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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
  من جدول األعمال 3و ٢البندان 
وق اإلنسـان ـــــــــم المتحدة السـام  لحقــــوض األمــــــــالتقرير السنوي لمف

 المفوضية السامية واألمين العام وتقارير
 واالقتصــاةية تعزيـز وحمايـة يميـق حقـوق اإلنسـاند المدنيـة والسيا ـية

 ف  التنمية وااليتماعية والثقافيةد بما ف  ذلك الحق

 مسألة إعمال الحقوق االقتصاةية وااليتماعية والثقافية ف  يميق البلدان  
 تقرير األمين العام  

 موجز  
يستترضرا األمتتع الضتتاا ا تتتيا الروريتتر التتروااال اتتع ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت   

مروتتارارعو ويستتلال العتتو  علتت  والثواف تت  وارتتار فتتتدام الرنم تت  ابستتردام  او تت  ما   رتتع 
عتن جتا الب اتتال الوتالى علت  اوتوت ا تستان  ابساواة ومبدفي عدا الرم  ز وابسا ل و فعت ا 
ا ريوتت  خرستت  متتا الرزامتتال التتدول  وجتت   ٢٠3٠او تت ا األستتاس لعتتمان خن  تتي   تت  عتتاا 

ن  تتي الوتتالى علتت  الوتتاتون التتدوحيد واتتد  الروريتتر الرلتتديال وال تتري الرل ستت   ف متتا يرضلتت  االر
ومستتتا ال اال تتتال الدول تتت   وتتتوت  ٢٠3٠اوتتتوت ا تستتتان ت تتت  الرنم تتت  ابستتتردام  لضتتتاا 
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 مقدمة -أوالا  
و التتيي رلتت  ف تتا ا لتتن 3١/5تتتيا الروريتتر موتتدا عمتت ا اوتترار إللتتن اوتتوت ا تستتان  -١

متتن جتتدول  3اىل األمتتع الضتتاا فن يوا تتد اعتتدا  وخوتتدو خوريتتر ستتنوي اىل ا لتتن ا ارتتار البنتتد 
األعمتتتال عتتتن مستتتأل  اعمتتتال ا وتتتوت اعير تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت  ا   تتتا البلتتتدانو متتتا 

ي علت  اعمتال ا وتوت اعير تا ي  واعجرماع ت  والثواف ت  ا ارتار خن  تي   تت  الرتك تز اوجتا  تا
 د ٢٠3٠الرنم   ابسردام  لضاا 

ويستتترضرا األمتتتع الضتتتاا ا تتتتيا الروريتتتر التتتروااال اتتتع ا وتتتوت اعير تتتا ي  واعجرماع تتت   -٢
  علتتت  والثواف تتت  وارتتتار فتتتتدام الرنم تتت  ابستتتردام  او تتت  ما   رتتتع مروتتتارارعو ويستتتلال العتتتو 

عتتن جتتا الب اتتتال الوتتالى علتت  اوتتوت ا تستتان  ابستتاواة ومبتتدفي عتتدا الرم  تتز وابستتا ل و فعتت ا 
ا ريوتتت  خرستتت  متتتا الرزامتتتال التتتدول  ٢٠3٠او تتت  ا عوامتتتد فساستتت   لعتتتمان خن  تتتي   تتت  عتتتاا 

 وجتتتتت  الوتتتتتاتون التتتتتدوحيد واتتتتتد  الروريتتتتتر الرلتتتتتديال وال تتتتتري الرل ستتتتت   ف متتتتتا يرضلتتتتت  االرن  تتتتتي 
ومستتا ال اال تتال الدول تت   ٢٠3٠  اوتتوت ا تستتان ت تت  الرنم تت  ابستتردام  لضتتاا علتت الوتتالى

  ووت ا تساند

الحقوق االقتصاةية وااليتماعيـة والثقافيـة وأاـدال التنميـة المسـتدامة   -ثانياا  
 خطتان متقاربتان

الوار ة  ١٧و ادف رمس اا ت اذ فتدام الرنم   ابسردام  الت ٢٠١6كاتون الثاين/يناير   ١ا  -3
ارخيي ُعوتد و اليت اعرمدتا يا ة  ول الضامل ا مؤمتر يم  خ٢٠3٠ا     الرنم   ابسردام  لضاا 

وخض تدل التدول األععتا  ارلو ت  تتيد األتتدام  ت ل الستنوال  د(١)٢٠١5ا فيلول/سبرمرب 
عتتدا  الوا متت  عتتن رريتت  اشتتد اا تتو  الرام تت  اىل اجتتا    تتا فشتت ال ال وتترو وم افلتت  ١5 التتت

عتتن الركتت و وا ريوتت  خرستت   ابستتاواة والرم  تتز والر تتدي لراتت  ابنتتاةو متتا ك التت  فع ير لتت  فاتتد  
وال وكت   البشترما الرزامال الدول  وج  الواتون الدوحيد وتتيد ات ت  التيت و تض  متن فجتد 

نستب  االغايت و خرستى اأ  ت  االات   ١69تتدفاا و ١٧والر ا  والس ا والشتراك و والتيت خرتأل  متن 
 للبشري  وكوك  األراو وسرلد  اجتاد الس اسال الضاب   والورن   ابرضلو  االرنم   ابسردام د 

اشتت د يتتارا علتت  اوتتوت ا تستتاند وخستترند اشتت د  تتري   ٢٠3٠وخرخ تتز   تت  عتتاا  -٤
اىل م ثتتات األمتتى ابرلتتدة وا عتت ن الضتتابي  وتتوت ا تستتان وابضاتتتدال الدول تت   وتتوت ا تستتان 

فتتتدام الرنم تت   غايتت  وك األ تتر و  تتا ا ذلتت  اعتت ن ا تت  ا الرنم تت د وتتتي خو تت  فن وال تت
اعمتال اوتوت ا تستانو وخؤكتد مستؤول     تا التدول عتن ااترتاا اوتوت ا تستان  يابسردام  ت

وا ريتتتتال األساستتتت   لليم تتتتا وزاير تتتتا وخضزيزتتتتتاو  وىتتتتا مت  تتتتز متتتتن في تتتتتو  علتتتت  فستتتتاس الضتتتترت 
__________ 

 د٧٠/١يرار اامض   الضام   (١)



A/HRC/34/25 

3 GE.16-22132 

فو اللاتتتتتت  فو التتتتتتدين فو التتتتتترفي الس استتتتتتي فو غتتتتتت د فو األ تتتتتتد الوتتتتتتومي فو  اللتتتتتتون فو ااتتتتتتنن فو
 اعجرماعيو فو عل  فساس ابل    فو اب    فو ا عاي و فو عل  في فساس آ رد 

عل  حنو مرست  متا الرزامتال التدول  ٢٠3٠    عاا  سوم خن يوع وة عل  ذل و  -5
 وجتت  الوتتاتون التتدوحيد ولتتياو ينباتتي فن خن تتي ات تت  ا تتورة مروالمتت  متتا ابضتتاي  الدول تت   وتتوت 
ا تستتتتانن وفن خسرتشتتتتد عمل ااتتتتا ووتتتتوت ا تستتتتان ومبتتتتا ا ابستتتتاواة وعتتتتدا الرم  تتتتز وابشتتتتارك  

و ا تتت  ا وتتتوت اعير تتتا ي  واعجرماع تتت   وابستتتا ل ن وفن خستتتر دم اعمتتتال اوتتتوت ا تستتتانو
 والثواف  و ما مراعاة خرااال وخشاا    ا اووت ا تسان وعدا ياال ر ا للريزل د

للرنم   ابسردام و ي دم اىل اا تول  توع   حنو ىوذج فكثر خوازت ٢٠3٠ومتثد     عاا  -6
ام ا ىال ت  للل  ت  خرنتاول  مان حترر اام ا  ون مت  ز من اتتوم والضتوزد وا اتع فن األتتد

 ١٧ إلموعتتت  دتتتدو ة متتتن الوعتتتايا اعير تتتا ي  واعجرماع تتت و فتتتدن فتتتتدام الرنم تتت  ابستتتردام  التتتت
 ارتتار اوتتوت ا تستتاند  ضتتداالخا تتي رال تت  واستتض  متتن ابستتالد التتيت خض تتن  ١69 وغايااتتا التتت

جرماع تتتتتت  والثواف تتتتتت د ختتتتتترخبال الضديتتتتتتد متتتتتتن األتتتتتتتدام ارخبارتتتتتتاا و  وتتتتتتاا اتتتتتتا ووت اعير تتتتتتا ي  واعو 
ابرضلتتت  اا رمضتتتال الستتتلم   والشتتتامل  لليم تتتاو يا تتتي الضديتتتد متتتن فاضتتتا  ا وتتتوت  ١6 فاهلتتتدم

ابدت تتت  والس استتت  و  تتتا ا ذلتتت  األمتتتن الش  تتتيو والو تتتول اىل الضدالتتت  وا ريتتتال األساستتت  د 
ا ابرضلوتتت  وكثتتت  متتتن الاايتتتال الدول تتت  التتتوار ة ا ارتتتار كتتتد تتتتدم الوعتتتاي ١٧ويرنتتتاول اهلتتتدم 

 اواج  الرضاون الدوحي وا   ا الرنم  د
 -تيد ات   الرلويل   ااديدة خض ن عدا ام ات   جتزل  اووت ا تسان فدن ومن مث  -٧

وختتتوف  ر يتتت   -ابدت تتت  والس استتت   واعير تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت و وكتتتيل  ا تتت  ا الرنم تتت  
تتتو ا تستتان وخستترند اوتتوة اىل مبتتدفي ابستتاواة ات تت   ورشتتامل  ومر املتت  للرنم تت  ابستتردام د ودتت

وعدا الرم  زو ما الرتك ز ا ورة فساس   عل  "عدا خرك فاتد ير لت  عتن الركت  والو تول فوعا 
اىل متتتن تتتتى ا متتتؤ رة الركتتت "د وعتتت وة علتتت  ذلتتت و ف تتتي ختتتدعو اىل زيتتتا ة اخستتتات الس استتتال 

األععتا  ومنوومت  األمتى ابرلتدةو واىل ابزيتد متن  الضاب   واعسرياا  ابر امل  من جات  التدول
 ابسا ل  الووي  وايام  شراكال  ينام   ما   ا ف لاب اب لل د 

