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 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثامنةالدورة 

 2018 متوز/يوليه 6 - حزيران/يونيه 18
 من جدول األعمال 3 البند

تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية وااديةوا ية 
 وااجيماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الينمية

  االبوليفارية( - فنزويال )مجهورية ا*مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ا*اجلمهورية العربية السورية  
 ار: مشروع در *نيكاراغوا اكواب

 واليضامن الدويل حقوق اإلنسان .../38  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
اإلنسدان مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدداا نندة حقدوق  يؤكد من جديدإذ  

 وجملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، 
علددأ  ن عمليددات ز زيددز حقددوق اإلنسددان وغايتنددا ينب ددى  ن ز ن  دد  علددأ  ددو  وإذ يشددد  

 يت ق مع مقاصد ومبا ئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،
ر حزيدددران/  امل قدددو أبن الددددول ز نددددت، ر املدددؤمتر ال ددداملى  قدددوق اإلنسدددان  وإذ يددد ك ر 

وائق اليت حتول  ون حتقيقنا، و كدت  ن ، أبن زت اون علأ ضمان التنمية وإزالة ال 1993يونيه 
علدأ اتتمدع الددويل  ن ي دزز الت داون الددويل ال  دال ب درا إعمدال ا دق ر التنميدة وإزالدة ال وائددق 

 اليت ز رقل التنمية،
مددن إعددحلن ا ددق ر التنميددة زددنة علددأ ضددرورة القيددا   4 ن املددا ة  وإذ يؤكددد مددن جديددد 

الناميددة علددأ  ددو  نددرت و ن الت دداون الدددويل ال  ددال،  عتبددار  ب مددل مسددتمر لت زيددز زنميددة البلدددان 
مكم ددحلجل ننددو  البلدددان الناميددة،  مددر  نانددى لتزويددد ودد   البلدددان  لونددائل والتسددنيحلت املحلئمددة 

 لدعم زنميتنا الشاملة،

__________ 

  ولة غري عضو ر جملس حقوق اإلنسان. *
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ب د  ك اية ما يوىل من اوتما  للتضامن الدويل  عتبار  عنصراجل حيوايجل ر جنو   وإذ ي قر   
بلدان الناميدة الراميدة إىل إعمدال حدق اد واا ر التنميدة وز زيدز متتدع انميدع متت داجل كدامحلجل   قدوق ال

االقتصا ية واالجتماعية والثقافية، وإذ يكرر ر و ا السياق أتكيدد األييدة ا ا دة الديت يتسدم ادا 
 ،(1)2030التضامن الدويل ر زن ي  خطة التنمية املستدامة ل ا  

 ن ال جدددوة اةخدددد ة ر االزسددددات بدددد البلدددددان املتقدمددددة اقتصددددا ايجل  مددددن جديددددد وإذ يؤكدددد 
و ن و   ال جوة ز وق إعمال حقوق اإلنسدان ر اتتمدع الددويل  ال ميكن حتم لنا والبلدان النامية

 وحتت ِّم علأ كل  ولة  ن زب ل، حسب إمكانيااا، كل ما ر ون نا من  جل ر ب زلك ال جوة،
 يضدداجل حتدددايت مددن   وملددة زتدديص فرصدداجل جديدددة للنمددو والتنميددة لكننددا زطددر  ن ال دركيددوإذ  

بيننددا ززايددد الت دداوفت، وز شددى ال قددر، والبطالددة، والت كددك االجتمدداعى، وامليددا ر البي يددة، ووددى 
  علأ الص يد ال املى،ياجل  مور زتطلب مزيداجل من التنسيق وصنع القرار مجاع

امليصصددة للمسدداعدة اإلةائيددة الر يددة مددن  ييدددة  مددا لددزاي ة املدددوار  وإذ يؤكددد مددن جديددد 
ر  0.7حا ددة، وإذ يدد ك ر  ل نددد الدد ا قط تدده البلدددان الصددناعية علددأ ن سددنا بتيصددية نسددبة 

املائة من انجتنا القومى اإلمجايل للمساعدة اإلةائية الر يدة، وإذ يقدر بضدرورة زدوفري مدوار  جديددة 
 لدان النامية،وإضافية لتمويل الربامج اإلةائية للب

