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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

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

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا

املتعدددة  -، أوروغواي*، ابراغواي*، ابكستان، بنغالديش*، بوليفيا )دولة *أسرتاليا، أندورا  
دونيا اليوغوسالفية سابقًا*، زامبيدا*، سدان مدارينو*، القوميات(*، بريو، اجلزائر*، مجهورية مق

 : مشروع قرارشيلي، الفلبني، فيجي*، فييت انم*، املكسيك، ملديف*

 حقوق اإلنسان وتغري املناخ .../38
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثدداق األمددت اة، دددك، وي جددد مددن جديددد اإلعدد ن الادداة   قددوق اإلنسددان،  إذ يسرتشددد 

والاهد الدويل اخلاص اب قوق االق،صادية واالج،ماعية والثقافية، والاهد الدويل اخلداص اب قدوق 
إعالن ومنهاال عوع ال واةدنية والسياسية، واتفاقيدة القاداع علدي  يدك لشدلال ال،مييدز أدد اةدرلك، و

 ن وبرانمج عمل فيينا،بيجني، وإع 
ر   13يف ذلك، يف  لة لمدو،، اددد   ، مبا2030 خبطة ال،نمية اةس،دامة لاام وإذ يذج ِّ

اة،الدداب ب، قيدداب اةسدداواك  5اة،الدداب ابذدداذ إجددراعاة عاجلددة لل،صدددا ل،أدده اةنددا  ول ددر ، وادددد  
 بني اجلنسني ومتلني جل النساع والف،ياة،

ي،جدددددزل مدددددن خطدددددة  ال لديدددددس لاباب بوجدددددفها جدددددزعا   خطدددددة عمدددددل وإذ ي جدددددد مدددددن جديدددددد 
 ،2030 عام

لن  يدك حقدوق اإلنسدان عاةيدة واده قابلدة لل،جزادة ومرتابطدة  وإذ ي جد من جديدد ليادا   
 وم،شابلة،
ر   جبميك قرا،اته السابقة اة،القة حبقوق اإلنسان وتأه اةنا ، وإذ يذج ِّ
__________ 
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ا،ية بشأن تأه اةنا  واألهدا  واةبداد  اتفاقية األمت اة، دك اإلط وإذ ي جد من جديد 
الددوا،دك فيهددا، ويشددد د علددي لندده ينبأدد  ل طددرا  لن نددرتم حقددوق اإلنسددان احرتامددا   مددا  يف  يددك 

و،د يف ن،ددااج الدددو،ك السادسددة عشددرك ةدد متر األطددرا  يف  اإلجددراعاة اة،القددة ب،أدده اةنددا ، وفقددا  ةددا
 ،(1)االتفاقية
االل،ددزام ب،نفيددذ اتفاقيددة األمددت اة، دددك اإلطا،يددة بشددأن تأدده اةنددا ،  دوإذ يايددد لياددا   جيدد 

، تنفيذا   ما  وفااال  ومس،داما ، يف سياقاة منها سياق (2)واتفاق اب،يس اةا،مد يف إطا، االتفاقية
 ال،نمية اةس،دامة وجهود القااع علي الفقر، من لجل نقياب ادد  النهاا  ل تفاقية،

علي لمهية اإلبقاع علي ا،تفاع م،وسط د،جة ا را،ك الااةية عندد مسد،وي يقدل  وإذ يشدد 
قبدل ا قبدة الصدناعية ولمهيدة مواجدلة اجلهدود الراميدة  بلثه عن د،ج،ني مئوي،ني فدوق مسد،و ة مدا

قبدل ا قبدة  د،جة مئوية فدوق مسد،و ة مدا 1.5ي،جاوز  إىل حصر ا،تفاع د،جة ا را،ك يف حد ال
 ،ك ال،سليت أبن ذلك سو  يقلص بصو،ك جبهك خماطر تأه اةنا  ول ر الصناعية، م
أبن الطابك الااة  ل،أه اةنا  ي،طلب، مثلما نصت عليه اتفاقيدة األمدت اة، ددك  قروإذ ي 