اع فن  تراا  الات  اوتوت ا تستانو  ر اغ ا ر مل جتت س ا فتدام الرنم   ابسردام  و  -٨
 تت  والثواف تت د وتنتتاك لللوتتوت اعير تتا ي  واعجرماعالرل ستت   األتتتدام خر تت  متتا ابعتتامع    تتا

علتت  ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت  والثواف تت  ابضن تت و مثتتد ا تت  ا اا عتتدة فتتتدام خركتتز حتديتتد
و ابرضلتتت  3و اشتتأن الوعتتا  علتتت  ااتتو (ن وا تت  ا ال تتل  )اهلتتدم ٢الاتتيا  ال تتاا )اهلتتدم 

 تد(ن وا ت  ا ا  تول و اشتأن الرضلت ى اا٤اال ل  اا تدة والرفتاد(ن وا ت  ا الرضلت ى )اهلتدم 
النو تت  وال تترم  ابتتا و ابرضلتت  ا6علت  م تتاد الشتترب ابأموتتت  و تتدمال ال تترم ال تتلي )اهلتتدم 

و ابرضلتت  االضمتتد ال لتتت  والنمتتو اعير تتا ي(ن وا تتت  ا ٨ال تتلي(ن وا تت  ا الضمتتد )اهلتتتدم 
ة ا مل  تت  ا  تتول علتت  مستترو  مض شتتي علتت و  تتا ا ذلتت  ا تت  ا الستت ن ال لتت و وابستتاوا

و ابرضلتتت   ضتتتد ابتتتدن وابستتترورنال البشتتتري  شتتتامل  لليم تتتا ١١األرا تتتي وابمرل تتتال )اهلتتتدم 
 وآمن  ويا رة عل  ال مو  ومسردام (د
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و (١ وع يود عن ذل  ف  ت  حتو ت  األتتدام الشتامل  اشتأن الوعتا  علت  ال وتر )اهلتدم -9
ل ب ض ت  ابستردام  ( وابتوار  ا١٠ابساواة )اهلدم و ا د من عدا (5وابساواة اع اانسع )اهلدم 

اتتتتتتالرمرا اتتتتتتا ووت اعير تتتتتتا ي  اا و  وتتتتتتاا و التتتتتتيت ختتتتتترخبال ارخبارتتتتتت(١5و ١٤و ١3و ١٢)األتتتتتتتدام 
)اشتأن الشتراك   ١٧و و)اشأن ا رمضال السلم   والشامل ( ١6واعجرماع   والثواف  د واألتدام 

فجتد ا ةت  الوتروم ال زمت  والب ةت  ابواخ ت  لرلو ت  فضال ت  )اشأن الر ن ا ابسرداا( من  ٨الضاب  ( و
 ا عمال الردرجيي لللووت اعير ا ي  واعجرماع   والثواف  د

والضديتتد متتن الاايتتال التتتيت خرعتتمن ا األتتتدام خض تتن اشتتت د  تتري  معتتمون مضتتتاي   -١٠
وت  اتالرضل ى وال تل  اووت ا تستان الدول ت  ذال ال تل د ويضتاك ال ثت  من تا ختوافر ا وتوت ابرضل

اتتا واتتتدمال األ تتر  ابر تتل  جو والوتتدرة علتت  حتمتتد خ ال   تتا و  وام ات تت  الو تتول ال  تتا ابتتا و 
هباد وخشرمد األتدام عل  غايال اشأن ا ول اام ا عل  الايا  ابتأمون واباتيي وال تااو 

 ابتا النوع ت و وا  تول علت   والرا    ال ل   الشامل و والرضل ى اعاردالي والثاتوي ا اين واا تد
ابأموتتتت  واب ستتتورة الر ل تتت  و تتتدمال ال تتترم ال تتتلي والنوافتتت  ال تتتل   وا ستتت انو وو تتتول 

 اام ا اىل األ وي  واللوااال األساس   اامن  وال ضال  واا دة اأسضار مضوول د
 ارة اعتتتتمان ختتتتوافر ا  6فضلتتت  ستتتتب د ابثتتتتالو الرزمتتتت  التتتتدول األععتتتا  ا ارتتتتار اهلتتتتدم  -١١

)حتو ت   ١-6ابسردام  للم اد وال رم ال تلي لليم تاد ويرعتمن اهلتدم  لت  فمتور من تا الاايت  
(و ٢٠3٠تتت  واب ستتورة الر ل تت  ولتتول عتتاا ا تول اام تتا اشتت د من تت  علتت  م تتاد الشترب ابأمو 

)زيتتتا ة ك تتا ة استتتر داا ابتتا  ا   تتتا الو اعتتتال زيتتا ة كبتتت ة و تتمان ستتتل  ابتتتا   ٤-6والاايتت  
لضياتتت  وامتتتدا ااا علتتت  حنتتتو مستتترداا متتتن فجتتتد مضااتتت  شتتت  ابتتتا و وا تتتد ادرجتتت  كبتتت ة متتتن عتتتد  ا

ب ) عتى وخضزيتز مشتارك  -6( والاايت  ٢٠3٠األش اي التيين يضتاتون متن تتدرة ابتا و ولتول عتاا 
ا رمضال احملل   ا حتسع ا ارة ابا  وال ترم ال تلي(د وخضتاك تتيد األتتدام الرل ست   ابعتمون 

ض تتاري لللتتت  ا ابتتا و التتتيي يشتتمد ا تتت  ا احملافوتت  علتتت  ام ات تت  الو تتتول اىل امتتدا ال ابتتتا  اب
ن واتت  ابتتر  ا فن ي تتون ا متتأمن متتن الرتتد دو مثتتد ا تت  ا  تت  ا ابتتعمتتال اابوجتتو ة ال زمتت   

اراتتا يرتت   فو خلويث تتان وا تت  ا ختتوافر توتتاا  متتدا ال ابتتا  وا اا خضستت  ا ا عتتدا ي تتا امتتدا ال ابتت
 د(٢)الر افؤ فري اام ا ا الرمرا اا   ا ابا 

والرلسن ابللوظ اليي ررف عل  األتتدام ا ىال ت  للل  ت  يتنض ن علت  ستب د ابثتال  -١٢
ا ا   ا الرضل ىد فاعلرزاا الستاا  اشتأن ختوف  الرضلت ى ا ارتار األتتدام ا ىال ت  للل  ت  متثتد 

امتتاا مرالت  الرضلت ى  األر تال ا كتد م تانو ستوا  التيكور فو ا تتا و متن فوال ا "ك ال  مت ن 
"و ا اتتتع فن األا تتتاا ذال ال تتتل  متتتن الض تتتد التتتدوحي اتتتتاي  ٢٠١5اعارتتتداليو ولتتتول عتتتاا 

)ف(( واخ اي تتتتتتتت  اوتتتتتتتوت ال  تتتتتتتتد ٢-١3 اتتتتتتتا ووت اعير تتتتتتتتا ي  واعجرماع تتتتتتت  والثواف تتتتتتتت  )ابتتتتتتتا ة
 تتتتت  وإلات تتتتت  الرضلتتتتت ى اعارتتتتتداليد وتنتتتتتاك ف لتتتتت  كثتتتتت ة خبتتتتتع  )ف(( خن تتتتتان علتتتتت  الزام١-٢٨ )ابتتتتتا ة

ض ى متنو اا ال ةتال األكثتر فوتر متن ف تر ا استربضا  فانتا  للرسوا ابدرس  و الرمس   فو غ  الرمس  و  ما
__________ 

 ( اشأن ا   ا ابا د٢٠٠٢)١5اتور الرضل   الضاا للين  ابضن   اا ووت اعير ا ي  واعجرماع   والثواف   ريى  (٢)
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ن فتتتدام الرنم تت  متت ٤يرعتتمن اهلتتدم  وابواظبتت  علتت  الدراستت  واكماهلتتاد وا الويتت  التتراتن متتن
 د ١-٤رضل ى اعاردالي والثاتوي" ا الااي  "إلات   الابسردام  عن ر 

وعلتت  التترغى متتن اب استت  ال بتت ة التتيت اوو تتا ا رتتار ااديتتد اابوارتتت  متتا األتتتدام  -١3
من اضض الثارال والو و و األمر اليي س ر ل  الرأكد اش د اا ا ىال   للل   و ف و يضاين فيع
التتدوحي  وتتوت ا تستتانو  تتا ا ذلتت   يرستت  متتا الوتتاتون ٢٠3٠و  تت  متتن فن خن  تتي   تت  عتتاا 

ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت  والثواف تت د وخشتتمد األمثلتت  ال تتل  وا وتتوت اانستت   وا  اا تت  
(و ١٠-١6و)ف( 5ع ال الواتون الورين )الاايران (و والاايال اليت خنل ر ا مور6-5)الااي  
ا ريتال األساست  (د وا اتاعل  )اشتأن ١٠-١6)اجا  الضن  والرضتيي ( و ٢-١6 عوالااير

ف ر و يد ي ون عدا اعخسات ما مضاي  اووت ا تسان  من ااد فضل  سب د ابثالو خسر دم 
الوعا  عل  الراوط ا الضرا و اع فن عدا حتديد وسالد الرن  ي يد يتؤ ي اىل جتترو  ٢-6الااي  

فن الضديد من الاايال ابر تل  اال تل   اىلاا ا ابمارس  الضمل  د ويد فش  فيعاا فشد الناس فور 
 (د ٨و ال ورة A/71/304خربا جياا خمرزعا وع خض ن الضنا ر ا امس  للل  ا ال ل  )

منض تتا عنتتد خن  تتي   تت  الرنم تت  رباينتتال غتت  ابو تتو ة و وينباتتي حتديتتد خمتتارر اا تتار وال -١٤
تا عل  الترغى متن وجتو  يتدر كبت  متن الروتاربو أد وا الوي  ت ساو مت اععرتام ا٢٠3٠لضاا 

فتتتدن ا وتتتوت اعير تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت  خرستتتى ان تتتات فوستتتا ا ثتتت  متتتن فتتتتدام الرنم تتت  
ابسردام و ا ث يشرمد كد تدم عل  الضديد من اووت ا تساند واالراحيو فدن خنتاول خن  تي 

