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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢018آذار/مارس  ٢٣ -شباط/فرباير  ٢٦
 من جدول األعمال ٣البند 

قتصةايية ة واالتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنيةة والسيايةي
 ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

 ،*أوروغةوا  ،أنغةوال ،أملانيةا ،إكةوايور ،أفغانسةتان ،*إيةاايي  ،أيةااليا ،إيبانيا ،*أذربيجان  
 ،*تاكيةةا ،*اتيلنةةد ،*بلغةةارا ،*الربتغةةا  ،الربازيةة  ،*ابراغةةوا  ،*إيطاليةةا ،*آيسةةلندا ،*يالنةةداآ

 ،*يةةلاليون ،*السةةويد ،السةةنغا  ،روانةةدا ،*الةةداكا ، مجهوريةةة النونغةةو الدطقاا يةةة ،توغةةو
 ،*ليتوانيةةا ،*لنسةةمرب  ،كينيةةا  ،*كنةةدا  ،*قةةرب  ،*فيجةة  ،*فنلنةةدا ،*فانسةةا ،*غةةاا ،شةةيل 

 ،*هنةةدورا  ،*نيوزيلنةةدا ،يالنةةدا الشةةماليةآاململنةةة املتةةةدة لربيطانيةةا الع مةة  و  ،*مدغشةةقا
 : مشاوع قاار*هولندا ،هنغارا

تعزيةةةةز حقةةةةوق اإلنسةةةةان ومحايتهةةةةا، وتنايةةةةم  طةةةةة التنميةةةةة املسةةةةتدامة  .../٣٧  
 ٢٠٣٠ لعام

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساان ونن يياح حقاوق اإلنساان عامليا  و ا   يُعيد أتكيد وإذ 

 قابل  للتجزئ  ومرتابط  ومتشابك  ويُعزز بعضها بعضاً،
إىل العهااد الاادوا ااباااق احلقااوق ا قتالااادي  وا جتماعياا  والثقافياا ، والعهااد  وإذ يشاا  

 خرى،صكوك حقوق اإلنسان األ الدوا ااباق احلقوق املدني  والسياسي ، وييح
، ٢00٦نيساااان/نبري   ٣املاااؤر   ٦0/٢51قااارار ايمعيااا  العامااا   وإذ يؤكاااد مااان جدياااد 

الااااارت قااااارري فياااااه ايمعيااااا  نن يسرتشاااااد اولاااااس مل عملاااااه مببااااااد  العامليااااا  واحليااااااد واملو اااااوعي  
يااا  يياااح حقاااوق والالانتقائيااا ، واحلاااوار والتعااااون الااادوليهب البناااا ين، يااادا النهاااو  بتعزياااز و ا

 ،اإلنسان املدني  والسياسي  وا قتالادي  وا جتماعي  والثقافي ، مبا مل ذلك احلق مل التنمي 
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 ،٢015نيلول/سابتمرب  ٢5، املاؤر  70/1قارار ايمعيا  العاما   وإذ يؤكد من جديد نيضاً  
معيا  الوييقا  "، الارت اعتمادي فياه اي٢0٣0املعنون "حتوي  عاملنا: خط  التنمي  املستدام  لعاا  

، وتعهادي ال  للا  ٢015اابتامي  ملؤمتر قم  األمم املتحدة  عتماد خط  التنمي  ملا بعد عا  
 ،الركب نحدا ورا ه

 إىل قراراي جملس حقوق اإلنسان املتخرة مل هرا الالدد، وإذ يش  
تحادة تسرتشاد مبقاصاد ميثااق األمام امل ٢0٣0الن خط  التنمي  املستدام  لعا   وإذ يُقر 

فيهااا ا حاارتا  التااا  للقااانون الاادوا، وتقااو  علاا  اإلعااالن العاااملي حلقااوق اإلنسااان،  ومبادئااه، مبااا
ومعاهداي حقوق اإلنسان الدولي ، وإعالن األمم املتحادة لللييا ، والوييقا  اابتاميا  ملاؤمتر القما  

 ، وتستن  بالكوٍك نخرى مث  إعالن احلق مل التنمي ،٢005 العاملي لعا 
  بااد نن يكااون متيقاااً مااح التزاماااي الدولاا   ٢0٣0الن تنيياار خطاا  عااا   إذ يقاار نيضاااً و  

 مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدوا،
مرتابطاان ويعازز  ٢0٣0الن تعزيز حقوق اإلنسان و ايتها وتنيير خطا  عاا   وإذ يسلم 

 ،نحدمها اآلخر
الااادور اياااورت للمنتااادى السياساااي الرفياااح املساااتوى املعااا  التنميااا   ؤكاااد مااان جدياااديوإذ  

املسااتدام  مل تااوف  القيااادة السياسااي  والتوجيااه والتوصااياي املتعلقاا  التنمياا  املسااتدام  ومل متابعاا  
 واستعرا  التقد  ايرز مل تنيير التزاماي التنمي  املستدام ،

