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تا د مج ع الدول قالو اء قالتزاماهتا قتازيز االحرتاو الاامله لكل حاوق اإلطســـان  وإل تعيد تأكيد 
واحلريات األســــــــاســــــــ م لمجم ع ومراعاهتا واايت ا، و اا مل ثاق األمم املتحدة والقــــــــكو  األ ر  املتقــــــــمم 

 حباوق اإلطسان والااطون الدوف،
اوق اإلطســـــــــــــــــان واـــايت ـــا ينب ه أن تكث   التاـــاون الـــدوف من أجـــل تازيز مج ع ح وإل تؤكااد 

من امل ثاق  2 و 1 ييل متســـــــــــــــاا ماما مع مااقـــــــــــــــد ومبان  امل ثاق والااطون الدوف املب نم   املانتن أن
يتم   ظل االحرتاو التاو ألمور من ا الس انة والسالمم اإلقم م م واالستاالل الس اسه وعدو استامال  وأن

القات الدول م وعدو التد ل   املســـائل الق تاع أســـاســـا ةـــمن الواليم الاوة أو الت ديد قاســـتامايفا   الا
 احملم م ألي نولم،

تضــــــــــــمنت  من تقــــــــــــم م عم  إعانة ت ك د اإلمبان  إىل نيباجم امل ثاق، وخباقــــــــــــم ما وإل تشاااااااااير 
م اإلطســـان األســـاســـ م وقكرامم اإلطســـان وقدريف وقاملســـاواة   احلاوق قن الرجال والنســـاء وقن األم حباوق

 كبريها وق ريها،
حق اجلم ع   طيـــاو اجتمـــاعه ونوف مبكن أن يتحاق   ـــ  اإلعمـــال التـــاو  وإل تعياااد تاااأكياااد 

 ،(5)لمحاوق واحلريات املنقوص عم  ا   اإلعالن الاامله حلاوق اإلطسان
 ورن   نيباجم امل ثاق من تقـــــــــــــــم م عم  إطاا  األج ال املابمم من ما وإل تعيد أيضاااااااااااا تأكيد 
املااهدات  حلرب وهت ئم اليروف الق مبكن   ظم ا قــــون الادالم واحرتاو االلتزامات الناعــــئم عنويالت ا

من احلريم أ سح  جو وغريها من مقانر الااطون الدوف وتازيز التادو االجتماعه ور ع مستو  املا شم  
القتقـــاني واالجتماعه وممارســـم التســـامح وحســـن اجلوار واســـتاداو األج زة الدول م   الن و  قالتادو ا

 مج ا ا، لمشاوب
ةـــــرورة اةـــــعالمل نول الااك ققـــــفم مشـــــرتكم وعم  قـــــا د متادن األيراف  ســـــؤول م  وإل تؤكد 

التقــــــــدي لممســــــــائل االقتقــــــــانيم واالجتماع م عم  مســــــــتو  الااك ول  عار الق هتدن الســــــــالو واألمن 
هذا القـــــــــدن قاعتبارها أكثر املنيمات عامل م ســـــــــاســـــــــه   األدور الالدول ن ووجوب ق او األمم املتحدة ق

 ومث ال   الااك،
إزاء اســــتمرار نول أعضــــاء   إســــاءة تعب ق تشــــريااهتا الوين م  ار  طعاق  وإل يسااااوراا القل  

حدونها اإلقم م م عم  حنو يضر قس انة نول أ ر ، وقاملقاحل املشروعم لك اطات أو أعااص  اةان 
 ا م الكامل حباوق اإلطسان،لواليت ا الاضائ م ومت

الت ريات الك   الق حتدث عم  الســـــــــــــــاحم الدول م وتعماات مج ع  وإل تضاااااااااااع ج  ا  باراا 
الشــــــــــاوب إىل ق او طياو نوف عم  أســــــــــاي املبان  املكرســــــــــم   امل ثاق،  ا    ل  تازيز احرتاو حاوق 

بدأ املســاواة قن الشــاوب   احلاوق اإلطســان واحلريات األســاســ م لمجم ع والتشــج ع عم   ل  واحرتاو م
وحا ا   تارير املقـــــــري والســـــــالو والدمباراي م والادالم واملســـــــاواة وســـــــ انة الااطون والتادنيم والتنم م ور ع 