 ي  واعجرماع   والثواف   يساعد عل  خضزيتز األتدام ا ىال   للل    من منوور ا ووت اعير ا
 ال ب ض  ابر امل  وابرتاا   للتدام و رورة ك ال  اخبا  جا مرس  ومنس  من فجد خن  يتاد 

  المساواة وعدم التمييز -ثالثاا  
للرنم تت  ابستتردام  اضتتدا اغ تتال في فاتتدو وخرخ تتز اىل الو تتول  ٢٠3٠خلرتتزا   تت  عتتاا  -١5

فوعا اىل متتتن تتتتى ا متتتؤ رة الركتتت و وخا تتتي   تتتا األتتتتدام والاايتتتالد ويشتتتمد مبتتتدآ اوتتتوت 
ا تستتتان اشتتتتأن ابستتتاواة وعتتتتدا الرم  تتتز   تتتتا فتتتتدام الرنم تتتت  ابستتتردام د وع خستتتتر دم   تتتت  

م افلت  فوجتا عتدا ابستاواة اا الوعتا  علت  ال وتر وااتو  فلست و اتد خشتمد فيعت ٢٠3٠ عاا
ن تتتان والوعتتتا  علتتت  الرم  تتتز ا الوتتتواتع والس استتتال وابمارستتتالن وانتتتا   ا تتتد البلتتتدان وف متتتا ا 

إلرمضال مساب  وعا ل  وشامل  لليم ان وخضزيز ابساواة اع اانستع ومت تع النستا  وال ر تالن 
وزايتتت  اوتتتوت ا تستتتانو  تتتا ا ذلتتت  ا تتت  ا الرنم تتت و و تتتث يتتترم ن   تتتا البشتتتر متتتن حتو تتت  

اة ا ا ة   ل   ا ترم النوتر عتن الضمتر وتتو  ااتنن وا عايت  والضترت ام اتااى ا رام  ومساو 
 واأل د ا  ين فو األ د فو الدين فو الو ا اعير ا ي فو في و ا آ رد

والرلول الرل سي من األتتدام ا ىال ت  للل  ت  اىل فتتدام الرنم ت  ابستردام  يرمثتد ا  -١6
اشتتأن ا تتد متتن فوجتتا الر تتاول  ا تتد  و وتتتو تتتدم جديتتد وشتتامد ومستترود١٠ا راج اهلتتدم 

البلتتتدان وف متتتا ا ن تتتاد وف تتتبل  الر اوختتتال ابرزايتتتدة ا   تتتا فحنتتتا  الضتتتامل الرلتتتدي ا استتتى ا 
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ا يوارب   ا ابال  من الس ان ١الض ر ا ديثد ويض ش الناس اال اا ا عامل خسرأ ر ف ا تسب  
مستبب  ل توستاا وزعزعت  اعسترورار  ا تد ومث  فوجا عتدا مستاواة مرضموت  و  د(3)ت    روة الضامل

البلتتتدان وف متتتا ا ن تتتا ختتتؤ ي اىل ا تتتارة الو يتتتد اعجرماع تتت و وخوتتتويض الروتتتدا اعجرمتتتاعي واديتتتد 
اعسرورار اعير ا ي والس اسيو مما يؤ ر عل    ا ركتالز وإلتاعل عمتد األمتى ابرلتدةو  تا ا 

ى واألمتتند وخضتتد ابستاواة وعتتدا الرم  تتز ا ستلن والضمتتد ا تستتاين والذلت  الرنم تت  واوتتوت ا تستا
 تتم ى ارتتار اوتتوت ا تستتانو  تتا ا ذلتت  ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت  والثواف تت د و تترورة 
ا د من عدا ابساواة واجا  الرم  ز خضين فن   ا الناس ا   ا البلتدان جيت  فن يستر  دوا متن 

اا ايتت   اترمتتاا  تتاي اىل األشتت اي األشتتد خضر تت اا الرنم تت و  ون مت  تتز متتن في تتتو د وخضتتين فيعتت
لإلي تتتتا  فو الرم  تتتتزو مثتتتتد النستتتتا  وال ر تتتتال واألر تتتتال والشتتتتبابو واألشتتتت اي ذوي ا عايتتتت و 
واألشت اي اب تتااع ا تت وس توتع ابناعتت  البشتتري /ا يدزو وابستنعو وففتترا  الشتتضوب األ تتل  و 

 واب اجرينداا وال جةعو وابشر ين  ا ل 
ن الضنا ر اب م  هليا اهلدم مضاا  الر اول اعير ا ين وذل  ا وايا األمر عل  وم -١٧

يتتدر متتن األ  تت  لرلو تت  إلموعتت  كاملتت  متتتن األتتتدام والاايتتال األ تتر د فضلتت  ستتب د ابثتتتالو 
ا د من ال ورن وليل  فدن الوعتا  علت  ال وتر  اىل اا ا عدا ابساواة الشديد ا الد د  يؤ ي

اتدون مضاات  الر تاول اعير تا يد ويتد خبتع فن الر تاول  ( ست  ون مسترل  ا ١م ابديا )اهلد
اعير ا ي ين وي عل  عد  من اا ار العتارة ووتوت ا تستانو ممتا يتدو اعستربضا  اعجرمتاعي 
ويوجتتد خ اوختتال  تتار   ا الو تتول اىل ال تتل  والرضلتت ى والستت ن واتتتدمال األ تتر  العتتروري  

ر تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت د وعلتتت  ستتتب د ابثتتتالو ا  نتتت   راستتت  فجريتتت  للرمرتتتا اتتتا ووت اعي
ال تتتتتل   الستتتتت ة و  متتتتتؤ را فن الر تتتتتاول ا التتتتتد د تتتتتتو متتتتتن الضوامتتتتتد الستتتتتبب   ب رلتتتتت  النرتتتتتالا

مل تتتون االتتت  وفتتتاة ا التتتدان منومتتت  الرضتتتاون والرنم تتت  ا  ١.5منتتتا اتتتدو  وفو تتتل  ام ات تتت  
وا إلتتتال الرضلتتت ىو خوتتتدر  د(٤)٠.3٠د ج تتتين اىل متتتا  ون اب تتتدان اعير تتتا ي اذا اع تتتض ُمضامتتت

منومتت  األمتتى ابرلتتدة لل  ولتت  )ال وت ستت  ( فن كتتد ستتن  ا تتاف   متتن الرضلتت ى ختتؤ ي اىل اع تتاا 
اا فيعتاا و  وتاا كمتا فن الر تاول اعير تا ي يترخبال ارخبارت  د(5)تو ت  مةويت  ١.٤مضامد ج ين انستب  

وير اعتتتد مض تتتا ا الوتتت  م رغتتت  ختتتؤ ي اىل اجيتتتا  وخضم تتت   اأوجتتتا الر تتتاول اعجرمتتتاعي والرم  تتتزو
الر م ش وا رماند وعل او ينباي فن خسض  اا ال ال اعل  واال ال ابضن ت  ووتوت ا تستان اىل  

 د(6)٢٠3٠ما يناسبا من الرتك ز واألولوي  ا خن  ي     عاا  ١٠ك ال  اع ا  اهلدم 
__________ 

(3) See Era Dabla-Norris et al, Causes and Consequences of Income Inequalities: A Global 
Perspective, International Monetary Fund Staff Discussion Note, 2015د 

(٤) SeeKatePicket andRichard,Wilkinson “Income Inequality andACausal”Review:Health in

Robert Kaplan, Michael Spittel and Daryn David, eds., Population Health: Behavioral and Social 

Science Insights, Agency for Healthcare Research and Quality, 2015د 
 د  ٢٠١5و اال  اعسرثمار ا الرضل ى وابساواةاتورو ال وت س  و  (5)
متتن الر تتاول اىل ال رامتت ة مضااتت  الر تتاول اعير تتا ي متتن و مركتتز ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت و اتوتتر فيعتتاا  (6)

 د  ٢٠١6و موجز اشأن س اسال اووت ا تسانو   ل فتدام الرنم   ابسردام 
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متتتن تتتتى ا متتتؤ رة الركتتت  واألكثتتتر اشتتت د  تتتاي علتتت   ٢٠3٠ان خرك تتتز   تتت  عتتتاا  -١٨
و مثلما كان عل ا ا ال يضين فتا مل يضد اا م ان ي اس الرودا ا ورة مروس   فو ا اعا اا اسربضا 

و الرزمتت  ٢٠3٠ا فغلتت  األا تتان االنستتب  للتتتدام ا ىال تت  للل  تت د ف تتي ارتتار   تت  عتتاا 
لستتن واعترمتتا  الضريتتي وا  تتين التتدول األععتتا  ار تتن   الب اتتتال استت  التتد د وتتتو  ااتتنن وا

والو تا متتن ا تتث اهليتترة وا عايتت  وابويتتا اااتترااو وغ تتتا متتن ات تتالع ذال ال تتل د فيمتتا 
ا اتال ج دة النوع   وس ل  ابنال وج دة الروي   ومو وي  وم ن   لر د الرودا احملرز ا حتو ت  

 لتتتي عتتتن فاتتتدو وا اع تتتا    تتتا األتتتتدام والاايتتتال ي رستتتي ف  تتت  ي تتتو  ا ك التتت  عتتتدا الر
 األولوي  للشرال  األكثر ختل اا عن الرك د 

ومنووم  األمى ابرلدة مدعوة اىل فن خ تون "م لمت  للاترا ابنشتو " ا خوتدو التدعى  -١9
للدول األععا  متن فجتد خلب ت  تتيد العترورةد وهلتيد الاايت و خعتا منوومت  األمتى ابرلتدة  ترورة 

والرم  تتز ا  تتم ى س استتااا وعمل تتا الرن  تتييد وعلتت  حنتتو فكثتتر م افلتت  فوجتتا عتتدا ابستتاواة 
و خول  م و    األمى ابرلدة السام    ووت ا تسان وت ة  األمتى ابرلتدة للمترفةو حتت  حتديداا 

رعايتتت  إللتتتن الر ستتتا  الرن  تتتييع ا منوومتتت  األمتتتى ابرلتتتدة ابضتتتين االرنستتت  و ي تتتا ة و تتتا ارتتتار 
  فوجتتا عتتدا ابستتاواة والرم  تتزو ل  تتون  ثااتت    تت  عمتتد عاب تت  مشتترتك للضمتتد متتن فجتتد م افلتت