ميلدن مدن ال،اداون مدن جاندب  يدك البلددان ومشدا،ج،ها يف  اإلطا،ية بشدأن تأده اةندا ، لقصدي مدا
م امدة، وفقدا  ةسد وليااا اةشدرتجة، وإن جاندت م،بايندة، ووفقدا  لقدد،اة جدل اس،جابة دولية فاالة و 

مدددن اتفددداق  2مدددن اةدددادك  2يقدددر ليادددا  أبن الفقدددرك  منهدددا وفروفهدددا االج،ماعيدددة واالق،صدددادية، وإذ
اب،يس تنص علي لن االتفداق سديفنف ذ علدي جيدو اسدد اإلنصدا  ومبددل اةسد ولياة اةشدرتجة وإن  

 د،اة جل طر ، يف أوع الظرو  الوطنية اةخ،لفة،جانت م،باينة وق
دعدددددوكر مددددد مترِّ األطدددددرا  يف اتفاقيدددددة األمدددددت اة، ددددددك اإلطا،يدددددة بشدددددأن تأددددده  وإذ ي حددددد  

جلندددةر اب،يدددس اةانيدددة ببنددداع القدددد،اة إىل لن تادددك يف االع،بدددا،، يف سدددياق إدا،ك خطدددة عمدددل  اةندددا 
ثددددل مسددددألة االسدددد،جابة ل ع،بددددا،اة ، اةسدددداال الشدددداملة لادددددك جمدددداالة، م2020-2016الفددددرتك 

 ،(3)اجلنسانية، وحقوق اإلنسان، وماا،  الشاوب األجلية واجمل،مااة احمللية
ابع،مدداد خطددة الامددل األوىل للمسدداال اجلنسددانية يف إطددا، بددرانمج عمددل ليمددا  وإذ يرحددب 

مدددت اة، ددددك بشدددأن اةسددداال اجلنسدددانية يف الددددو،ك الثالثدددة والاشدددرين ةددد متر األطدددرا  يف اتفاقيدددة األ
 اإلطا،ية بشأن تأه اةنا ،

لمهيددة عمددلِّ األوسددام الالميددة واديئددة ا لوميددة الدوليددة اةانيددة ب،أدده اةنددا ،  وإذ ي حدد  
يشمل حبثر  يف ذلك تقا،ير ال،قييت اليت تاد ها، دعما  ل،ازيز االس،جابة الااةية ل،أه اةنا ، مبا مبا

 جلية واجمل،مااة احمللية،الباد اإلنساين، وماا، ِّ الشاوب األ
ددداب، مثلمدددا نصدددت عليددده اتفاقيدددة  وإذ يقدددر    أبن تددددابه ال،صددددا ل،أددده اةندددا  ينبأددد  لن تفنس 

األمت اة، دك اإلطا،ية بشأن تأه اةنا ، تنسيقا  م،لام   مك ال،نمية االج،ماعية واالق،صادية من 
إيدد ع االع،بددا، اللامددل ل ح،ياجدداة لجددل بنددب األ ددر السددلمل ل،أدده اةنددا  يف هددذ  ال،نميددة، مددك 

__________ 

(1) FCCC/CP/2010/7/Add.1 ،16-م ل/1، اةقر. 
 ، اةرفاب.21-م ل/1، اةقر، FCCC/CP/2015/10/Add.2انظر  (2)
 .22-م ل/16، اةقر، FCCC/CP/2016/10/Add.2انظر  (3)
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اةشروعة وذاة األولوية للبلدان النامية، اليت ت،مثل يف نقياب النمو االق،صادا اةسد،دام والقاداع 
 علي الفقر،
أبن القادداع علددي الفقددر لمددر ابلد  األمهيددة يف تنفيددذ لهدددا  ال،نميددة اةسدد،دامة،  وإذ يسدلت 

