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 حقوق اإلنسان والدضامن الدولي/… ٣٥  
 اإلنسان، حقوق جملس إن 

مجيددددق القددددراراا والقددددرراا الدددد  نددددبق  ن اع مددددد ا  ندددد  حقددددوق  جديددددد مددددن يؤكددددد إذ 
اإلنسددان وجملددس حقددوق اإلنسددان لةددقن مسددقل  حقددوق اإلنسددان وال يددامن الدددو ،  ددا  ي ددا  ددرار 
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، وإذ يةددد علدأ  ن ييد لق مجيدق الطلردج لوايد  لواجبدا م 2007حزيران/يونيه  18 الؤرخج
 و قاً هلذين القرارين ومر قا ما،

علددأ  ن عمليدداا تعزيددز حقددوق اإلنسددان وغاي  ددا ينب ددى  ن ت نر ددذ علددأ  ددو  يةدددد وإذ 
 ي رق مق مقا د ومبادئ ميثاق األمم ال حدة والقانون الدو ،

لدددددقن الددددددول تع ددددددا،   الدددددؤمتر العدددددالى  قدددددوق اإلنسدددددان الدددددذس ع قدددددد    يدددددذك ر وإذ 
، لددقن ت عدداون علددأ لددمان ال نميدد  وإزالدد  العواوددق الدد   ددول دون  قيق ددا، 1993حزيران/يونيدده 

و كدددا  ن علددأ اس مددق الدددو   ن يعددزز ال عدداون الدددو  الرعددال ل ددرم إعمددال ا ددق   ال نميدد  
   تعر   ال نمي ،وإزال  العواوق ال

مددن إعددحلن ا ددق   ال نميدد  تددنة علددأ لددرورة القيددا   4 ن الددادة  جديددد مددن يؤكددد وإذ 
لعمدد  مسدد مر ل عزيددز تنميدد  البلدددان الناميدد  علددأ  ددو  نددريل و ن ال عدداون الدددو  الرعددال، لاع بددار  

ددحًل   ددود البلدددان الناميدد ،  مددر  نانددى ل زويددد لددذ  البلدددان لالوندداو  و  ال سدد يحلا الحلومدد  مطم 
 لدعم تنمي  ا الةامل ،

لعد  كراي  ما يوىل من ال ما  لل يامن الدو  لاع بار  عنصراً حيوياً   ج ود  ي قر   وإذ 
البلدان النامي  الراميد  إىل إعمدال حدق هبدعو ا   ال نميد  وتعزيدز مت دق ا ميدق مت عداً كدامحًل لدا قوق 

 ، وإذ يطرر   لذا السياق تقكيد األمهي  ا امسد  الد  ي سدم  دا اا  صادي  وااج ماعي  والثقا ي
 ، (1)2030ال يامن الدو    تنريذ خ   ال نمي  الس دام  لعا  

 نه ا جيدوز اند مرار الرجدوة اةخدذة   ااتسدايل لدج البلددان ال قدمد   جديد من يؤكد وإذ 
ا  صددادياً والبلدددان الناميدد  و ن لددذ  الرجددوة تعددوق إعمددال حقددوق اإلنسددان   اس مددق الدددو  و دد  م 

 علأ ك  دول   ن تبذل، حسب إمطانيا ا، ك  ما   ونع ا من  ج  ر ب تلك الرجوة،
األمهيدد  ا امسدد  لزيددادة الددوارد السصصدد  للمسدداعدة اإل اويدد    ييدداً  جديددد مددن يؤكددد وإذ 

  الاود   0.7الرمسي ، ويذك ر لالع د الذس   ع ه البلدان الصناعي  علأ نرس ا ل سصدية نسدب  
من ناجت ا القومى اإلمجا  للمساعدة اإل اوي  الرمسي ، وي قر  ليرورة تدو ر مدوارد جديددة وإلدا ي  

 ام  اإل اوي  للبلدان النامي ،ل موي  الرب 
 ن  قيق  لداف ال نمي  الس دام  وإعمال ا ق   ال نمي  ي  لبان اتبايل هند   يؤكد وإذ 