مرسو  واسرتاخ ي   وخش د منوومت  مر املت  ذال خوجتا خن  تيي خسترند اشت د ختاا اىل األستن 
ابض اريتتتت  للمتتتتى ابرلتتتتدةو  تتتتا ا ذلتتتت  اب ثتتتتات وا عتتتت ن الضتتتتابي  وتتتتوت ا تستتتتان وابضاتتتتتدال 

ىل فتدام الرنم   ابسردام  ت ست اد وكتان الاترا متن ا رتار واعخ اي ال الدول   ذال ال ل  وا
ابشرتك للضمد تو ارسا  ف ى مشرتك  ا د منووم  األمى ابرلدة للرلديال اليت ي را ا خزايتد 
عتتدا ابستتاواة والرم  تتز الستتالدو اا تت  حتديتتد اجتترا ال من تتر ة ومشتترتك  ب افلرتتاو وخضزيتتز ا متتاج 

عدا الرم  ز اش د من يي ا الدعى ابودا متن األمتى ابرلتدة لرن  تي ابسالد ابرضلو  اابساواة و 
 وفتدام الرنم   ابسردام د ٢٠3٠    عاا 

 المساءلة -رابعاا  
راا يوي ضا  ومال او ا ارار مرااض  واسر خلزا ٢٠3٠ضاا للرنم   ابسردام  ا     -٢٠

لروج ا عمل   اعسرضراا علت  وروعي وفضال وخشاركي وش ام ومر امدو وحتد  اببا ا اهلام  
  تا ابسترويالو  تا ا ذلت  مراعتاة اععربتارال اانستات   وااترتاا اوتوت ا تستاند وكيتز  متن 

التتتدول األععتتتا  علتتت  اجتتترا  اسرضرا تتتال  ٢٠3٠آل تتتال ابرااضتتت  وابراجضتتت و خشتتتيا   تتت  عتتتاا 
ا وخوج  تتتا البلتتتداند منرومتتت  وشتتتامل  للروتتتدا احملتتترز علتتت  ال تتتض دين التتتورين و ون التتتورين خوو تتتت

ل سرضرا تتال ابنرومتت  متتن يبتتد اجرمتتا  اا ويُرويتتا فن خشتت د تتتيد اعسرضرا تتال الورن تت  فساستت
عل تا مثلمتا ختنع ابنرد  الس اسي الرف ا ابسرو  حت  رعاي  ا لن اعير ا ي واعجرمتاعيد و 

و فدن اعسرضرا ال ابنرومت  متن يبتد ابنرتد  الس استي الرف تا ابسترو  ينباتي ٢٠3٠    عاا 
خوو تا الدولو وخع لا هبا البلدان ابرودم  والبلدان النام ت  علت  اتد ستوا و و فن خ ون روع  و 

 وخشارك ف  ا خمرل  اا ال  ااب  اب لل د
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للرن  تتي الوتتالى  او و تتاا  ت ا تستتان وا ربتتاراا وخشتت د ابستتا ل  ايتتر الزاويتت   رتتار اوتتو  -٢١
د واد  ارار اووت ا تسان ابسؤول ال ويو   رب ضت  ٢٠3٠عل  اووت ا تسان ت   عاا 

اختتتاذ   تتا ات تتوال التتيت خستتم  هبتتا ابتتوار  ابرااتت و متتن فجتتد ا عمتتال ال امتتد  -اعلرزامتتال 
عن اعمال ا وتوت ابللت و  فع ا  -درجيي ع   والثواف   عل  حنو خلللووت اعير ا ي  واعجرما

وع س ما الاا  الوواتع والس اسال والرداا  األ ر  ذال ال ااا الرم  زيو و مان حتو   ا تد 
عتتتن اا األ ىن العتتتروري ل تتتد وااتتتد متتتن تتتتيد ا وتتتوت متتتن فجتتتد مستتتاعدة الشتتترال  األكثتتتر ختل تتت

اب ل تتتع اابستتتؤول  ف متتتا يرضلتتت   الركتتت د وحتتتتد  ابستتتا ل  شتتتروط ي تتتاا ف تتتلاب ا وتتتوت  ستتتا ل 
اوتترارااى وخو تت تىو وختتوفر آل تتال مت تتن األشتت اي متتن مستتاتدة ا وتتوت اب  ولتت  هلتتىو وخرتت   
الشتت اف   ا ر تتد الروتتدا احملتترزو وخ تترا ااتتزا ال علتت   تتض  األ ا و ومت تتن األشتت اي متتن 

 د(٧)الرماس سبد ا ت ام لد  ويو  اتر اكال  ووت ا تسان
وخضزيزد عل  ال ضد  ٢٠3٠احيو جي  و ا ارار للمسا ل  اشأن خن  ي     عاا واالر -٢٢

الضابي وا يل مي والورين ورا ا اآل ال ابسا ل  ذال ال ل  ابرضلو  وووت ا تستان وغ تتا متن 
الوواعد وابضاي  الدول  د وينباي ل سرضرا ال الو ري  وابوا  ض   اعسر ا ة ا تورة منرومت  متن 

لومال والرو  ال ابودم  من آل ال األمى ابرلدة  ووت ا تستان كوست ل  لرلو ت  فتتدام ابض
الرنم تت  ابستتردام  واعمتتال ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت  والثواف تت  واوتتوت ا تستتان األ تتر  

 ف تاد(د  ٤9-3٢ا ريو  مرسو  )اتور ال ورال 
لتتتدول  ستتتؤول ااا ا إلتتتال الرضتتتتاون وخورعتتتي ابستتتا ل  علتتت  ال تتتض د الضتتتتابي فن خ تتتي ا -٢3

التتتدوحي وفن ا تتت  ا ةتتت   ول تتت  مواخ تتت  للرنم تتت د وينباتتتي للشتتتراك  الضاب تتت  ااديتتتدة متتتن فجتتتد الرنم تتت  
متتن األتتتدام  ٨التترضلى متتن اهلتتدم  (٨)ابستتردام  وخن  تتي   تت  عمتتد ف يتتن فاااتتا لرمويتتد الرنم تت 

رنم تت ( ومضااتت  الثاتترال وتوتتاط العتتض  التتيت ا ىال تت  للل  تت  )اشتتأن الشتتراك  الضاب تت  متتن فجتتد ال
واج   خن  يدو ف و مل يرعمن غايال دد ة زمن اا ومل يضاك فوجا الر اول وا تر عل الستل   
عل  ال ض د الضابيد كما جي  مضاا  فوجا عدا ابستاواة علت  ال تض د الضتابيو  تا ا ذلت  ا 

 افلتتتت  ال ستتتتا  والرتتتتدفوال غتتتت  ابشتتتتروع  إلتتتتاعل الريتتتتارة والرمويتتتتد واعستتتترثمارو وكتتتتيل  م
 للموالو وسو  خسض  األسوات والر رب العرييبد

وخضتتتد ابشتتتارك  فاتتتد األاضتتتا  ابر تتتل  اابستتتا ل د فمشتتتارك  ف تتتلاب ا وتتتوت خستتتردعي  -٢٤
اا  عتتتتو  اا تتتتال ابستتتتؤول  للمستتتتا ل د فيم تتتتا ف تتتتلاب ا وتتتتوتو وع ستتتت ما األكثتتتتر ام شتتتت

  ىمتترضا  تنا الوترارال التيت ختؤ ر علت  د هلى الوسالد ال زم  للمشارك  و ينباي فن ُخ  وارماتاا 
التتتتيت خعتتتتى  وىد وعلتتتت  ابستتتترو  اامتتتتاعيو فتتتتدن منومتتتتال ا رمتتتتا ابتتتتديناب  ولتتتت  هلتتتت ووتا اتتتت

ينومتتون فت ستت ى ا تتورة رمس تت  فو غتت  رمس تت  اتتول م تتان مشتترتك و ينباتتي فن خشتتارك اا فش ا تت
  ي والرو  ىدا و ا الس اسال والرن اا فيع

__________ 

متتن التتيي س  عتتا للمستتا ل   م و تت   اوتتوت ا تستتان ومركتتز ا وتتوت اعير تتا ي  واعجرماع تت و  اتوتتر فيعتتاا  (٧)
 د  ٢٠١3و األمى ابرلدةو ٢٠١5وت ا تسان و    الرنم   با اضد عاا او

 و ابرف د 69/3١3يرار اامض   الضام   (٨)
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وفتدام الرنم   ابستردام  علت  وجتو  عتدة فشت ال  ٢٠3٠وس ن وي خن  ي     عاا  -٢5
متتتن الشتتتراكال التتتيت خعتتتى الضديتتتد متتتن اا تتتال ابضن تتت و متتتا ي تتتاا شتتتراكال اتتتع الو تتتاعع الضتتتاا 

اانو  واتاي او   ا آل   رل س   لرضبة  ابتوار  ابال ت  وغ تتا متن ابتوار  ألغتراا الرنم ت د واتى
ا ريوت  مراع ت   وتوت  ٢٠3٠خ رور مضوتى الشتراكال اىل ارتار مستا ل  ي  تد خن  تي   ت  عتاا 

ا تستتتتاند ويشتتتتمد ذلتتتت  مستتتتؤول ال األعمتتتتال الرياريتتتت  والو تتتتا  اتتتتتاي عتتتتن ااتتتترتاا اوتتتتوت 
ا تساند والدول ملزم  وماي  اووت ا تسان و مان مراعاة األعمال الرياري  والو ا  اتتاي 

لتتدوحي  وتتوت ا تستتان وابضتاي  ابرضلوتت  االضمالتت  والب ةتت د وختوفر اببتتا ا الروج   تت  اشتتأن للوتاتون ا
األعمال الرياري  واووت ا تسان اببا ا الروج     ابض اريت  والرن  ييت  الرل ست   ا تتيا ال تد و 

 ت ل وينباي فن خ ون األساس ل  ال   عو  الشراكال الرن  يي  للمستا ل و  تا ا ذلت  متن 
 عمل ال ابرااض  واعسرضرااد

 ق البيانات القائم على حقوق اإلنساننهج يم -خامساا  
عن الرك  يضين  مناا  ابرمثد ا فع ير ل  فاد   ٢٠3٠ان اعلرزاا احملوري ت   عاا  -٢6