يف ذلدددك  تازيدددز وةايدددة حقدددوق اإلنسدددان، مبدددا ةندددا ، ويفالقدددد،ك علدددي ال،دددأقلت مدددك   ، تأددده ا ويف
حقددوق النسدداع والف،يدداة، الدد أ يشددللن لالبيددة السددلان الددذين ياددانون مددن الفقددر يف  يددك لجيدداع 

 الاامل،
لن ال،زاماة حقوق اإلنسان وماايهها ومباداها ميلدن لن ترشدد وتقدوا عمليدة  وإذ ي جد 

ياددزز اتسدداق  قليمدد  والددوطجم يف جمددال تأدده اةنددا ، مبدداوأددك السياسدداة علددي الصددايد الدددويل واإل
 تلك السياساة ومشروعي،ها ون،ااجها اةس،دامة،

لن لآل ، السلبية ل،أه اةندا  جمموعدة مدن االنالاسداة اةباشدرك واده اةباشدرك  وإذ ي جد 
 ذلدك، يف  لدة يف اليت قد تزيد ب،فاقت االحرتا، الااة  ومتس ابل،م،ك الفال  حبقدوق اإلنسدان، مبدا

لمو،، ا اب يف ا ياك، وا اب يف الأذاع اللايف، وا اب يف ال،م،ك أبعلي مس،وي مملدن مدن الصد ة 
البدنيددة والاقليددة، وا دداب يف السددلن ال ادداب، وا دداب يف تقريددر اةصدده، وا دداب يف ا صددول علددي اةدداع 

يددذج ِّر أبندده  يددة، وإذالصددال للشددرب وخدددماة الصددر  الصدد  ، وا دداب يف الامددل، وا دداب يف ال،نم
 اوز أبا حال من األحوال حرمان شاب من وساال عيشه، ال

يسددل ت لياددا  أبن  أبن تأدده اةنددا  يشددلل اديدددا  وجددود   لددباإ البلدددان، وإذ وإذ يسددل ت 
تأه اةنا  ينطوا لج   علي ل ر سدلمل ميدس ابل،م،دك اللامدل والفادال حبقدوق اإلنسدان اةنصدوص 

 الااة   قوق اإلنسان والصلوك الدولية األخري  قوق اإلنسان، عليها يف اإلع ن
مدددن لن انالاسددداة تأددده اةندددا  هدددذ  وإن جاندددت تددد  ر يف األفدددراد  وإذ يادددرب عدددن قلقددده 

واجمل،ماداة يف  يدك لجيداع الادامل، فداثن ال ، السدلبية ل،أده اةندا  لشددل وقادا  علدي شدراا  السددلان 
بب عوامددددل مثددددل اجلأرافيددددا، والفقددددر، ونددددوع اجلددددنس، والسددددن، الدددديت تادددديا لجدددد   حالددددة هشددددة بسدددد
االج،مددداع ، وملدددان اةولدددد  األقليددداة، واألجدددل القدددوم  لو واالن،مددداع إىل الشددداوب األجدددلية لو

 لا وأك  خر، واإلعاقة، لو
أبن النسدداع والف،يدداة ي،ادددر،ن بشددلل ادده م،ناسددب مدددن األ ددر السددلمل ل،أددده  وإذ يسددلت 
 خطدها   ن اللوا،ث الطبياية اةباا،ة واألحداث البطيئدة الظهدو، تد  ر   دها  يشدد علي ل اةنا ، وإذ

علي ا صول علي الأذاع وال،أذية، وميا  الشرب اةأمونة وخدماة الصدر  الصد  ، وخددماة 
 الرعاية الص ية، واألدوية، وال،اليت، وال،د،يب، والسلن اة ات، وا صول علي الامل ال ااب،