 وترطر وعم   كثر ان نارة و ق هبعور نالق من اان مات إىل ا ماع  وال يامن الدو ،
علأ اختاذ خ واا جديدة لد ق ال دزا  اس مدق الددو    دد ماً  دو إحدراز تقدد     م م و د 

كبدددر   السددداعى ال علقددد  اقدددوق اإلنسدددان مدددن خدددحلل لدددذل ج دددود م زايددددة ومسددد مرة   إمدددار 
 ال عاون وال يامن الدوليج،

 لددددرورة إ امدددد  روالددددف جديدددددة ومنصددددر  وعاليدددد  مددددن الةددددراك  وال يددددامن لددددج يؤكددددد وإذ 
 األجيال من  ج  لقات البةري ،

علددأ العمدد  مددن  جدد  لددمان توعيدد  األجيددال ا الددرة  سددؤوليا ا جتددا   العددز  عقددد و ددد 
 األجيال القبل  توعيً  كامل ، وإتاح  إ ام  عامل   ي  لألجيال ا الرة والقبل  علأ السوات،

__________ 

 .70/1 رار ا معي  العام   (1)
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لددول وا طومداا  اندات مدا تيدم نه اإلعدحلن الدذس اع مدد  راندات ا جمدداً  يؤكد -1 
مؤمتر  م  األلري  من اعرتاف لالقيم  األناني  ال  ميثل ا ال يامن   العحل اا الدولي    القرن 
ا دددادس والعةدددرين، ومدددؤدا   نددده جتدددب إدارة ال حددددياا العاليددد  علدددأ  دددو ي دددي  توزيدددق ال طدددالي  

ج ماعيدد  األناندديج، و ن  مددن يعددانون واألعبددات توزيعدداً عددادًا و قدداً لبددد س اإلنصدداف والعدالدد  اا
 من يس ريدون     اان رادة يس حقون الساعدة ممن يس ريدون  كرب اان رادة؛  و
            ن ال يدددددامن الددددددو  ا يق صدددددر علدددددأ السددددداعدة وال عددددداون   ييددددداً  جمددددددداً  يؤكدددددد -2 

 و العوندد   و األعمددال ا ريدد   و السدداعدة اإلنسدداني  علددأ السدد و  الدددو ؛ لدد  لددو مر ددو   ونددق 
ومبددد  ي يددمن ااندد دام    العحل دداا الدوليدد ، وا ندديما العحل دداا اا  صددادي  الدوليدد  وال عدداي  

ق الدددددو ، والسدددداواة   الةددددراك  واإلنصدددداف   ا  سددددا  الرواوددددد السدددلمى لددددج مجيددددق  عيددددات اس مدددد
 واألعبات؛

علدأ اإلند ا    حد  الةداك  الد  يواج  دا العدامل  تصدميمه عدن جمدداً  يعرب -3 
  الو ددا ا الددر عددن مريددق تعزيددز ال عدداون الدددو ، وعلددأ  يةدد  ال ددروف الطريلدد  ليددمان عددد  

بل  للس ر لسبب  عبات الالى، وعلأ  ية  عامل   يد  تعريض اح ياجاا ومصاحل األجيال الق
 لألجيال القبل ؛

 ن تعزيددز ال عدداون الدددو  واجددب مددن واجبدداا الدددول و ندده ينب دددى  جمدددداً  يؤكددد -4 
تنريددذ  دو ددا هبددر  وعلددأ  نددا  ااحددرتا  ال بددادل ولاام ثددال ال ددا  لبددادئ ميثدداق األمددم ال حدددة 

 ادة الدول، ومق مراعاة األولوياا الومني ؛ومقا د ، ا نيما احرتا  ني
لددقن ال يدامن الدددو  جيدب  ن يطددون مبدد  تقنيسدديا جديددا لدددعم القددانون  يقدر   -5 

 الدو  العا ر؛
لقن لنا  تعبرا غامرا عن ال يامن من الدول،  راد  ومجاعداا، ومدن   يياً  يقر   -6 