جتتتاوز الرو تت ى ابروستتال وا  تتاحي للروتتدا احملتترز حنتتو  تتمان اتتدو  خوتتدا االنستتب  ام تتا ال ةتتال 
الستتت ات   علتتت  ابستتترو  الر  تتت ليد وستتت ر ل  ذلتتت  خ تتتن   الب اتتتتال لرلديتتتد اا تتتال التتتيت 

خضتاين متن فشت ال خرضرا ل سربضا  فو الرم  زو ومضرف  ال      واألسبابو وحتديد اا ال التيت 
 مرضد ة ومرشاا   من الرم  ز وعدا ابساواةد

او تتا موتتاي ن فوستتا لرلديتتد الروتتدا احملتترز لر ملتت   ٢٠3٠واالرتتاحيو خلرتتزا   تت  عتتاا  -٢٧
النتتاخا احمللتتي ا  تتاحيو وخستتلى اتتأن الب اتتتال اب تتن   ستتر ون عزمتت  للمستتاعدة ا ي تتاس الروتتدا 

ركتتت د وينباتتتي لضمل تتتال ابرااضتتت  واعستتترضراا علتتت    تتتا احملتتترز وك التتت  فع ير لتتت  فاتتتد  عتتتن ال
ابستترويال فن ي تتون دورتتتا ا تستتان وخراعتتي تتتو  ااتتنن وحتتترتا اوتتوت ا تستتان وخركتتز ا تتورة 
دتتد ة علتت  ال ةتتال األشتتد فوتتراا وفكثتتر  تتض اا ابوجتتو ة ا متتؤ رة الركتت د وينباتتي خ  تت د   تتا 

رمتا  الضريتي وا  تين والو تا متن ا تث اهليترة الب اتال است  التد د وتتو  ااتنن والستن واعت
 وا عاي  وابويا ااارااو وغ تا من ات الع ذال األ    ا الس ايال الورن  د 

خ تتتن   الب اتتتتال متتتن فجتتتد ر تتتد ا عمتتتال الرتتتدرجيي لللوتتتوت اا ومتتتن العتتتروري فيعتتت -٢٨
م و ويضد الوعتا  علت  في مت  تز اعير ا ي  واعجرماع   والثواف   ابرخب   اأتدام الرنم   ابسردا

ا الوتتاتون وابمارستت  الضمل تت  الرزامتتاا ينباتتي الوفتتا  اتتا اشتت د فتتوريد ومؤشتترال اوتتوت ا تستتانو 
اليت خسرند اىل ابضاي  الواتوت ت  الدول ت و تتي ف وال فساست   لو تاس متد  حتو ت  فتتدام الرنم ت  

ألن استتتر داا ا ا تتتا ال اعجرماع تتت   ابستتتردام  وا وتتتوت اعير تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت و
واعير تتتتا ي  الرول ديتتتت  واتتتتدتا ع ي  تتتتي اذا مل يتتتترى جتم ض تتتتا وحتل ل تتتتا ا  تتتتو  مضتتتتاي  اوتتتتوت 

 د(A/HRC/31/31ا تسان )اتور 
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اىل خضزيتتتز الوتتدرال متتتن  ٢٠3٠وا تتتيا الستت اتو ختتتدعو   تت  الرنم تتت  ابستتردام  لضتتاا  -٢9
   ااو ة وج دة الروي   وخ ون م  ل  اس  الد د وتو  فجد زيا ة خوافر ا اتال مو وي  عال

ااتتتنن والضمتتتر والضتتترت وا  ن تتت  وابركتتتز متتتن ا تتتث اهليتتترة وا عايتتت  وابويتتتا اااتتتراا وات تتتالع 
األ ر  ذال ال ل  ا الس ايال الورن  د وير   ذل  فر   غ  مسبوي  لو تاس اعمتال ا وتوت 

 اعير ا ي  واعجرماع   والثواف  د 
وا الويتت  ت ستتاو ستت  ون متتن اب تتى  تتتمان فن  تتا وحتل تتد الب اتتتال ابرضلوتت  ارن  تتتي  -3٠

فتتتدام الرنم تت  ابستتردام  اتترتا مبتتا ا اوتتوت ا تستتانو اتتالنور اىل فن  تتا وخ تتن   الب اتتتال 
)فو عتتدا خ تتن   ا( ين تتوي علتت  اختتتاذ يتترارال اامستت  ط تتن فن خشتت د خمتتارر كبتت ة علتت  زايتت  

ابضن عد وتيد الورارال ينباتي اختاذتتا متن  ت ل عمل تال مناستب  ختدعى مضتاي  اووت الس ان 
 ومبا ا اووت ا تسانو  ا ا ذل ة

مشتتتارك  ف تتتلاب اب تتتلل  ا  تتتا الب اتتتتال فمتتتر اتتتال  األ  تتت و  -  ابشتتتارك (ف) 
شت اي فو "غت  ابرل ت " )مثتد الشتضوب األ تل   واألاا س ما ف ما يرضل  اأشتد ال ةتال ام شت وع

ذوي ا عايت  واأليل تال( فو ابنومتال التتيت متتثل ىو  تا ا ذلت  هبتتدم الر   ت  متن في خمتتارر 
 خرضل   ما الب اتال عن خل  ااماعالن

خ ن   الب اتال و ض ا  -  خ ن   الب اتال و ض ا اس  ال ةال الس ات  )ب( 
ا ريوتتت  خستتتم   وارتتتت  خمرلتتت  ا موعتتتال الستتت ات    تتتا دتتتور جتتتا   تتتا الب اتتتتال الوتتتالى علتتت  

متتتن الرزامتتتال الدولتتت  ا إلتتتال اوتتتوت ا تستتتاند وينباتتتي  تتتا اا اوتتتوت ا تستتتانو ويشتتت د جتتتز 
ا تساند وينباي الب اتال وخ ن   ا اس  فسباب الرم  ز ابضرتم هبا ا الواتون الدوحي  ووت 

تتت ن متتتن كشتتت  فوجتتتا الر تتتاول والرم  تتتز ابرضتتتد ة وابردا لتتت د وخضتتتد تشتتتر الب اتتتتال ا شتتت د ط  
ابؤشتتترال النوع تتت  وحتل تتتد الو تتتا الوتتتاتوين وابؤسستتتي فو الثوتتتاا للستتت ان ابرعتتتررين متتتن األمتتتور 

 لرضزيز ف ى الب اتال وو ض ا ا الس ات اب لوبناا العروري  فيع
ع ينباي اما الب اتتال فن يتؤ ي اىل اجيتا  فو خضزيتز  - يد اليايت لل وي الرلد )ج( 

الرم  تز الوتالىو وينباتي فع "خرتختت  عل تا ف ترار"و  تتا ا ذلت  عتن رريتت  ااترتاا اهلويت  الش  تت   
 واارتاا حتديد األش اي هلوير ىن

 و وفن   والديتتاتتتال ااعستترو ل والشتت اف ينباتتي فن يرستتى  تتا الب  -  الشتت اف  ) ( 
للمبتا ا األساست   اا ارتا ا   ا الرماس ابضلومال عن األش اي ابضن ع وخلو  ا وتول او وفو

 لإلا ا ال الرمس  ن
ااترتاا ا ت  ا ات و ت   وستري  اهلويت  الش  ت   فمتر  تروري  -  ات و   )ه( 

اا وينباي فيع وتال الع م  وابرايب ضلو  االب او وع س ما ف ما يرضل  اشواغد ات و    ابرفيعاا 
 و ا اسرتاخ ي ال بنا وخت    خسرب الب اتال واعتر اكال األمن  ن 
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 وخشتتتت  ابستتتتا ل  اىل كتتتتد متتتتن  تتتتا الب اتتتتتال متتتتن فجتتتتد ابستتتتا ل  -  ابستتتتا ل )و( 
عتتا وابستا ل  ف متا يرضلتت   متا الب اتتالد واتتاب  وا األولو فتدن ا ا تا ال ابستترول  التيت ع خت

لرد د س اسي تي ف وال فساس   لروج ا الوالمع علت  الستل   ومستا لر ى عمتا ير يوتتا متن 
اجرا ال س استاخ   )فو خو ت (د وعت وة علت  ذلت و فتدن مؤسستال الدولت  وم اخت  ا ا تا  

 الورن   لدي ا الرزامال ا إلال اووت ا تسان ا ممارسر ا ال وم   للتش   ا ا ال  د
متن خوج  تال اوتوت ا تستان اشتأن الب اتتال اا اببا ا ابشار ال  ا فع د جز وخش د  -3١

االرشاور ما  ربا  اوتوت ا تستان  اب و    السام    ووت ا تسان وا ا ا ال اليت و ضر ا
وا ا تتتا ال واب ن تتتعد وتتتتيا التتتن ا الوتتتالى علتتت  اوتتتوت ا تستتتانو والوتتت ى وابضتتتاي  التتتيت يوتتتوا 

 اببا ا األساس   لإلا ا ال الرمس  و وينباي فن خساعد عل  خضزيز خن  يتاد عل  او مرسو  ما

 التحديات والفرص المتاحة من أيل التنفيذ الوطن  - اة اا  
غت  مستتبوي  للن توا ادعمتال ا وتتوت اا خرت   فر ت ٢٠3٠  ت  الرنم ت  ابستردام  لضتتاا  -3٢

ا ريوت  خرست  متا الرزامتال التدول  اخن  تيت اعير ا ي  واعجرماع   والثواف  و وينباي الضمد عل 
وخؤكتتد  ٢٠3٠ وجتت  الوتتاتون التتدوحيد وا الويتت  ت ستتاو خو تت    تت  الرنم تت  ابستتردام  لضتتاا 

الرتتزاا التتتدول األععتتا  ارلو تتت  الرنم تت  ابستتردام  لليم تتتاو متتا مراعتتتاة خمرلتت  مستتترويال اا إلتتد 
سترويال الرنم ت و وخراعتي ا تز الس استال الرنم ت  والوتدرال الورن ت و وخمرلت  ا وتال  الورن ت  وم

 الورن   من فجد حتو   ىو اير ا ي شامد ومسردااو ع س ما ا الدول النام  د
اأ  ت  األاضتا  ا يل م ت   ٢٠3٠فضل  سب د ابثالو خضرتم   ت  الرنم ت  ابستردام  لضتاا  -33