عناجدر فاعلدة يف ال،أيده،  أبن النسداع لسدن أد ا  فقدط، بدل هدن ليادا   وإذ يسلت لياا   
وأبن إدمدداهن  ددج يراعدد  االع،بددا،اة اجلنسددانية يف السياسدداة اة،القددة ابةنددا ، بسددبل منهددا إجددراع 
نليددل جنسدداين، وأددمان حدداب اةددرلك يف اةشددا،جة وا صددول علددي ال،الدديت وال،ددد،يب وا صددول علددي 

فيهددا، مثددل الطاقددة النظيفددة وال،لنولوجيددا، مددن شددأنه لن يزيددد مددن فااليددة  اةددوا،د اللافيددة والدد، لت
 ال،خفيف من   ، تأه اةنا  وال،ليف ماه،

تزال حباجة إىل مزيد  لن السياساة اةناخية اةراعية ل ع،با،اة اجلنسانية ال وإذ ي ح  
نفيددذ ذاة الصددلة )مثددل مددن ال،ازيددز يف  يددك األنشددطة اة،القددة ابل،ليددف وال،خفيددف ولسدداليب ال،

 ال،مويل، وتطوير ال،لنولوجيا ونقلها، وبناع القد،اة(،
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من لن البلددان الديت تف،قدر إىل اةدوا،د ال زمدة ل،نفيدذ خططهدا وبدرامج  وإذ يارب عن قلقه 
عملهددا يف جمدددال ال،ليددف ول،نفيدددذ اسدددرتاتيجية تليددف فاالدددة قددد تاددداين مدددن تاددر  لجددد  للظدددواهر 

، يف اةنددداطاب الريفيدددة وا ادددرية علدددي السدددواع، خصوجدددا  يف البلددددان الناميدددة، اجلويدددة البالأدددة الشددددك
 يشمل لقل البلدان منوا  والدول اجلز،ية الصأهك النامية، مبا

أددرو،ك نقيدداب االن،قددال الاددادل للقددوي الااملددة وإادداد الامددل اللددر   وإذ ياددك يف اع،بددا،  
 ددك وطنيا ،والوفااف ال اقة، وفقا  ل ولو ة اإلمنااية احمل

ر  أبن اتفداق اب،يدس اةا،مدد يف إطدا، اتفاقيددة األمدت اة، ددك اإلطا،يدة بشدأن تأدده  وإذ يدذج ِّ
اةندددا ، لقدددر  أبن تأددده اةندددا  يشدددلل شددداا   مشدددرتجا  للبشدددرية، ولنددده ينبأددد  ل طدددرا ، عندددد اذددداذ 

يقددك علددي جددل منهددا مددن ال،زامدداة  اإلجددراعاة لل،صدددا ل،أدده اةنددا ، لن نددرتم وتاددزز وتراعدد  مددا
وق اإلنسدددددان، وا ددددداب يف الصددددد ة، وحقدددددوق الشددددداوب األجدددددلية واجمل،ماددددداة احملليدددددة م،القدددددة حبقددددد

واةهاجرين واألطفال واألشخاص ذوا اإلعاقة واألشخاص الذين يايشون لوأداعا  هشدة، وا داب 
 األجيال، يف ال،نمية، فا   عن اةساواك بني اجلنسني ومتلني اةرلك، واإلنصا  بني

باد علي اتفاق اب،يس وتادديل الدوحدة ل وتوجدول جيوتدو  تصدق الدول اليت مل وإذ حيث 
 علي القيام بذلك،

علي لمهيدة تنفيدذ االل،زامداة اةقطوعدة مبوجدب اتفاقيدة األمدت اة، ددك اإلطا،يدة  وإذ يشدد 
بشددددأن تأدددده اةنددددا  يف جمدددداالة ال،خفيددددف وال،ليددددف وتددددوفه ال،مويددددل، ونقددددل ال،لنولوجيددددا، وبندددداع 