 مستو  املا شم والتضامن،

__________ 

 (.3-)ن أل  217 الارار (5) 
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ق ن تازيز التااون الدوف   م دان حاوق اإلطســـــــان أمر ةـــــــروري لتحا ق مااقـــــــد  وإل تساااااال   
   الوج  األكمل،  ا    ل  تازيز مج ع حاوق اإلطسان واايت ا عم  حنو  اال،األمم املتحدة عم

أن اإلعالن الاامله حلاوق اإلطســــــــان ين  عم  أن مج ع الناي يولدون  وإل تضااااااع ج  ا  باراا 
أحرارا متســــــــــــــــاوين   الكرامــم واحلاوق وأن لكــل إطســــــــــــــــان حق التمتع  م ع احلاوق واحلريــات املــذكورة 

المون أو اجلنس أو الم ـــم  نون م  ز من أي طومل، من قب ـــل التم  ز عم  أســـــــــــــــــاي الارق أو اإلعالن  
االجتماعه أو املمتمكات أو امل الن  الدين أو الرأي الســـــــ اســـــــه أو أي رأي و ر أو األقـــــــل الوي  أو أو
 أي وةع و ر، أو

يات األســــــاســــــ م أمور أن الدمباراي م والتنم م واحرتاو حاوق اإلطســــــان واحلر  وإل تؤكد م  جديد 
مرتاقعــم يازز كــل من ــا ان ر وأن الــدمباراي ــم تاوو عم  إرانة الشـــــــــــــــاــ  املارب عن ــا حبريــم لتارير طيمـ  

 الس اس م واالقتقانيم واالجتماع م والثاا  م ومشاركت  التامم   مج ع جواط  ح ات ،
بدأ التااون واحلوار القانق ق ن تازيز حاوق اإلطسان واايت ا ينب ه أن يستندا إىل م وإل تسل   

وأن ي د ا إىل تازيز قدرة الدول األعضـــاء عم  الو اء قالتزاماهتا   م دان حاوق اإلطســـان ملا     مقـــمحم 
 البشريم مجااء،

عم  أن الدمباراي م ل ســــــــــي مف وما ســــــــــ اســــــــــ ا  حســــــــــ ، وإ ا يفا أيضــــــــــا أقاان  وإل تشاااااااادد 
 واجتماع م، اقتقانيم
راي م واحرتاو مج ع حاوق اإلطســــــان،  ا    ل  احلق   التنم م، واحلكم ق ن الدمبا وإل تسااااال   

واإلنارة الشــــــفا ن الاةــــــان لممســــــاءلم   مج ع قعاعات ا تمع ومشــــــاركم ا تمع املدين مشــــــاركم  ام م 
 أساسه من الدعائم الالزمم لتحا ق تنم م اجتماع م مستدامم حمورها الناي، جزء

أن الانقـــــــــــــريم والتم  ز الانقـــــــــــــري وكراه م األجاط  وما يتقـــــــــــــل قذل   وإل تالحظ مع القل  
 تاق  مبكن أن تتفاقم قفال عوامل من ا التوزيع غري الاانل لمثروة والت م ش واالستباان االجتماعه، من

أن احلوار قن األنيان والثاا ات واحلضـــارات مبكن أن يســـ م إســـ اما كبريا  وإل تؤكد م  جديد 
 ون الدوف عم  مج ع املستويات،  تازيز التاا
قد أن يكفل ا تمع الدوف جال الاوملم قوة إجياق م لشــــــاوب الااك كا م  عم  أط  ال وإل تشااااادد 

مبكن أن تكون منقـــفم وعـــاممم لمجم ع ماما إال قبذل ج ون ناوقم واســـام النعاق عمانها  وأن الاوملم ال
    ا من تنومل، إطساط تنا املشرتكم قكل ما

الق يشـــ دها العاقم وال ذاء ق واملتاماماالقتقـــانيم واملال م  اتألن األزم ل يساااوراا االا القل وإ 
عوامل تتقـــل قاالقتقـــان الكمه وغري  تشـــملعدة عوامل أســـاســـ م، طت جم اجتمامل الراهن   الوقي الااك 

العب ا م وطا  املوارن  قب ل تدهور الب ئم والتقـــــــــــــــحر وت ري املناخ الاامله والكوارث  ل  من الاوامل، من
املال م والتكنولوج ا الالزمم ملواج م وثارها الســـــــــمب م   البمدان النام م، وخباقـــــــــم   أقل البمدان  وا والدول 
اجلزريم القـــــــ رية النام م، مثل مشـــــــ دا عامل ا ي دن التمتع عم  حنو كاف  م ع حاوق اإلطســـــــان ويوســـــــع 