لرنم ت  ابستردام و واتأن األرتر و ون ا يل م  و والر امتد اعير تا ي ا يل متي والترتااال ا إلتال ا
تتتتر ا تتتتورة فضالتتتت  خر تتتت  س استتتتال الرنم تتتت  ابستتتتردام  اىل  ا يل م تتتت  و ون ا يل م تتتت  ط تتتتن فن خ س 

التيي خعت لا دور التاجرا ال ملموس  عل  ال ض د الوريند واا  اف  اىل ذل و ف تي خضترتم ا
ل و ورتا ا  مان ابسا ل  عتن الربباتال الورن   من   ل سن الرشريضال واعرما  اب زات ااا 

 الرن  ي ال ضالد
ا خ ض تد اعلرزامتال الضاب ت  اأتتدام الرنم ت  ابستردام  علتت  اا ومتا معتي ا  ومتال يتدم -3٤

ال تتتتض د التتتتورينو فمتتتتن األساستتتتي ا اوتتتتا  علتتتت  ال تتتتااا الشتتتتامد وابر امتتتتد للتتتتتدام والاايتتتتال 
االنستب  بضوتى التدولو اا ال  د ويش د ذل  حتتديو ول ن ا ورة اترومرماس اا  وخن  يتا او   ا ك ا 

غاي  ور د الرودا اليي ُاترز  ١69تدفاا و ١٧و واليت يرضع عل  ا خن  ي وع س ما فيد البلدان ىواا 
اشأجاد وس  ون عل  ا  ومال حتديد   وط األساس والنواط ابرجض   الورن ت  متن فجتد حتو ت  

 ال موح الضابي ول ن ما مراعاة الوروم الورن  "دالاايال الضاب  و "مسرتشدة  سرو  
و تتتتا فن فتتتتتدام الرنم تتتت  ابستتتتردام  خض تتتتن ا ضال تتتت  ا وتتتتوت اعير تتتتا ي  واعجرماع تتتت   -35

 والثواف تت و فتتدن م  تتوا اعلرزامتتال األساستت    وجتت  الض تتد التتدوحي اتتتاي اتتا ووت اعير تتا ي 
عل  ال تض د التوريند  رن  يالوا د خوج ا اا و  اببيول   وب يواعجرماع   والثواف   ط ن فن 
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( منتا فن خر تي ١) ٢وفاد تيد اب ات ى تو م  وا ا عمال الردرجييد ويورعي الض د ا ابا ة 
التتدول "متتا يلتتزا متتن   تتوال" واأي تت  متتا خستتم  اتتا موار تتتا ابرااتت و لعتتمان الرمرتتا ال ضلتتي 

جرماع ت  والثواف تت د وعلتت  الترغى متتن فن التتدول يتد خضمتتد علتت  الرتدرجيي اتتا ووت اعير تتا ي  واع
حتو   ا ووت اعير ا ي  واعجرماع   والثواف   اش د خدرجييو ل ن جي  عل  ا اختاذ اجرا ال 
فوريتت و ااتتض النوتتر عتتن ابتتوار  ابرااتت  هلتتاو وذلتت  ا ضستت  إلتتاعل تتتية الوعتتا  علتت  الرم  تتزن 

اعلرتتتزاا و رماع تتت  والثواف تتت  التتتيت ع ختعتتتا لإلعمتتتال الرتتتدرجيين واعمتتتال ا وتتتوت اعير تتتا ي  واعج
 دواعلرزامال األساس   الدت ا والرداا  غ  الرتاجض  ن"ااختاذ   وال"ن 

ان خ ب تتتت  تتتتتيد اب تتتتات ى ابرضلوتتتت  ااعلرزامتتتتال األساستتتت   ا إلتتتتال ا وتتتتوت اعير تتتتا ي   -36
يستاعد فوتال ا ا  تاظ علت  جتا مرست  ومر امتد فلست و واعجرماع   والثواف   ع ينباي فن 

ا حتديد فولويال اا و  الورن   ل ي ع ير ل  فاتد عتن الركت و متا جتنت  الرتاجتا اا اد فيع
اتتيل ج تتو  اا عتتن فتتتدام وغايتتال ي تتد الرن  تتي فو حتووتت  اال ضتتدو األمتتر التتيي ستت ر ل  فيعتت

ف متتا يرضلتت  االاايتتال ابر تتل  االوعتتا  علتت  للر تد ا ريوتت  منرومتت  وواع تت د فضلتت  ستتب د ابثتالو و 
الرم  تتز  تتد ابتترفةو والتتيت خ تترا الرزامتتال فوريتت   وجتت  يتتاتون اوتتوت ا تستتانو فتتدن ر تتد تتتيد 

 األتدام ينباي فن ي  د عدا اعرما  في يواتع فو خداا  س اساخ   مت  زي  جديدةد
بي وا يل متتيو واشتتتد وستترر ل  الضديتتد متتتن الاايتتال اتتتيل ج تتو  علتتت  ال تتض دين الضتتتا -3٧

ابوار  بواج   الرلديال ابشرتك و مثد اهليرةو والردفوال ابال ت  غت  ابشتروع و وخلتو  احمل  تالو 
وحتستتتتتع شتتتتتروط الربتتتتتا ل الريتتتتتاريو والرضتتتتتاون العتتتتترييب علتتتتت  ال تتتتتض د الضتتتتتابيد ومت اععتتتتترتام ا 

لرضتتاون التتدوحي لتتدعى خن  تتي اىل ا  )الشتتراك  الضاب تت  متتن فجتتد الرنم تت  ابستتردام ( اا اجتت ١٧ اهلتتدم
 من األتدام األ ر د ‘ ج‘و و‘ب‘و و‘ف‘و وا الاايال ٢٠3٠    الرنم   ابسردام  لضاا 

ع يريتتزف متتن اا و وجتت  يتتاتون اوتتوت ا تستتانو  تت ا  تتتيد اعلرزامتتال ااعربارتتتا جتتز  -3٨
( متتن الض تتد التتدوحي اتتتاي اتتا ووت ١)٢لتت  ستتب د ابثتتالو و وجتت  ابتتا ة عو الرزامتتال الدولتت د 

الثواف تتت  واعجرماع تتت  واعير تتتا ي و ي لتتت  متتتن كتتتد  ولتتت  رتتترم فن خر تتتيو   ر تتتتا وعتتتن رريتتت  
ابساعدة والرضاون الدول عو وع س ما عل  ال ض دين اعير ا ي والروينو واأي   ما خسم  اا 

لرتتدرجيي اتتا ووت ابضتترتم هبتتا ا موار تتتا ابرااتت و متتا يلتتزا متتن   تتوال لعتتمان الرمرتتا ال ضلتتي ا
لرضتتاون التتدوحي ا مضوتتى ابضاتتتدال اشتتأن ااألا تتاا ابما لتت  علتت  ط تتن اعرتت   و تتتيا الض تتدد 

الدول تتت  األ تتتر و األمتتتر التتتيي يزيتتتد متتتن خضزيتتتز ابستتتا ل  ااماع تتت  للتتتدول ا خن  تتتي   تتت  الرنم تتت  
ا الرنم ت و جيت  علت  التدول فن ( متن اعت ن ا ت  ١)٤و وج  ابتا ة د ٢٠3٠ابسردام  لضاا 

خر تتي   تتوالو فر يتتاا و اع تتااو لو تتا س استتال اىال تت   ول تت  م لمتت  اا تت  خ ستت  ا عمتتال الرتتاا 
  للل  ا الرنم  د

من ا( و    عمد ف ين فاااا  ١٧)وخبا   اهلدم  ٢٠3٠وخساتى كد من     عاا  -39
و  تتا اوتتوت ا تستتان األ تتر و  تتا ف  تتا ا وتتوت  ا ا ةتت  ا ةتت  مت  ن تت   عمتتال ا تت  ا الرنم تت 

وخرعتتتمن   تتت  عمتتتد ف يتتتن فاااتتتا اعربتتتارال عديتتتدة اشتتتأن اعير تتتا ي  واعجرماع تتت  والثواف تتت د 
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اوتتتتوت ا تستتتتان متتتتن يب تتتتد اببتتتتا ا الروج   تتتت  ابرضلوتتتت  ااألعمتتتتال الرياريتتتت  واوتتتتوت ا تستتتتانو 
وا اجت  اىل العتماتال الب ة ت  واعجرماع ت  ا وا ا غ عن اا ار الب ة   واعجرماع   وا  اريت و 

واخ و  الدول األععا  عل  خضزيز  س ات فتش   مؤسسال األعمال الرياري  وم ارم الرنم  د
ا  متتاج ابتتاحيو وا تتد متتن فوجتتا عتتدا ابستتاواةو والستتضي اىل الوعتتا  علتت  ال وتتر ابتتدياو و تتمان 

ماع   واتدمال الضام  األساس   لليم او ما الرتك تز ابساواة اع اانسعو وخوف  ا ماي  اعجر
ومتتن جاتب تتاو خضرمتتد منومتتال ا رمتتا ابتتدين  علتت  متتن تتتى ا ف ىن مستترو  حتتت   تتال ال وتترد

 لرمويد الرنم   يووا عل  اووت ا تساند عل  حنو مرزايد حتل  ا 
خ ش  عن فر   خ ب   جا يتالى  ر  من حتديال الرن  ي اليت ط ن فن األموع  ا و  -٤٠

علتت  اوتتوت ا تستتان خرضلتت  اعتترورة  تتمان الشتت اف   وابشتتارك  وابستتا ل د و تتا فن تتتيد الضنا تتر 
خضد من اببا ا الرل س    ووت ا تسانو فدن فرتر اوتوت ا تستان ختوفر ارشتا ال م  تدة ينباتي 

للوتتاتون التتدوحيو اتتد اا فوتتو  ٢٠3٠فن خؤ تتي ا اععربتتار لعتتمان فع يتترى فوتتال خن  تتي   تت  عتتاا 
ك التتتت  فن خ تتتتون النرتتتتالا وختتتتأ   الرتتتتد  ل فكثتتتتر استتتتردام  واستتتترياا  لر لضتتتتال النتتتتاسو اا  فيعتتتت
خ ب ت  تتيد اببتا ا فن ي  تد مت تع   تا متن شتأن عتن الركت د و اا س ما من تتى فكثتر ختل ت وع