يشدددد لياددا  علددي لن إعمددال لهدددا  اتفدداق اب،يددس سددو   الناميددة، وإذالقددد،اة لصددال البلدددان 
ددن مددن تنفيددذ االتفاقيددة ومددن شددأنه لن يلفددل لجدد  قددد، مملددن مددن جهددود ال،ليددف وال،خفيددف  حيس 

 لل،قليل إىل لدىن حد من األ ر السلمل ل،أه اةنا  يف األجيال ا الية واةقبلة،
ر األطددرا  يف اتفاقيددة األمددت اة، دددك اإلطا،يددة ابلدددو،ك الثالثددة والاشددرين ةدد مت وإذ يرحددب 

بشددأن تأدده اةنددا  واةدد متر اةاددجم ب،أدده اةنددا ، اللددذين نظم،همددا فيجدد  وعفقدددا يف بددون، لةانيددا، يف 
ي،طلك إىل الدو،ك  علي ال،وايل، وإذ 2018ونيسان/لبريل ول ،/مايو  2017تشرين الثاين/نوفم  

 ،2018ا  يف جاتوفي،ش ، بولندا، يف جانون األول/ديسم  الراباة والاشرين ة متر األطر 
ا اجدددة إىل مواجدددلة تنفيدددذ إطدددا، سدددينداا لل دددد مدددن خمددداطر اللدددوا،ث  وإذ ي ج دددد جمدددددا   
، الذا اع،مد  م متر األمت اة، دك الااة  الثالث اةاجم اب دد مدن خمداطر 2030-2015للفرتك 

 ان،يشمل إحاالته إىل حقوق اإلنس اللوا،ث، مبا
األمهيدددة الددديت يوليهدددا الدددباإ ةفهدددوم عالاددددل اةنددداخ ع عندددد اذددداذ إجدددراعاة  وإذ ي حددد  

 لل،صدا ل،أه اةنا ،
حبلقددة النقدداع اةاقددودك بددني الدددو،اة بشددأن حقددوق اإلنسددان، وتأدده اةنددا ،  وإذ يرحددب 

ابل،قريدر اةدوجز عدن حلقدة  حيديط علمدا   واةهاجرين، واألشخاص اةشردين ع  ا دود الدولية، وإذ
 ،(4)النقاع الذا لعدته مفوأية األمت اة، دك السامية  قوق اإلنسان

بقدددددرا، جملدددددس حقدددددوق  الب دددددوث الددددديت لجرادددددا اةفوأدددددية السدددددامية، عمددددد    وإذ ي حددددد  
، بشدأن مااجلدة  أدراة ةايدة حقدوق اإلنسدان 2017حزيران/يونيده  22اة ،   35/20 اإلنسان
__________ 

(4) A/HRC/35/14. 
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تشددرد األشددخاص عدد  ا دددود الدوليددة بسددبب   ، تأدده اةنددا  اةباا،ددة والبطيئددة يف سددياق ادجددرك و 
الظهددو،، وبشددأن الوسدداال ال زمددة ل،نفيددذ خطددط ال،ليددف وال،خفيددف الدديت تادداها البلدددان الناميددة 

 ،(5)لسد  أراة ا ماية
إىل لن ال،زامددداة ومسددد ولياة حقدددوق اإلنسدددان اةلرسدددة يف الصدددلوك الدوليدددة  وإذ يشددده 

يف ذلددك اة سسدداة ال،جا،يددة،  وق اإلنسددان تندديط ابلدددول واههددا مددن اجلهدداة اةسدد ولة، مبددا قدد
يف ذلددددك حقددددوق النسدددداع  لدوا،ا  تسدددد،دع  منهددددا لن تاددددزز ونمدددد  ونددددرتم حقددددوق اإلنسددددان، مبددددا

 والف،ياة، حسبما يلون مناسبا ، عند اذاذ إجراعاة لل،صدا لآل ، السلبية ل،أه اةنا ،
ب،قريدددر اةقدددر، اخلددداص اةادددجم مبسدددألة ال،زامددداة حقدددوق اإلنسدددان اة،القدددة  وإذ حيددديط علمدددا   