اإلنساااان، مباااا فيهاااا هياااااي معاهاااداي  مساااامهاي اآلليااااي الدوليااا  حلقاااوق وإذ يالحااا  
حقااااوق اإلنسااااان، واإلجاااارا اي ااباصاااا  التابعاااا  ولااااس حقااااوق اإلنسااااان، وا سااااتعرا  الاااادورت 

 وفقاً  لتزاماي الدول مل جمال حقوق اإلنسان،  ٢0٣0الشام ، مل تعزيز تنيير خط  عا  
بنا  القادراي مل بناا  الدور اهلا  الرت ميكن نن يؤديه التعاون التق  و  وإذ يالح  نيضاً  

قدراي الدول عل  تنيير نهداا التنمي  املستدام  بطريق  تنساجم ماح التزامااي كا  واحادة منهاا 
 مبوجب القانون الدوا حلقوق اإلنسان،

إىل نن مؤسساااااي من وماااا  األماااام املتحاااادة و  هااااا ماااان املن ماااااي احلكومياااا   وإذ يشاااا  
 نطاااق و يتااه، مل مناقشاااي املنتاادى السياسااي الدولياا  ذاي الالاال  ماادعوة إىل اإلسااها ، كاا  مل

 الرفيح املستوى املع  التنمي  املستدام ،
تن يم اجتماعهب بهب الدوراي مدة ك  منهما يو  واحد للتحاور والتعاون  يقرر -1 

للدول، وآليااي األمام  ، ما يتيح حيزاً ٢0٣0بشأن حقوق اإلنسان وخط  التنمي  املستدام  لعا  
ليااااااي اإلقليميااااا  ذاي الالااااال  املعنيااااا  اقاااااوق اإلنساااااان، ووكاااااا ي األمااااام املتحااااادة املتحااااادة واآل

وصاااناديقها وبراجمهاااا، ومؤسسااااي حقاااوق اإلنساااان الوجملنيااا ، ومن مااااي اوتماااح املاااد  لتتقاسااام 
املمارساااي ايياادة، واإلتااازاي، والتحاادري، والاادروس املسااتيادة مل تعزيااز و اياا  حقااوق  جملوعاااً 

 ؛٢0٣0عا   اإلنسان وتنيير خط 
نن يركز ك  اجتماع من ا جتماعهب املركورين نعااله علا  املوا ايح  يقرر نيضاً  -٢ 

 ؛٢0٢0و ٢019املعلن  للمنتديهب السياسيهب الرفيعي املستوى املعنيهب التنمي  املستدام  لعامي 
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نن ا جتماااعهب ينب ااي نن يُعقاادا قباا  انعقاااد املنتااديهب السياساايهب  يقاارر كاارلك -٣ 
 عل  التواا؛ ٢0٢0و ٢019يعي املستوى لعامي الرف

إىل مياااااااو  األمااااااام املتحااااااادة الساااااااامي حلقاااااااوق اإلنساااااااان نن يااااااان م  يطلاااااااب -٤ 
ا جتماعهب التشااور ماح الادول األعضاا  ووكاا ي األمام املتحادة وصاناديقها وبراجمهاا واآلليااي 

تماااح املااااد  ذاي الدوليااا  حلقاااوق اإلنساااان واملؤسسااااي الوجملنياااا  حلقاااوق اإلنساااان ومن مااااي او
الالل ، و  ها من ايهاي املعني  صاحب  املاللح ، ونن ييسار مشااركتها مل هارين ا جتمااعهب، 

 حسب ا قتضا ؛
إىل امليااو  السااامي إمااداد اجتماااعهب مااا بااهب الاادوراي الساااليي  يطلااب نيضاااً  -5 

الالزماااا  يعاااا  ، بكاااا  ااباااادماي والتسااااهيالي واحااااداً  الااااركر، واللاااارين يسااااتمر كاااا  منهمااااا يوماااااً 
 املناقشاي ميتوح  متاماً مل وجه األشخاق ذوت اإلعاق ؛

إىل رئاايس جملااس حقااوق اإلنسااان نن يعااهبما لكاا  اجتماااع، علاا  نساااس  يطلااب -٦ 
لالجتمااااع مااان املرشاااحهب الااارين  التنااااوإل اإلقليماااي، والتشااااور ماااح اوموعااااي اإلقليميااا ، رئيسااااً 

يتوىل الارئيس، ا شارتاك ماح املياو  الساامي، مساؤولي  يسميهم األعضا  واملراقبون مل اولس؛ و 
إعداد تقارير ماوجزة ملناقشااي ا جتمااعهب، تتااي يمياح املشااركهب فيهماا، مان نجا  تقادميها إىل 

 اولس مل دورتيه األربعهب والثالث  واألربعهب، عل  التواا؛
ى السياساي الرفياح نن تتاي التقاارير املاوجزة ملناقشااي ا جتمااعهب للمنتاد يقرر -7 

 املستوى املع  التنمي  املستدام .
    