حتديتتد ابضتتاي  اا تت  ف تتلاب اب تتلل  ابرتتأ رين متتن ابشتتارك  وريتت  وا تتورة إلديتت  ا الضمل تتال 
ابرجض   الورن   واعسرتاخ ي ال الرام   اىل ا ت ا  ال تااا احمللتي علت  فتتدام الرنم ت  ابستردام د 
وعمل تتتال الرن  تتتي الورن تتت  الشتتت اف  والشتتتامل  ستتترؤ ي اىل مزيتتتد متتتن اعستتترتاخ ي ال وا جتتترا ال 

ا حتديتد فكترب الرلتديال التيت  متا خستاعداا غالبتاا الو ري  ذال ال تل و ألن ال ةتال األكثتر خعترر 
 يرضع مضاار ا وال ري ابراا  للرال  عل  اد

 مساامات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان - ابعاا  
آل تتال اوتتوت ا تستتانو  تتا ا ذلتت  إللتتن اوتتوت ا تستتان وت ةاختتا ال رع تت و وت ةتتال  -٤١

رن  تتتي   تتت  ا ابضن تتتع ر تتتد مضاتتتتدال اوتتتوت ا تستتتان الدول تتت و خرتتت   ال ر تتت  لرضزيتتتز مستتتا ل 
و وك ال  الو اا ايل  ارواف  ختاا متا الوتاتون التدوحي  وتوت ا تستاند وجيتري اال ضتد ٢٠3٠ عاا

يرضلت  الضديتد من تا  -ر د فكثر من ت   غايال فتدام الرنم ت  ابستردام  وادرجال مر اوخ  
ان الرااضتت  للمتتى متتن جاتتت  آل تتال اوتتوت ا تستت - اتتا ووت اعير تتا ي  واعجرماع تت  والثواف تت 

تاا  ابرلدةد وخع لا الرو  ال واب اوال اترام   ال ا رة عن آل ال اووت ا تسان ادور
وتوت ا تستان علت  ال تض د الو تريو وا حتديتد األولويتال ابرضلوت  وا حتديد الوعايا الرل ست   

التيت ستر ون ذال و لو ل ستربضا  والر مت ش متن ففترا  و اعتااا ف ما يرضل  اال ةال األكثر خضر 
  ل  ارن  ي األتدام ا ىال   للل   د 

وعل  سب د ابثالو خودا اللين  ابضن   اتا ووت اعير تا ي  واعجرماع ت  والثواف ت و منتي  -٤٢
 وراا الثامن  واتمسعو خو ت   خركتز علت  فتتدام الرنم ت  ابستردام  ااعربارتتا ممارست  مضرتا ة ا 

 ام  و وذل  عل  النلو الراحية   ا م اوااا اتر
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خو ي اللينت  الدولت  ال ترم اتدي   اععربتار ال امتد علرزامااتا  وجت  الض تد  
التدوحي اتتتاي اتا ووت اعير تتا ي  واعجرماع ت  والثواف تت  و تمان الرمرتتا ال امتد هبتتيد 

علتتت  ال تتتض د  ٢٠3٠ا وتتتوت اب رستتت  ف تتتا لتتتد  خن  تتتي   تتت  الرنم تتت  ابستتتردام  لضتتتاا 
وط تتتن خ ستتت  حتو تتت  فتتتتدام الرنم تتت   لتتتورينو  ستتتاعدة وخضتتتاون  ول تتتع عنتتتد ا اجتتت دا

ابستتتردام  اىل اتتتد كبتتت  عتتتن رريتتت  ي تتتاا الدولتتت  ال تتترم ادتشتتتا  آل تتتال مستتترول  لر تتتد 
الروتتدا احملتترزو واعربتتار ابستتر  دين متتن التترباما الضامتت  ف تتلاب اوتتوت ط تتن ى اب البتت  

شتتأن خن  تتتي األتتتدام استتترنا اا اىل مبتتا ا ابشتتتارك  ومتتتن اا  تتول علتتت  استترلوايالد 
 وابسا ل  وعدا الرم  ز فن يعمن عدا الر لي عن فادد

واابثتدو فتدن انتت  اوتوت ال  تتد اتدفل راتال فتتتدام الرنم ت  ابستتردام  اتا ووت التتوار ة  -٤3
ا عمل تتا اا فيعتتا اخ اي تت  اوتتوت ال  تتد ا م اوااتتا اترام تت د وستتاعد ذلتت  األمتتى ابرلتتدة 

عل  ال ض د الو ريو  ا ا ذل  من فجد اعدا  ارار عمد األمى ابرلدة للمساعدة ا ىال ت د 
ست   ا اتشتا  فريت  عامتتد وستر ون فتتدام الرنم ت  ابستردام  ا  تل  عمتد اللينت  متا ال وت 

 رااض  ور د فتدام الرنم   ابسردام  ابر ل  وووت ال  ددبدد  
لضديتتتد متتتن اب ل تتتع اوعيتتتال ا ارتتتار ا جتتترا ال اتا تتت  مشتتتارك  تشتتت   ا شتتتارك او  -٤٤

رنم تتت  ابستتتردام  متتتن  تتت ل فتشتتت    عتتتوة مشتتترتك  و راستتتال موا تتت ض   عمل تتت  خن  تتتي فتتتتدام ال
شتتراكال متتا ك اتتتال األمتتى ابرلتتدة متتن فجتتد ا متتاج اوتتوت ا تستتان ا ج تتو  خن  تتي وخ تتوير 

بوتترر اتتتاي ابضتتين وتت  ا تستتان ا ا  تتول علتت  م تتاد ا يضمتتداألتتتدامد فضلتت  ستتب د ابثتتالو 
الشرب ابأموتت  و تدمال ال ترم ال تلي اشت د و  ت  متا ك اتتال األمتى ابرلتدة ذال ال تل  

وال تترم ال تتلي ا ر تتد وخن  تتي غايتتال  ابتتا متتن فجتتد ا متتاج اتت  ا تستتان ا ا  تتول علتت  
ا فريتتت  اا ليو وذلتتت  او تتت ا ععتتتو وال تتترم ال تتت ابتتتا فتتتتدام الرنم تتت  ابستتتردام  ذال ال تتتل  ا

الضمتتتد ابضن تتت  ار تتتد عتتتدا ابستتتاواة ا ا  تتتول علتتت  م تتتاد الشتتترب ابأموتتتت  و تتتدمال ال تتترم 
التتتيت خوو تتتتا  ٢٠3٠ال تتتلي والنوافتتت  ال تتتل   ا ستتت ات خن  تتتي   تتت  الرنم تتت  ابستتتردام  لضتتتاا 

 ال وت س   ومنوم  ال ل  الضاب  د
ين اتتتتا   ا الرنم تتت  علتتتت    تتت  الرنم تتتت  ابستتتتردام  كمتتتا مت ارتتتت   ال ريتتت  الضامتتتتد ابضتتت -٤5
ا ستتت ات ا تتت  ا الرنم تتت د وفو تتت  ال ريتتت  الضامتتتد ا خوريتتترد عتتتن  ورختتتا الستتتااض   ٢٠3٠ لضتتتاا
(A/HRC/33/45  و اأن يدرس ا مداوعخا ابوبل  مسا ال الدول ا خن  ي ا   ا الرنم   علت)

اال تتتتال ابر تتتتل  اأتتتتتدام الرنم تتتت  ابستتتتردام د  متتتتااا ال تتتتضد التتتتورين وا يل متتتتي والتتتتدوحيو متشتتتت 
فو   اأن خنور اب و    السام    ووت ا تسان ا مسأل  خ س  مشارك  اتربا  ا الدورة  كما

الثامنتت  عشتترة لل ريتت  الضامتتد اا تت  خوتتدو ابشتتورةو ومتتن فجتتد ابستتا   ا منايشتت  خن  تتي واعمتتال 
 د٢٠3٠   الرنم   ابسردام  لضاا ا   ا الرنم   واا ار ذال ال ل  خب

وشتتد  إللتتن اوتتوت ا تستتان ا عتتد  كبتت  متتن يراراختتا علتت  ف  تت  خن  تتي   تت  الرنم تت   -٤6
د كمتتتا رلتتت  ا لتتتن اىل اب و تتت   الستتتام   واب ل تتتع اوعيتتتال ا ارتتتار ٢٠3٠ابستتتردام  لضتتتاا 
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د دام الرنم تتتت  ابستتتتردام   خن  تتتتي فتتتتتا جتتتترا ال اتا تتتت  الرتك تتتتز اوجتتتتا  تتتتاي ا خوتتتتاريرتى علتتتت
و كتتترس ا لتتتن الوتتت  منايشتتترا الستتتنوي  الرف ضتتت  ابستتترو  اشتتتأن خضمتتت ى ٢٠١6شتتتباط/فرباير  وا

واووت ا تسانو ما الرتك ز  ٢٠3٠منوور اووت ا تسان بو و      الرنم   ابسردام  لضاا 
ابو تتتوع   اتتتع فر تتت  بوا تتتل  اسر شتتتام ال تتت ل اتتت  ابنايشتتت  علتتت  ا تتت  ا الرنم تتت د وفخا

األتتتدام واوتتوت ا تستتان كافتت و  تتا ف  تتا ا تت  ا الرنم تت د وف نتتا  ابنايشتت و ُستتلال العتتو  علتت  
 تترورة النوتتتر ا ال رالتت  ابم نتتت  لرضزيتتز الربتتتا ل اتتتع ا لتتن وابنرتتتد  الس استتي الرف تتتا ابستتترو   

 كيز  من آل   ابرااض  واعسرضرااد
التتتدوري الشتتتامدو التتتيي يستتترند اىل مبتتتا ا عاب تتت  وا تتتتيا ال تتتد و فتتتدن اعستتترضراا  -٤٧

تتاا تامتت اوتتوت ا تستتان وخراا  تتا وعتتدا جتزلر تتاو يشتت د ستتب  ا  ن إللتتن اوتتوت ا تستتان متتن ط  
موا تتل  ا ستت اا ا اعسرضرا تتال ابوا تت ض   والو ريتت  لرن  تتي فتتتدام الرنم تت  ابستتردام و وخضزيتتز 