 ،(6)ابل،م،ك ببيئة  منة ونظيفة وج ية ومس،دامة، الذا يرجز علي تأه اةنا  وحقوق اإلنسان
لن اةقددر، اخلدداص اةاددجم اب دداب يف الأددذاع لجددد لن تأدده اةنددا  لدده ل ددر لعمدداب  وإذ ي حدد  

الأدذاا ، ولوجدي بادرو،ك ز دك ال،مويدل مدن لجدل دعدت البلددان الناميدة وطويل األجل علي األمدن 
 ،(7)يف مااجلة   ، تأه اةنا ، من خ ل ال،ليف وتفادا اخلساار واألأرا،

إىل عمدل من،ددي البلددان اةارأدة خلطدر تأده اةندا  الدذا لجدد لن  وإذ يشه مك ال،قددير 
 وق اإلنسان وا ر ة األساسية،تأه اةنا  يشلل اديدا  خطها  لل،م،ك حبق

إىل لمهيدددددة تيسددددده ال،فاعدددددل ادددددداد  بدددددني األوسدددددام اةانيدددددة حبقدددددوق اإلنسدددددان  وإذ يشددددده 
واألوسدددام اةانيدددة ب،أددده اةندددا  علدددي الصدددايدين الدددوطجم والددددويل مدددن لجدددل بنددداع القدددد،اة ال زمدددة 

ا، مددك مراعدداك تاهددد لوأددك تدددابه لل،صدددا ل،أدده اةنددا  علددي جيددو حيددرتم حقددوق اإلنسددان وياززهدد
 جنيف اة،الاب حبقوق اإلنسان واإلجراعاة اةناخية،

إنشاع وعمدل اةبداد،اة اإلقليميدة ودون اإلقليميدة اة،القدة ب،أده اةندا ،  وإذ ي ح  لياا   
 ل ع،با،اة اجلنسانية، مراعيا   يف ذلك اةباد،اة اليت ت،امن  جا   مبا

البيددان الددذا لجددد،ته اللجنددة اةانيددة ابلقادداع علددي ال،مييددز أددد  وإذ ي حدد  مددك ال،قدددير 
 بشأن االع،با،اة اجلنسانية وتأه اةنا ، 2009 اةرلك عام
يف  األعمددال الدديت تاددطلك الددا وجدداالة األمددت اة، دددك وهيئااددا وجيااناددا، مبددا وإذ ي حدد  

اا ، ومنظمدددة الصددد ة الااةيدددة، ذلدددك بدددرانمج األمدددت اة، ددددك للبيئدددة، وبدددرانمج األمدددت اة، ددددك اإلمنددد
ومنظمدة الامدل الدوليددة، ومنظمدة األاذيدة والز،اعددة ل مدت اة، ددك، وهيئددة األمدت اة، ددك للمسدداواك 
بددني اجلنسددني ومتلددني اةددرلك، وجلنددة وأددك اةددرلك، بشددأن حقددوق النسدداع والف،يدداة يف سددياق ال ، 

 السلبية ل،أه اةنا ،
زال يسدددهت يف تزايدددد تدددواتر  ندددا  قدددد لسدددهت ومدددامدددن لن تأددده اة يادددرب عدددن قلقددده -1 

اشددددد،داد حدددددداما، ومدددددن لن هدددددذ   اللدددددوا،ث الطبيايدددددة اةباا،دددددة واألحدددددداث البطيئدددددة الظهدددددو، ويف
 ؛األحداث تسبب ل ،ا  سلبية متس  ابل،م،ك اللامل جبميك حقوق اإلنسان

__________ 

(5) A/HRC/38/21. 
(6) A/HRC/31/52. 
 .A/HRC/37/61انظر  (7)
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ا  علددددي األمهيددددة اةل ددددة ةواجددددلة ال،صدددددا للاواقددددب السددددلبية ل،أدددده اةندددد يشدددددد -2 
سدديما يف  ابلنسددبة إىل اجلميددك، مددن حيددث جددل،ها ابل،زامدداة الدددول يف جمددال حقددوق اإلنسددان، ال