 البمدان النام م،الفجوة قن البمدان املتادمم النمو و 
إقامم طياو نوف نمبارايه ومنق  تتعم  إقالح املؤسسات املال م الدول م من  ق ن وإل تسل   

أجل توســـــ ع طعاق مشـــــاركم البمدان النام م   عمم م قـــــنع الارار الدوف وتازيز مســـــتواها، وزيانة عـــــفا  م 
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ت املال م غري املشــروعم مثل االحت ال الضــري  النياو املاف واطفتاح ، ووةــع تداقري مالئمم ملكا حم التد اا
الفســان،  قاطوط م وغســل األموال والاائدات املت ت م من والت رب الضــري  وهروب راوي األموال ققــورة غري
 ولتحسن الشفا  م الضريب م   مج ع أحناء الااك،

اســـــــــــــــتثناء جي  أن اجل ون الرام م إىل جال الاوملم منقـــــــــــــــفم وعـــــــــــــــاممم لمجم ع نون  وإل تؤكد 
تشــمل وةــع ســ اســات وتداقري عم  القــا د الاامله تتســق مع احت اجات البمدان النام م والبمدان الق  أن

 مر اقتقاناهتا  رحمم اطتاال م وتقاغ وتنفذ  شاركت ا الفام م،
مدان ةــــرورة تو ري التمويل الكا  لمبمدان النام م، وال ســــ ما أقل البمدان  وا والب وإل تؤكد أيضاااا 

النام م غري الســـــــاحم م والدول اجلزريم القـــــــ رية النام م، وطال التكنولوج ا إل  ا وقناء قدراهتا، ألغرا  من ا 
 نعم ج ونها من أجل التك   مع ت ري املناخ،

م قتعمااهتا إىل الادالم وتكا ؤ الفرص لمجم ع والتمتع إىل عـــاوب الااك، وإ  تســـم   وقد أصااغت 
ســـــــــــان،  ا    ل  احلق   التنم م، والا ش   ســـــــــــالو وحريم واملشـــــــــــاركم عم  قدو من حاوق اإلط يفا  ا

 املساواة نون م  ز   احل اة االقتقانيم واالجتماع م والثاا  م واملدط م والس اس م،
املتامق  5/2 املتامق قبناء مؤســســات ا مس و 5/1إىل قراري جممس حاوق اإلطســان  وإل تشااير 

 حزيران/يوط   18  لممكمفن قواليات   إيار اإلجراءات الاقــم لممجمس املؤر ن  دوطم قواعد الســمو 
 ، وإ  تؤكـــــد وجوب أن يضـــــــــــــــعمع مج ع املكمفن قواليـــــات قواجبـــــاهتم عمال  ـــــذين الارارين(6)2007

 ومر ا  ما،
من أجـــــل إقـــــامـــــم طيـــــاو نوف  (7)2030أمه ـــــم  عـــــم التنم ـــــم املســـــــــــــــتـــــدامـــــم لاـــــاو  وإل تؤكااااد 
 ومنق ، نمبارايه
  وســـــــــــــــا ـــا من تـــداقري لكفـــالـــم إقـــامـــم طيـــاو نوف  عم  أن تتاـــذ كـــل مـــا وتصاااااااااااميمااا من ااا 
 ومنق ، نمبارايه
 أن لكل عا  احلق   طياو نوف نمبارايه ومنق ؛ تؤكد - 1 
اإلعمال التاو حلاوق  حيفز عم طياو نوف نمبارايه ومنقـــــــــ   وجونأن  تؤكد أيضاااااااا - 2 

 اإلطسان لمجم ع؛
 قامم طياو ق واملا  مس حاوق اإلطســــــــــــان التاقع قتارير البري املســــــــــــتال  لمات يط   - 3 

 ؛(8)نوف نمبارايه ومنق 
 م ع الدول األعضــاء أن تفه  ا أقدت    نيرقان، جنوب أ ريا ا،  الل املؤمر  ت يب - 4 

تاقـــــ ، من التزاو الاامله ملناهضـــــم الانقـــــريم والتم  ز الانقـــــري وكراه م األجاط  وما يتقـــــل قذل  من 
قزيــانة منــا ع الاوملــم إىل أققـــــــــــــــ  حــد، قعرق من ــا تازيز التاــاون الــدوف وتــدع مــ  من أجــل زيــانة تكــا ؤ 
الفرص   ما يتامق قالتجارة والنمو االقتقــاني والتنم م املســتدامم واالتقــاالت الاامل م عن يريق اســتاداو 