 تستتتان كافتتت و  تتتا ف  تتتا ا وتتتوت اعير تتتا ي  اجيتتتا  ابزيتتتد متتتن التتتروااال اتتتع األتتتتدام واوتتتوت ا
واعجرماع تتتتت  والثواف تتتتت د وط تتتتتن فن ي تتتتتون اعستتتتترضراا التتتتتدوري الشتتتتتامدو متتتتتن  تتتتت ل خوتتتتتارير 
وخو  ال الدول ومنووم  األمتى ابرلتدة وف تلاب اب تلل و م تدراا شتام ا للمضلومتال اشتأن 

ردام د ولر ستت  ايامتت  تتتيد ا متتاج اوتتوت ا تستتان ا عمل تتال خن  تتي ور تتد فتتتدام الرنم تت  ابستت
م و تتتتتتتتتتتتت   اوتتتتتتتتتتتتتوت ا تستتتتتتتتتتتتتان ابؤشتتتتتتتتتتتتتر الضتتتتتتتتتتتتتابي  وتتتتتتتتتتتتتوت ا تستتتتتتتتتتتتتان  رتتتتتتتتتتتتتو رلالتتتتتتتتتتتتتروااالو 

(http://uhri.ohchr.org/en/)  اد  تتتتال فةتتتتال وتتتتث جديتتتتدة  ا تتتت  االرو تتتت ال فو اب اوتتتتال
 ابودم  من آل ال اووت ا تسان عل  فساس األتدام السبض  عشرد

ومستتا ال اال تتال الدول تت   وتتوت ا تستتان ا عمل تتال وينباتتي خضم تت  تتتيد ابشتتارك   -٤٨
خن  ي ور تد فتتدام الرنم ت  ابستردام و و تث خ تب  تتيد تتي الواعتدةد وا تتيا الست اتو يتدا 
إللتتتتتن اوتتتتتوت ا تستتتتتانو ا خ تتتتتور يستتتتترل  الرتا تتتتت و انتتتتتا  علتتتتت  رلتتتتت  متتتتتن رلتتتتت ن ا لتتتتتن 

للمنرتتتتد  الس استتتتي الرف تتتتا  ةاعير تتتا ي واعجرمتتتتاعيو مستتتتا ال مو تتتتوع   اىل التتتتدورة األ تتتت  
 ٢٠١6ألن الرتك ز ابوا  ضي للمنرد  ا عتاا اا د وتور ٢٠١6اليي عود ا متوز/يول ا  ابسرو 

تتتو عتتدا ختترك فاتتد ير لتت  عتتن الركتت و فتتدن ابستتا ال التتيت يتتدمر ا ت ةتتال اوتتوت ا تستتان 
تستان مترة ف تر  ركزل عل  عمل ا ا إلال ابساواة وعدا الرم  زد ورُل  اىل ت ةال اووت ا 

و واليت سترتكز موا ت ض اا علت  الوعتا  علت  ال وتر وخضزيتز ٢٠١٧ابسا   ا  ورة ابنرد  ا عاا 
 د ٧٠/٢99اورار اامض   الضام   اعز تار ا عامل مرا و عم ا 

وابؤسستتتال الورن تتت   وتتتوت ا تستتتانو او تتت  ا مؤسستتتال مستتترول  ا إلتتتال ابستتتا ل و  -٤9
اا جيتتتر  وفوتتت ٢٠3٠ الر تتد والرأكتتتد متتتن فن الرن  تتي التتتورين ت تتت  عتتاا خعتت لا اتتتدور ااستتتى ا

اتتيل و فتتدن ابشتتاركع ا ابتتؤمتر التتدوحي الثتتاين اا بضتتاي  ومبتتا ا اوتتوت ا تستتان الدول تت د واعرتافتت
عشتتتر للينتتت  الرنستتت   الدول تتت  للمؤسستتتال الورن تتت  لرضزيتتتز وزايتتت  اوتتتوت ا تستتتانو ابضوتتتو  ا 

و يتتد اعرمتتد ٢٠١5خشتترين األول/فكرتتوار  ١٠اىل  ٨ ستت  و ا ال تترتة متتن م يتتداو يوكاختتانو اب
اعتت ن م يتتدا اشتتأن  ور ابؤسستتال الورن تت   وتتتوت ا تستتان ا خن  تتي   تت  الرنم تت  ابستتتردام  
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د وا ذلتت  ا عتت نو شتتد  ابشتتاركون علتت  فن ادم تتان ابؤسستتال الورن تت   وتتوت ٢٠3٠ لضتتاا
الروا تتد اتتع ف تتلاب اب تتلل  وخضزيتتز الشتت اف   وابشتتارك  ا تستتان اع تت    اتتدور ا حتو تت  

فن خستتاتى ا الرن  تتي هلتتيد ابؤسستتال والضمل تتال الورن تت  الشتتامل  للرن  تتي والر تتدد كمتتا ط تتن 
 و عن رري   ل  فمور من اة ٢٠3٠الوالى عل  اووت ا تسان ت   عاا 

ال تت  الورن تت  وابمارستتال خو تت ى ف تتر الوتتواتع والس استتال والتترباما وات تتال ا ى )ف( 
 ا  اري  واب زات ال عل  اعمال   ا اووت ا تسانن 

خضزيتتتتز عمل تتتتال شتتتت اف  وشتتتتامل  للمشتتتتارك  والرشتتتتاور متتتتا ف تتتتلاب ا وتتتتوت  )ب( 
 ن ٢٠3٠وا رما ابدين ا   ا مرااد خن  ي     الرنم   ابسردام  لضاا 

حملترز ا خن  تي   ت  الرنم ت  الروتدا ا فو خ تاولل   ض  داسب  ا  ومال ع )ج( 
 ن ٢٠3٠ابسردام  لضاا 

الر  عل  اع عا ال ابرضلو  اويو  اتر اكال لللووت ا س ات خ وير وخن  تي  ) ( 
 فتدام الرنم   ابسردام و  ا ا ذل  ما يرضل  االرم  ز وعدا ابساواةن 

لرياوزال واتر اكال خ س  الو ول اىل الضدال  واارب واعتر ام بن خضر وا  )ه( 
 لتتت   وتتتوي ى ا عمل تتت  الرنم تتت و  تتتا ا ذلتتت  عتتتن رريتتت  خلوتتتي ومضااتتت  الشتتت او و عنتتتدما خ

 د(9)يد اب ااهببؤسسال الورن    ووت ا تسان ا

 اال تنتايات والتوصيات -ثامناا  
فــ  ضــوء الصــالت الوثيقــة بــين أاــدال التنميــة المســتدامة والحقــوق االقتصــاةية  -5٠

يتــيف فرصــة  يــر  2030عيــة والثقافيــةد فــين تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام وااليتما
مسبوقة للنهوض بالحقوق االقتصاةية وااليتماعية والثقافية والحقـوق المدنيـة والسيا ـيةد 

.  ير أن مزايا ااتين الخطتين المتقاربتين لن تتحق بالكامـل مـا لـم الحق ف  التنمية أيضاا بو 
حتيايات وخصائ  الحقوق االقتصاةية وااليتماعية والثقافية خـالل يول ااتمام محدة ال

 .2030تنفيذ خطة عام 
مــــن متطلبـــات النهـــوض بيعمـــال الحقـــوق االقتصــــاةية اا ويبـــرذ اـــذا التقريـــر عـــدة -5١

د واـ  تمـمل 2030وااليتماعية والثقافية ف   ـياق تنفيـذ خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 
 ف  يملة أمور ما يل   

ــة المســتدامة و اياتهــا  )ف(  تســق مــق القــانون بصــورة تضــمان تنفيــذ أاــدال التنمي
الــدول  لحقـــوق اإلنســـاند وال  ـــيما المضـــمون الموضـــوع  للحقـــوق االقتصـــاةية وااليتماعيـــة 

__________ 

"اعمال ا ووت من   ل فتدام الرنم   ابسردام ة  ور ابؤسسال الورن    ووت ا تسان"و وريت   اتور فيعاا  (9)
 د  ٢٠١5 ووت اعير ا ي  واعجرماع  و ازيران/يوت ا ااار  من ابض د الداىركي  ووت ا تسان ومركز ا



A/HRC/34/25 

17 GE.16-22132 

والثقافيةد بما ف  ذلك االلتزامات األ ا ـيةد والمضـمون األ ا ـ  األةنـى والسـمات المترابطـة 
 كل حق من الحقوق وإمكانية الوصول إليه ومقبوليته ويوةته؛حقيق  واأل ا ية المتعلقة بت

تحديــد أولويــات التركيــز واإليــراءات بمــأن معالجــة أويــه عــدم المســاواة  )ب( 
عـن الركـ د ومـن أيـل الوصـول أوالا إلـى مـن اـم فـ  مـ خرة  والتمييز لك  ال يتخلف أحد  

 المحـدةة فـ التمييـز  الرك د مما يسـتلزم تـوافر بيانـات مصـنفة علـى أ ـا  يميـق أ ـبا 
القانون الدول د مق إيالء ااتمام وثيق الحتيايات يميق الفئـات المهممـةد بمـا فيهـا تلـك 

 ؛ 2030الت  لم يرة ذكراا ف  خطة التنمية المستدامة لعام 
تعزيــز إطــار المســاءلة علــى الصــعيدين الــوطن  والعــالم د وضــمان ممــاركة  )ج( 

قرارات الت  ت ثر على حياتهمد وال  يما من ام ف  األشخاص بصورة فعلية ومجدية ف  ال
 م خرة الرك ؛ 

تعزيــز المــراكات المســ ولة مــن أيــل تنفيــذ أاــدال التنميــة المســتدامةد  ) ( 
فــ  ذلــك مــن خــالل ةعــم تطبيــق المبــاةأ التوييهيــة بمــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق  بمــا

 اإلنسان على المراكات مق القطاع الخاص؛
يق الروابط بين اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان وآليات متابعة ذياةة تمج )تت( 

 ؛ 2030وا تعراض خطة التنمية المستدامة لعام 
قــائم علــى حقــوق اإلنســاند وتبــاةل البيانــات لق اتعزيــز وتنفيــذ نهــج يمــ )و( 

 الممار ات الجيدة ف  اذا الصدة.
    