 البلدان النامية وابلنسبة إىل فئاة الناس األجثر   را  ب،أه اةنا ؛
ت،ناولددده مدددن  الددددول إىل لن ت،نددداول مسدددألة حقدددوق اإلنسدددان، يف  لدددة مدددا يددددعو -3 

 ، دك اإلطا،ية بشأن تأه اةنا ؛جوانب، أمن إطا، اتفاقية األمت اة
 يددك الدددول إىل اع،مدداد  ددج شددامل وم،لامددل ومددراع للمنظددو، اجلنسدداين  يدددعو -4 

ي،سددداب مددك اتفاقيدددة األمدددت  إزاع السياسدداة اة،القدددة ابل،خفيددف مدددن تأدده اةندددا  وال،ليددف ماددده، مبددا
ميثلدده تأدده  بفااليددة ةددا اة، دددك اإلطا،يددة بشددأن تأدده اةنددا  ولهدددافها ومباداهددا، مددن لجددل ال،صدددا

اةندددا  مدددن   ، وندددد ة اق،صدددادية و قافيدددة واج،ماعيدددة، وبلدددول ال،م،دددك اللامدددل والفالددد  حبقدددوق 
اإلنسان اةلفولة للجميك، ودعت قدد،ك النسداع والف،يداة يف اةنداطاب الريفيدة وا ادرية علدي السدواع 

 يف ال،صدا لآل ، السلبية ل،أه اةنا  وقد،اان ال،ليفية؛
الدددددول إىل مواجددددلة وتازيددددز ال،ادددداون واةسدددداعدك الدددددوليني، وخباجدددددة يف  يدددددعو -5 

ال،مويددددل، ونقددددل ال،لنولوجيددددا، وبندددداع القددددد،اة، يف جمددددال تدددددابه ال،خفيددددف وال،ليددددف مددددن لجددددل 
سيما تلدك اةارأدة بصدفة خاجدة لدآل ، السدلبية ل،أده اةندا ، وز دك  مساعدك البلدان النامية، ال

سديما حصددول النسداع علدي الأدذاع وال،أذيدة وميدا  الشددرب  سدان بصدفة عامدة، التازيدز حقدوق اإلن
اةأمونددة وخدددماة الصددر  الصدد  ، وخدددماة الرعايددة الصدد ية، واألدويددة، وال،الدديت، وال،ددد،يب، 

 والسلن ال ااب، والامل ال ااب، والطاقة النظيفة، والالت، وال،لنولوجيا؛
ة الراميددة إىل ز دك مشددا،جة اةدددرلك يف الدددول علددي تازيددز وتنفيدددذ السياسددا حيددث -6 

ال،صدا ل،أه اةنا  علي الصداد احملليدة والوطنيدة واإلقليميدة والدوليدة، ويددعو هيئدة األمدت اة، ددك 
للمساواك بني اجلنسني ومتلني اةرلك واهها من وجداالة األمدت اة، ددك إىل دعدت الد امج واةشدا،يك 

 ها ذلك؛الوطنية ذاة الصلة، عندما يفطلب إلي
لن يدددددد،هن يف بدددددرانمج عملددددده للددددددو،ك ا اديدددددة واأل،بادددددني جمللدددددس حقدددددوق  يقدددددر، -7 

إىل خم،لددف الاناجددر الددوا،دك يف هددذا القددرا،، حلقددة نقدداع عددن موأددوع عحقددوق  اإلنسددان، اسدد،نادا  
اةددرلك وتأدده اةنددا ل الامددل اةندداخ ، ولفاددل اةما،سدداة، والددد،وس اةسدد،فادكع، مددك الرتجيددز علددي 

