
GE.17-16916(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 البند ١٠ من جدول األعمال

 وبناء القدرات املساعدة التقنية

  مشروع قرار :*تونس  

تقددددمل املسددداعدة التقنيدددة وبنددداء القددددرات ا جمدددا  حقدددوق اإلنسدددان ا  .../36
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
أن على  يعىا الىدول التاامىاع يت ايىا وحايى  حقىوق اإلنسىان وا ى     من جديد إذ يؤكد 

نسىان، والواىا  قىوق اإلاألساسع  عل  حنو ما ينص علعه معثاق األمم املتحىد  واإلعى ن ال ىامل   
ل ىىل  الىى  وك ذا  اابلتااماهتىىا جوجىىع ال  ىىدين الىىدولعحب اقااىىحب نقىىوق اإلنسىىان وسىىا   ال ىى 

 ا  ابلتااماهتا جوجع تلك امل اهدا  واالتفاقا ،ه  ط ف اع ا، والوا
 ، ٢٠٠6آذار/مارس  ١5املؤرخ  6٠/٢5١يق ار اجلم ع  ال ام    وإذ يذك    
، ٢٠٠٧حاي ان/يونعىه  ١8املىؤرخ  5/١يقى ارا  جملىس حقىوق اإلنسىان  وإذ يذك  أيضىاع  

 ،٢٠٠8 كانون األول/ديسمرب  ١املؤرخ  8/١-، ودإ٢٠٠8آذار/مارس  ٢٧املؤرخ  ٧/٢٠و
 ٢6املىىؤرخ  ١3/٢٢، و٢٠٠٩آذار/مىىارس  ٢٧املىىؤرخ  ١٠/33يق اراتىىه  وإذ يىىذك  كىىذلك 

 آذار/ ٢3املىىىىىىىىؤرخ  ١٩/٢٧و، ٢٠١١آذار/مىىىىىىىىارس  ٢5املىىىىىىىىؤرخ  ١6/35، و٢٠١٠آذار/مىىىىىىىىارس 
 أيلىىىىىىىىول/ ٢6املىىىىىىىىؤرخ  ٢٧/٢٧، و٢٠١3أيلول/سىىىىىىىىبتمرب  ٢٧املىىىىىىىىؤرخ  ٢4/٢٧، و٢٠١٢ مىىىىىىىىارس
 3٠املىىىىىىىىىؤرخ  33/٢٩و ،٢٠١5تشىىىىىىىىى ين األول/أكتىىىىىىىىىوي   ٢املىىىىىىىىىؤرخ  3٠/٢6، و٢٠١4 سىىىىىىىىىبتمرب

حقىوق جملىس ، الى  طلىع اع ىا ٢٠١٧حاي ان/يونعىه  ٢3املىؤرخ  35/33، و٢٠١6أيلول/سبتمرب 
اجملتمىىا الىىدوم دعىىم اجل ىىود الىى  تبىىذكا ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  ومؤسسىىاهتا علىى  إىل اإلنسىىان 

 ال  عد الوطين يف سبعل حتسحب حال  حقوق اإلنسان، وتلبع  طلباهتا اعما خيص املساعد  التقنع ،
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يتق يىى  مفىىوم األمىىم املتحىىد  السىىام   قىىوق اإلنسىىان املقىىد  إىل جملىىس وإذ حيىىعع علمىىاع  
حالىىىىى  حقىىىىىوق اإلنسىىىىىان يف ي وريىىىىى  ال ونوىىىىىىو  ، يشىىىىىى ن33/٢٩نسىىىىىان واقىىىىىاع لقىىىىى ار  حقىىىىىوق اإل

الد ق اطعىىىىىى  وأنشىىىىىى   م تىىىىىىع األمىىىىىىم املتحىىىىىىد  املشىىىىىى ك  قىىىىىىوق اإلنسىىىىىىان يف ي وريىىىىىى  ال ونوىىىىىىو 
 ،(١)الد ق اطع 
ابلتقىىىىد  الىىىىذ  أح يتىىىىه ي وريىىىى  ال ونوىىىىو الد ق اطعىىىى  ي ىىىىف   ااىىىى  علىىىى   وإذ ي حىىىىع 

حب عىن حقىوق   املىداا يش ن حاي اعتماد جملس الشعوخ قانونع  ي د والتش ي  املستويحب املؤسس  
تفاقع  حقىوق اد تنفعذ  ا لَّف  ي، وإنشا  جلن  مش ك  يحب الويارا  مت ممسؤولعيش ن اإلنسان و 