صأ من ذوس النوايا ا سن  الدذين ميددون يدد  اس مق الدين وا ركاا ااج ماعي  العالي  وعدد ا ُي 
اَر  عموماً علأ الصعيد الومين واإل ليمى والدو ؛  العون لآلخرين، ولقن لذا ال يامن مي 

ديددداد حاجددد  الددددول وغرلدددا مدددن ا  ددداا الراعلددد  إىل ال ددد زر والقيدددا  لاز  يعدددرتف -7 
 لعم  مجاعى   إمار ال يامن؛

، (2)ل قريددددر ا بددددرة السدددد قل  العنيدددد  اقددددوق اإلنسددددان وال يددددامن الدددددو  يرحددددب -8 
 ولالعم  الذس ال لعا له،  ا   ذلك إعداد مةرويل اإلعحلن ال علق لا ق   ال يامن الدو ؛ 

متديد واي  ا برة الس قل  العني  اقدوق اإلنسدان وال يدامن الددو  لردرتة  يقر ر -9 
 احلث ننواا؛

إىل مجيدددق الددددول وإىل وكدددااا األمدددم ال حددددة وغرلدددا مدددن الن مددداا  ي لدددب -10 
الدوليدد  والن مدداا غددر ا طوميدد  العنيدد   ن تدددرو حددق الةددعوب واأل ددراد   ال يددامن الدددو    

 نة   ا، و ن ت عاون مق ا برة الس قل     دات م ا  واي  ا، و ن تدزو د الطلد  لالوايد   لب 
جبميق العلوماا اليدروري  الد  ي لب دا، كمدا ي لدب إىل الددول  ن تن در جددياً   ااند جال  إىل 

  و  عال؛ ملباا ا برة الس قل  زيارَة للداهنا و ن متط ن ا من اال حليل   ا  واي  ا علأ
__________ 

(2) A/HRC/35/35. 
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إىل ا بدددرة السددد قل   ن توا ددد  الةدددارك    ا ا ددد  الدوليددد  واألحدددداث  ي لدددب -11 
الرويسددددي  ذاا الصددددل  لقصددددد إلددددراز  مهيدددد  ال يددددامن الدددددو     قيددددق خ دددد  ال نميدددد  السدددد دام  

دعو ، وا نيما األلداف ال علق  لالقيايا اا  صدادي  وااج ماعيد  والناخيد ، ويد(1)2030 لعا 
الدول األعيات والن ماا الدولي  ووكااا األمم ال حدة وغرلا من الن مداا ذاا الصدل  إىل 

دي    لذ  ا ا   الدولي  واألحداث الرويسي ؛  تيسر مةارك  ا برة الس قل  مةارك  جم 
إىل األمددج العددا  وإىل مرددوم األمددم ال حدددة السددامى  قددوق اإلنسددان  ي لددب -12 

  مجيق الوارد البةري  والالي  الحلزم  إلجناز واي  ا برة الس قل  لرعالي ؛إتاح  
إىل ا برة الس قل   ن تقخذ   ااع بار ن او  مجيق مدؤمتراا القمد   يطرر ملبه -13 

العاليدد  الرويسددي  الدد  تعقدددلا األمددم ال حدددة وغرلددا مددن الددؤمتراا العاليدد  وااج ماعدداا الوزاريدد  
 علق  لاسااا اا  صادس وااج ماعى والنداخى، و ن توا د ،   إمدار االد حليل لواي  دا، ال

ال مددددا  آرات ومسددددامهاا ا طومدددداا ووكددددااا األمددددم ال حدددددة وغرلددددا مددددن الن مدددداا الدوليدددد  
 والن ماا غر ا طومي  العني ؛

س حقدوق اإلنسدان إىل ا بدرة السد قل   ن تقدد  تقدارير من  مد  إىل جملد ي لب -14 
 وا معي  العام  و قاً لربنام  عم  ك  من ما؛

 موا ل  ن ر    لذ  السقل    إمار البند نرسه من جدول األعمال. يقرر -15 
    