ما،سدداة والددد،وس اةسدد،فادك يف جمددال تازيددز وةايددة حقددوق النسدداع والف،يدداة يف سددياق لفاددل اة
 ال ، السلبية ل،أه اةنا ؛

اجمللددس إىل مفوأدددية األمددت اة، دددك السدددامية  قددوق اإلنسددان لن تقددددم  يطلددب -8 
 تقريرا  موجزا  عن حلقة النقاع، لينظر فيه يف دو،ته الثانية واأل،باني؛

إىل اةفوأية السامية، لن تقوم، باد لن تس،شه و خدذ  ،اع الددول  ا  يطلب ليا -9 
واإلجددراعاة اخلاجددة جمللددس حقددوق اإلنسددان، وهيئددة األمددت اة، دددك للمسدداواك بددني اجلنسددني ومتلددني 
اةرلك، وجلنة وأك اةرلك، وبرانمج األمت اة، ددك للبيئدة، واةنظمدة الااةيدة ل ،جداد اجلويدة، واههدا مدن 

يف ذلدددك اديئدددة ا لوميدددة الدوليدددة  مددداة الدوليدددة ذاة الصدددلة، واديئددداة ا لوميدددة الدوليدددة، مبدددااةنظ
اةانيددددة ب،أدددده اةنددددا ، ولمانددددة اتفاقيددددة األمددددت اة، دددددك اإلطا،يددددة بشددددأن تأدددده اةنددددا ، واجلهدددداة اةانيددددة 

الع،بدددا،اة حددددود اةدددوا،د اة،احدددة، سعدددداد د،اسدددة نليليدددة بشدددأن إدمددداهن  دددج يراعددد  ا األخدددري، ويف
يلفددل  اجلنسددانية يف اإلجددراعاة اة،القددة ابةنددا  علددي الصدداد احملليددة والوطنيددة اإلقليميددة والدوليددة، مبددا
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مت،دك اةدرلك اللامدل والفالدد  حبقوقهدا، ولن تامدت هددذ  الد،اسدة علدي الدددول واجلهداة اةانيدة األخددري، 
 ؛يوما   30 ت،جاوز مهلة ال  ، ويفولن تفقدمها إىل اجمللس قبل الدو،ك ا ادية واأل،باني بوقت جا

يف إطدددا، والي،ددده،  ة يف إطدددا، اإلجدددراعاة اخلاجدددة، جدددل  اةللفدددني بدددوال  يددددعو -10 
يف ذلددددك اخلدددد اع األجددددادمييون  واجلهدددداة األخددددري جدددداحبة اةصددددل ة ذاة اخلدددد اة اة امددددة، مبددددا
 ومنظماة اجمل،مك اةدين، إىل اإلسهام بنشام يف حلقة النقاع؛

اةللفني بوال ة يف إطدا، اإلجدراعاة اخلاجدة اةانيدني ابةوأدوع، علدي  كيفشج ِّ  -11 
يف ذلدك األ در  لن يواجلوا، جل يف إطا، والي،ه، النظر يف مسألة تأه اةنا  وحقدوق اإلنسدان، مبدا

 سيما حقوق النساع؛ السلمل ل،أه اةنا  يف ال،م،ك اللامل والفال  حبقوق اإلنسان، ال
يف إملانيددددة تنظدددديت لنشددددطة م،اباددددة بشددددأن تأدددده اةنددددا  وحقددددوق  لن ينظددددر يقدددر، -12 
 اإلنسان؛
يلددزم مددن مددوا،د بشددرية  إىل األمددني الاددام واةفددو  السددام  تقددد  جددل مددا يطلددب -13 

ومسددددداعدك تقنيدددددة إللددددداز حلقددددددة النقددددداع وتقريرهدددددا اةدددددوجز اةددددددذجو،ين لعددددد   علدددددي جيدددددو فاددددددال 
 اةناسب؛ الوقت ويف

 لن يبق  اةسألة قيد نظر . يقر، -14 
    