__________ 

 .أل  الفرمل الراقع، الفقل(، A/62/53) 53 رقم املمحق والستون، الثاط م الدورة الاامم، لمجما م الرمس م الوثائق: اطير (6) 

 .70/1 الارار (7) 

 .A/73/158 اطير (8) 

https://undocs.org/ar/A/62/53
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/72/187
https://undocs.org/ar/A/73/158
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، وتكرر (9)ا ات عن يريق قــــون التنومل الثاا  وتازيزيفالتكنولوج ات اجلديدة، وزيانة التبانل   ما قن الثا
مبكن أن تكون منقــــــــــفم وعــــــــــاممم لمجم ع ماما إال قبذل ج ون ناوقم واســـــــــام  الت ك د عم  أن الاوملم ال

    ا من تنومل؛ النعاق من أجل هت ئم مستابل مشرت  ياوو عم  إطساط تنا املشرتكم قكل ما
او مج ع حاوق اإلطســان واحلريات األســاســ م وهه مثل أن الدمباراي م تشــمل احرت  تعل  - 5 

ق مم عامل م ترتكز عم  إرانة الشـــــــــــــــاوب املا  عن ا حبريم   حتديد طيم ا الســـــــــــــــ اســـــــــــــــ م واالقتقـــــــــــــــانيم 
واالجتماع م والثاا  م ومشـــــــــــــــاركت ا التامم   مج ع جواط  ح اهتا، وتؤكد جمدنا احلاجم إىل التا د الاامله 

 املبدأ عم  القا دين الوي  والدوف عم  حد سواء؛ وتنف ذ هذا  بدأ س انة الااطون
 يمه: أن إقامم طياو نوف نمبارايه ومنق  تتعم  أمورا من ا ما تؤكد - 6 
إعمال حق مج ع الشاوب   تارير مقريها ل تسىن يفا أن حتدن حبريم وةا ا الس اسه  )أ( 

 تماع م والثاا  م؛وتسا  حبريم إىل حتا ق تنم ت ا االقتقانيم واالج
 إعمال حق الشاوب واألمم   الس انة الدائمم عم  ثرواهتا وموارنها العب ا م؛ )ب( 
 إعمال حق كل إطسان ومج ع الشاوب   التنم م؛ ) ( 
 إعمال حق مج ع الشاوب   السالو؛ )ن( 
قنع الارار إعمال احلق   طياو اقتقاني نوف قائم عم  املشاركم املتساويم   عمم م  )ه( 

 والرتاقط واملقمحم املتبانلم والتضامن والتااون قن مج ع الدول؛
 التضامن الدوف، قوقف  حاا من حاوق الشاوب واأل ران؛ )و( 
إقامم مؤســســات نول م نمباراي م تتســم قالشــفا  م والادالم واضــع لممســاءلم وتوي دها  )ز( 

مبدأ املشــــــاركم التامم املتســــــاويم   ول ات قــــــنع الارار   مج ع جماالت التااون، وخباقــــــم من  الل تنف ذ 
 لكل من ا؛
إعمال حق اجلم ع   املشاركم عم  قدو املساواة، نون أي م  ز،   عمم م قنع الارار  )ح( 

 عم  القا دين احملمه والاامله؛
فه مراعاة مبدأ التمث ل اإلقم مه الاانل واملتوازن قن اجلنســـــــــــــــن   تكوين مال  موظ )ط( 

 منيومم األمم املتحدة؛
إقامم طياو نوف حر عانل  اال متوازن لممامومات واالتقـــــــــــــــاالت ياوو عم  التااون  )ي( 

الدوف إلرساء توازن جديد وزيانة التبانل   تد ق املامومات عم  القا د الدوف، وخباقم تقح ح أوج  
 التفاوت   تد ق املامومات إىل البمدان النام م ومن ا؛

احرتاو التنومل الثاا  واحلاوق الثاا  م لمجم ع، ألن  ل  يازز التادنيم الثاا  م ويســ م  ) ( 
  توس ع طعاق تبانل املاارف و  م المف ات الثاا  م ويساعد عم  إعمال حاوق اإلطسان املابولم عامل ا 

 م   الااك أمجع؛والتمتع  ا   مج ع أحناء الااك وينمه عالقات مستارة ونيم قن الشاوب واألم