 األشخاص ذو  اإلعاق ،
حقىىىىىوق املدنعىىىىى  والسعاسىىىىىع ، لل املسىىىىىتم   نت اكىىىىىا االإيا   وإذ ي ىىىىى ق عىىىىىن قلقىىىىىه البىىىىىال  

لدولى  يف   اتي ى  لج ىا ت ت ب ىا يى  الت بىو وح يى  الت مىا السىلم ، وهى  انت اكىا   سىعما  وال
 انتخايع  هام ،أحداث سعاق 

ال واقىىع اإلنسىىانع  امل تبىى  علىى  أعمىىال ال نىى  الىى   إيا  وإذ ي ى ق عىىن قلقىىه البىىال  أيضىىاع  
 3.8 نيد أكثىىىى  مىىىىإىل تشىىىى    والىىىى  أدالسىىىى ان املىىىىدنعحب، وال سىىىىعما األطفىىىىال والنسىىىىا ،  يفتىىىؤ   
 ،إىل املساعد  اإلنسانع م يحب شخص  ٧.3واحتعاج شخص دا ل البلد  م يحب

ابلىىىىدور اكىىىىا  الىىىىذ  تؤديىىىىه ي ثىىىى  منيمىىىى  األمىىىىم املتحىىىىد  لتحقعىىىى  االسىىىىتق ار يف  وإذ يسىىىىلم 
 ونوىىو  وريىى  الان يف يي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى ، وم تىىع األمىىم املتحىىد  املشىى ك  قىىوق اإلنسىى

 هىىذا اإلنسىىان يف حقىىوق اإلنسىىان وحتسىىحب حالىى  حقىىوقوجتىىاويا  الد ق اطعىى  يف تو عىى  انت اكىىا  
 البلد،

اجلماعىىىى  اإلةا عىىىى  لل نىىىىوق  ج ىىىىودال سىىىىعما و اجل ىىىىود املبذولىىىى  يف املن قىىىى ،   حىىىى يوإذ  
 ىادي  قتواجلماعى  اال ،ال ىرب  األا يق ، واالحتاد األا يق ، واملؤمت  الدوم امل ين جن قى  البحىوا 

ال ونوىىىىىو  ي وريىىىىى  ال امعىىىىى  إىل اإلسىىىىى ا  يف حتقعىىىىى  السىىىىى   واالسىىىىىتق ار يف ،لىىىىدول وسىىىىىع أا يقعىىىىىا
 الد ق اطع ،
م ااحىىىى  اإلاىىىى   مىىىىن ال قىىىىاق علىىىى  ال نىىىى   مىىىىا خيىىىىصالتقىىىىد  افىىىى ي اع حىىىى  يوإذ  
املمثىىىىىل  إنشىىىىىا  م تىىىىىع وذلىىىىىك يسىىىىىبل من ىىىىىاإىل ال دالىىىىى ،  الضىىىىىحا  واىىىىىولإم انعىىىىى  و  ،اجلنسىىىىى 

  ىىع هىىاتف  ووضىىا لىى  ج ااحىى  ال نىى  اجلنسىى  وجتنعىىد األطفىىال، املالشخ ىى  لىى  عس الدولىى  
 ى  ا  ومى    ال ن  اجلنسى  يسى م يف م ااحى  اإلاى   مىن ال قىاق، واعتمىادضحا  لفا د  
 لش ط  الوطنع  من أجل م ااح  ال ن  اجلنس  وضمان حاي  األطفال،لعمل 

بىىىىذكا ي وريىىىى  ال ونوىىىىو الد ق اطعىىىى  لتنفعىىىىذ االلتاامىىىىا  الىىىى  اجل ىىىىود الىىىى  ت  حىىىى وإذ ي 
ريىىىى  احل ي و ق  ت ىىىىا علىىىى  نفسىىىى ا يف االتفىىىىاق اإلطىىىىار  مىىىىن أجىىىىل السىىىىلم واألمىىىىن والت ىىىىاون ل ىىىى

 ،٢٠١3ارباي  /شباط ٢4ال ونوو الد ق اطع  واملن ق ، املوقا علعه يف أديس أاباب يو  
أعمال ال ن  امل ت ب  يف ي ض أحنا  البلد، ويعا مىن يقى   إدان  قاط   يدين -١ 
 ورا ها؛

__________ 

(١) A/HRC/36/34. 
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مىىن اجل ىىود الىى  يىىذلت ا ح ومىى  ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى   رتعىىا اب  حىى ي -٢ 
 ؛ال  ادر  ابلف لتقدمي اجلنا  إىل ال دال ، وي حع أبح ا  اإلدان   أجل