إبن دداا الشددراكة ال امليددة  2030التددزا  الدددول ر خطددة التنميددة املسددتدامة ل ددا   ؤكددديوإذ  
رو  من التضامن ال املى، ال نيما التضامن مع ال  ات األاد فقدراجل ومدع األاديا  علأ  ناس 

 ال ين ي يشون  وضاعاجل وشة،
 ن حتقيق  وداف التنمية املستدامة وإعمال ا ق ر التنمية يتطلبان ازبدات جدج  وإذ يؤكد 

 وز كري وعمل  كثر انتنارة وفق ا ور انبع من االنتماء إىل انماعة والتضامن الدويل،
علأ اختاذ خطوات جديدة لددفع التدزا  اتتمدع الددويل ق دد ماجل  دو إحدراز زقدد    وقد صم م 

ت لقدددة ققدددوق اإلنسدددان مدددن خدددحلل بددد ل جندددو  متزايددددة ومسدددتمرة ر إ دددار كبدددري ر املسددداعى امل
 الت اون والتضامن الدوليد،

ضددددرورة إقامددددة روابددددف جديدددددة ومنصدددد ة وعامليددددة مددددن الشددددراكة والتضددددامن بددددد  وإذ يؤكددددد 
 األجيال من  جل بقاء البشرية،

مبسدؤوليااا مدن  جدل ضدمان زوعيدة األجيدال ا اضدرة  جاوداجل  علأ ال مل وقد عقد ال ز  
 عدا   فضدل ليجيدال ا اضدرة واملقبلدة علدأ السدواءج دل بنداء جتا  األجيدال املقبلدة زوعيدةجل كاملدة، و 

 ، مر ممكن
مدا زضدم نه اإلعدحلن الد ا اعتمدد  رانداء الددول وا كومدات   نداء  يؤكد جمدد اجل  -1 

ل حلقات الدولية ر القرن مؤمتر قمة األل ية من اعرتاف  لقيمة األنانية اليت ميثلنا التضامن ر ا
ا دددا ا وال شدددرين، ومدددؤ ا   نددده جتدددب إ ارة التحددددايت ال امليدددة علدددأ  دددو يتددديص زوزيدددع التكدددالي  
واألعباء زوزي اجل عا الجل وفقاجل ملبد ا اإلنصاف وال دالة االجتماعيدة األنانديد، و ن  مدن ي دانون  و 

 ون  كرب االنت ا ة؛من يست يدون  قل االنت ا ة يستحقون املساعدة ممن يست يد

__________ 

 .70/1قرار انم ية ال امة  (1)
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 ن التضدددامن الددددويل ال يقتصدددر علدددأ املسددداعدة والت ددداون  و  يؤكدددد جمدددد اجل  يضددداجل  -2 
بدددل وددو م ندددو   وندددع  امل ونددة  و األعمدددال اأرييدددة  و املسدداعدة اإلنسدددانية علدددأ املسددتو  الددددويل؛

يدة والت داي  ومبد  يتضمن االنتدامة ر ال حلقات الدوليدة، وال نديما ال حلقدات االقتصدا ية الدول
السدددلمى بدددد مجيدددع  عضددداء اتتمدددع الددددويل، واملسددداواة ر الشدددراكة واإلنصددداف ر اقتسدددا  ال وائدددد 

 واألعباء؛ 
عددن زصددميمه علددأ اإلنددنا  ر حددل املشدداكل الدديت يواجننددا ال ددا   ي درب جمددد اجل  -3 

ان عددد  ر الوقددا ا اضددر عددن  ريددق ز زيددز الت دداون الدددويل، وعلددأ اي ددة ال ددروف الك يلددة بضددم
عدا   فضدل  زدركز ريض احتياجات ومصاحل األجيال املقبلة لليطر بسدبب  عبداء املاضدى، وعلدأ 

 ليجيال املقبلة؛
الدول و نه ينب ى زن ي    وةدا  علأ ن ز زيز الت اون الدويل واجب  يؤكد جمد اجل  -4 

تحددددة ومقاصدددد ، ادددرع وعلدددأ  نددداس االحدددرتا  املتبدددا ل و المتثدددال التدددا  ملبدددا ئ ميثددداق األمدددم امل
 نيما احرتا  نيا ة الدول، ومع مراعاة األولوايت الو نية؛  ال