__________ 

 .األول الفقل ،A/CONF.189/12/Corr.1و  A/CONF.189/12 اطير (9) 

https://undocs.org/ar/A/CONF.189/12
https://undocs.org/ar/A/CONF.189/12/Corr.1
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إعمال حق كل عــــا  ومج ع الشــــاوب   ق ئم قــــح م وتااون نوف وث ق يســــتج    )ل( 
قفاال م لمحاجم إىل مســــاعدة اجل ون الوين م من أجل التك   مع ت ري املناخ، وخباقــــم   البمدان النام م، 

 ويشجع عم  تنف ذ االتفاقات الدول م   جمال احلد من ت ري املناخ؛
تازيز االســـــــــــتفانة قشـــــــــــكل منقـــــــــــ  من منا ع التوزيع الدوف لمثروات عن يريق تازيز  )و( 

 التااون الدوف، وال س ما عم  قا د الاالقات االقتقانيم والتجاريم واملال م الدول م؛
 احلق الااو   االطتفامل قالثاا م؛   س اقمتع كل عا   مك م تراث البشريم املشرت   )ن( 
مستو   الااك   حتمل مسؤول م إنارة التنم م االقتقانيم واالجتماع م عم اعرتا  نول  )ي( 

الااك والتقــــــدي ل  عار الق هتدن الســــــالو واألمن الدول ن، وهه مســــــؤول م يتان االةــــــعالمل  ا عم  
 قا د متادن األيراف؛

ف واحرتاو أمه م احلفاظ عم  العاقع الثري واملتنومل  تمع األمم والشـــــــــــــــاوب الدو  تؤكد - 7 
  تازيز التاــاون الــدوف  ،المف ــات التــارو ــم والثاــا  ــم والــدين ــم املاتمفــمو القــــــــــــــــائ  الوين ــم واإلقم م ــم 

 م دان حاوق اإلطسان؛  
أن مج ع حاوق اإلطســــــــان عامل م مرتاقعم متشــــــــاقكم غري قاقمم لمتجزئم وأن  تؤكد أيضااااااا - 8 

عم  القا د الاامله عم  حنو يتو       اإلطقاف والتكا ؤ عم  ا تمع الدوف أن ياامل حاوق اإلطسان 
عم  قدو املســــاواة وقنفس الادر من االهتماو، وتؤكد من جديد أن من واج  الدول، ققــــرف النير عن 

تازز وحتمه مج ع حاوق اإلطسان واحلريات األساس م لمجم ع،  طيم ا الس اس م واالقتقانيم والثاا  م، أن
 قائ  الوين م واإلقم م م والمف ات التارو م والثاا  م والدين م املاتمفم؛مراعاة أمه م ال مع

مبان ، من مجمت ا، تســــــاوي الدول   الســــــ انة وعدو التد ل  م ع  تؤكد م  جديد - 9 
 أعكال    الشؤون الدا م م؛

 ع مج ع اجل ات الفاعمم عم  الســـاحم الدول م عم  إقامم طياو نوف يشـــمل اجلم ت ث - 10 
ويســتند إىل الادالم االجتماع م واملســاواة واإلطقــاف وكرامم اإلطســان والتفاهم وتازيز التنومل الثاا  وحاوق 
اإلطســـــان الاامل م واحرتام ا وعم  طبذ مج ع املذاه  الداع م إىل االســـــتباان عم  أســـــاي الانقـــــريم والتم  ز 

 الانقري وكراه م األجاط  وما يتقل قذل  من تاق ؛
ةرورة أن تشجع مج ع الدول عم  إقرار السالو واألمن الدول ن وقوهنما  عيد تأكيدت - 11 

رقاقم  ظل   وسا ا لتحا ق طزمل السالح الااو الكامل   وتازيزمها، وأن تبذل، حتا اا يفذا ال ر ، كل ما
  التنم م الشــــــــاممم، نول م  االم ولكفالم اســــــــتاداو املوارن املو رة طت جم لتداقري طزمل الســــــــالح الفاالم ألغرا

 س ما التنم م   البمدان النام م؛ وال
ل قــالنيــاو  تؤكااد - 12  أن احملــاوالت الرام ــم إىل اإليــاحــم قــاحلكومــات الشـــــــــــــــرع ــم قــالاوة اــ 

 الدمبارايه والدستوري، واملمارسم الشرع م لمسمعم، والتمتع الكامل حباوق اإلطسان؛
ةــــرورة مواقــــمم الامل ققــــفم عاجمم من أجل إقامم طياو اقتقــــاني نوف  تعيد تأكيد - 13 

جديد أســـــاســـــ  اإلطقـــــاف واملســـــاواة   الســـــ انة والرتاقط واملقـــــمحم املشـــــرتكم والتااون قن مج ع الدول، 
ققـــــــــرف النير عن طيم ا االقتقـــــــــانيم واالجتماع م، يقـــــــــحح أوج  التفاوت وير ع املياك الاائمم ويت ح 

لفجوة ان ذة   االتســـــــــــــــامل قن البمدان املتادمم النمو والبمدان النام م ويكفل تاج ل إمكاط م ســـــــــــــــد ا
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التنم م االقتقـــــــــــــانيم واالجتماع م قايران ويضـــــــــــــمن الســـــــــــــالو والادالم ل ج ال احلال م واملابمم و اا   ع 
ومؤمرات الامم  القـــــمم قاملوةـــــومل وقراممل عمم ا واملؤمرات الرئ ســـــ م لارارات اجلما م الاامم الســـــاقام  ات

 الق تاادها   امل داطن االقتقاني واالجتماعه وامل انين املتقمم  ما؛
ةـــرورة أن يســـتحدث ا تمع الدوف الســـبل والوســـائل الكف مم ق زالم  تعيد أيضااا تأكيد - 14 

 مولم الاابات الراهنم ومواج م التحديات الق تارت  ســــــــــب ل اإلعمال التاو جلم ع حاوق اإلطســــــــــان وقاحل
 ينتمل عن ا من اطت اكات حلاوق اإلطسان   مج ع أحناء الااك؛ نون استمرار ما

الدول عم  مواقـــــــــمم قذل اجل ون، من  الل زيانة التااون الدوف، إلقامم طياو  ت ث - 15 
 نوف نمبارايه ومنق ؛

اق أن إرســــــاء طياو نوف نمبارايه ومنقــــــ ، عم  النحو املنقــــــوص عم     م ث تؤكد - 16 
 ؛ حس  املال م مبكن أن يتحاق ق زالم الضواقط عن التجارة واألسواق والدمات األمم املتحدة، ال

حلاوق اإلطســـان مواقـــمم تو ري  ماألمم املتحدة الســـام  مإىل األمن الااو ومفوةـــ تطلب - 17 
 مج ع املوارن البشريم واملال م الالزمم الةعالمل البري املستال قواليت  قفاال م؛

 م ع احلكومات أن تتااون مع البري املســـــــــــــتال وأن تســـــــــــــاعديف   أناء م ام   ت يب - 18 
تو ر ل  مج ع املامومات الالزمم الق يعمب ا وأن تنير   االســــــــــــــتجاقم لعمبات البري املســــــــــــــتال لزيارة  وأن

 قمداهنا لكه يتسىن ل  الو اء قواليت   زيد من الفاال م؛
اإلطســـان وايف ئات املنشـــ ة  وج  مااهدات حاوق اإلطســـان إىل جممس حاوق  تطلب - 19 

ومفوةــــــ م األمم املتحدة حلاوق اإلطســــــان وانل ات الاقــــــم الق مدن ا مس والمجنم االســــــتشــــــاريم  مس 
حاوق اإلطســـــــــــــــان والياهتا إيالء االهتماو الواج ، كل   إيار واليت ، يفذا الارار وتاد  إســـــــــــــــ امات 

 أجل تنف ذيف؛ من
 ومنق ؛ قاملفوة م أن تتاذ منعماا يفا من مس لم إقامم طياو نوف نمبارايه ت يب - 20 
إىل األمن الاـــاو أن يعمع الــدول األعضـــــــــــــــــاء وأج زة األمم املتحـــدة وه ئـــاهتــا  تطلااب - 21 

وعناقرها واملنيمات احلكوم م الدول م، و قوقا مؤسسات قريتون وونز، واملنيمات غري احلكوم م عم  
 ر وأن ينشريف عم  أوسع طعاق ممكن؛هذا الارا
والســـــبان تاريرا  الراقامإىل البري املســـــتال أن يادو إىل اجلما م الاامم   نورهتا  تطلب - 22 

ت ثري الســـــــــــــــ اســـــــــــــــات املال م واالقتقـــــــــــــــانيم الق تنفذها عن ث و دعويف إىل إجراء حبتتنف ذ هذا الارار و عن 
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