يقددر  أبن التضددامن الدددويل يددب  ن يكددون مبددد جل أتنيسددياجل جديددداجل لدددعم القددانون  -٥ 
 الدويل امل اصر؛ 

عددن التضددامن مددن الدددول، فددرا   ومجاعددات،  عارمدداجل  أبن وندداك ز بددرياجل  يقددر   يضدداجل  -6 
صددأ مددن ذوا النددوااي ا سددنة الدد ين ومددن اتتمددع املدد دين وا ركددات االجتماعيددة ال امليددة وعددد  ال ذ 

ددداراس عمومددداجل علدددأ الصددد يد الدددو   واإلقليمدددى  ميددددون يدددد ال دددون لنخدددرين، وأبن وددد ا التضدددامن مي 
 والدويل؛
 ز اي  حاجدددة الددددول وغريودددا مدددن انندددات ال اعلدددة إىل التددد زر والقيدددا   ي دددرتف -7 

  ار التضامن؛ب مل مجاعى ر إ
وعدددد   ،أبن التضدددامن الددددويل   اة قويدددة مل اندددة األندددباب ا يكليدددة لل قدددر يقدددر -8 
 التحدايت ال املية؛ غري ذلك من و  ،املساواة

 ؛(2)تقرير اأبري املستقل امل   ققوق اإلنسان والتضامن الدويلب يرحب -9 
إىل مجيدددع الددددول وإىل وكددداالت األمدددم املتحددددة وغريودددا مدددن املن مدددات  يطلدددب -10 

الدوليددة واملن مددات غددري ا كوميددة امل نيددة  ن جت ددل حددق الشدد وب واألفددرا  ر التضددامن الدددويل ر 
صلب  نشطتنا، و ن زت اون مع اأبري املستقل ر   اء منا  واليته، و ن زدزو ِّ   مميدع امل لومدات 

بنا، كما يطلب إىل الدول  ن زن ر جدايجل ر االنتجابة لطلبات اأبري املستقل طليالضرورية اليت 
 زايرةا بلداجا و ن متك نه من االضطحلت مبنا  واليته علأ  و ف ال؛ 

واصدددل املشددداركة ر الافدددل الدوليدددة واألحددددا  يإىل اأبدددري املسدددتقل  ن  يطلدددب -11 
التضددددامن الدددددويل ر حتقيددددق خطددددة التنميددددة املسددددتدامة الرئيسددددية ذات الصددددلة بقصددددد إبددددراز  ييددددة 

، وال ندديما األوددداف املت لقددة  لقضددااي االقتصددا ية واالجتماعيددة واملناخيددة، ويدددعو 2030 ل ددا 
الدول األعضاء واملن مات الدولية ووكاالت األمم املتحدة وغريوا مدن املن مدات ذات الصدلة إىل 

 دية ر و   الافل الدولية واألحدا  الرئيسية؛زيسري مشاركة اأبري املستقل مشاركة جم  
__________ 

(2) A/HRC/38/40. 
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إىل األمددد ال ددا  وإىل م ددوا األمددم املتحدددة السددامى  قددوق اإلنسددان  يطلددب -12 
 إفحة مجيع املوار  البشرية واملالية الحلزمة إلجناز والية اأبري املستقل ب  الية؛

نتدائج مجيدع مدؤمترات ضدع ر االعتبدار يإىل اأبري املستقل  ن  يطلب من جديد -13 
القمدددة ال امليدددة الرئيسدددية الددديت ز قددددوا األمدددم املتحددددة وغريودددا مدددن املدددؤمترات ال امليدددة واالجتماعدددات 

 هواصدددل، ر إ دددار اضدددطحلعي، و ن يدددةواملناخ ةواالجتماعيددد ةاالقتصدددا ي تالوزاريدددة املت لقدددة  تددداال
حدة وغريوا من املن مات الدوليدة بواليته، التماس آراء ومسايات ا كومات ووكاالت األمم املت

 واملن مات غري ا كومية امل نية؛
قددد  زقددارير منت مددة إىل جملددس حقددوق اإلنسددان يإىل اأبددري املسددتقل  ن  يطلددب -14 

 انم ية ال امة وفقاجل لربانمج عمل كل مننما؛إىل و 
 .مواصلة ن ر  ر و   املسألة ر إ ار البند ن سه من جدول األعمال يقرر -1٥ 

    