أاحاق امل لح  واملتمثلى  يف املسؤولع  الف دي  ال  تقا عل  عات  يعا يؤكد  -3 
 يعا أاىحاق امل ىلح ، وحيث الت  ف يف إطار االمتثال التا  لسعاد  القانون وحقوق اإلنسان

 عل  راض يعا أش ال ال ن ؛
ح وم  ي وري  ال ونوو الد ق اطع  عل  اح ا  يعا حقىوق اإلنسىان  ش اي -4 

اقاع ل لتااما  الدولعى  للدولى ، واحى ا  سىعاد  وا     األساسع  للناس كاا  وحايت ا وضماهنا و 
 القانون؛
ن ح ومى  ي وريى  ال ونوىو الد ق اطعى  تتحمىل املسىؤولع  ال  عسىع  عىن أب يذك    -5 

إقلعم ا، وحيث ا  ومى  على  رارسى  أق ى  درجىا  ضىبع  دا لحاي  يعا املدنعحب املوجودين 
ب  اعمىا تبذلىه مىن ج ىود مىن أجىل اسىت اد  النيىا ، النفس واستخدا  القو  ي ىور  قانونعى  ومتناسى

 واقاع للقانون الدوم؛
التاامىىىىه القىىىىو  ابالحىىىى ا  ال امىىىىل ملبىىىىاد  عىىىىد  التىىىىد ل يف  يؤكىىىىد مىىىىن جديىىىىد -6 

الشىىؤون الدا لعىى  للىىدول، جىىا يف ذلىىك االحىى ا  ال امىىل للسىىعاد  واالسىىتق ل والوحىىد  والسىى م  
 اطع ؛اإلقلعمع  جلم وري  ال ونوو الد ق  

ح ومىى  ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  علىى  ت ثعىى  ج ودهىىا مىىن أجىىل يشىى ا  -٧ 
وضا حد لل ن  يف إقلعم ا، يدعم من ي ث  منيم  األمم املتحد  لتحقعى  االسىتق ار يف ي وريى  

م وري  ا ي  اقربا  امل ين جبما والي  هذ  الب ث ، وعل  الت اون التا  ال ونوو الد ق اطع  يف إطار 
 /آذار ١٢( املىىؤرخ ٢٠٠4)١533 ار  ال ونوىىو الد ق اطعىى ، الىىذ  أنشىى   جملىىس األمىىن جوجىىع قىى

علىىىى  حنىىىىو كامىىىىل ويىىىىدون عوا ىىىى  الواىىىىول ، يسىىىىبل من ىىىىا مت ىىىىحب هىىىىذا الف يىىىى  مىىىىن ٢٠٠4مىىىىارس 
 ؛البلد إىل

، يىىدعم مىىن اجملتمىىا ينشىىاط ج ودهىىايىىذل ا  ومىى  علىى  موااىىل  اع أيضىىيشىى ا  -8 
اجلسىىىعم   قىىىوق  والت ىىىاويا  إلاىىى   مىىى ت ا هىىىذ  االنت اكىىىا الىىىدوم، مىىىن أجىىىل وضىىىا حىىىد 

 مىىىىىن ال قىىىىىاق، وضىىىىىمان ح ىىىىىول ضىىىىىحا  هىىىىىذ وانت اكىىىىىا  القىىىىىانون الىىىىىدوم اإلنسىىىىىا   اإلنسىىىىىان
 سبل جرب مناسب ؛ج ا م عل  وما يت ل هبا من االنت اكا  و  الت اويا 
د األا يقىىىى  االحتىىىىا ىىىىا ابجل ىىىىود الىىىى  تبىىىىذكا املنيمىىىىا  اإلقلعمعىىىى ، جىىىىا اع  حىىىىعي -٩ 

نىىىىىىىاا اتعىىىىىىىل التىىىىىىىوت  يف ي وريىىىىىىى  ال ونوىىىىىىىو مىىىىىىىن أجىىىىىىىل واجلماعىىىىىىى  اإلةا عىىىىىىى  لل نىىىىىىىوق األا يقىىىىىىى ، 
كىىىىىىىانون   3١املىىىىىىىؤرخ  تنفعىىىىىىىذ االتفىىىىىىىاق السعاسىىىىىىى سىىىىىىىعاق وت ايىىىىىىىا ا ىىىىىىىوار الشىىىىىىىامل يف  الد ق اطعىىىىىىى 

 ؛٢٠١6 األول/ديسمرب
 /كىىىانون األول  3١االتفىىىاق املىىىؤرخ  افوريىىى  الىىى  ي تسىىىع ا مهعىىى األ علىىى يشىىىدد  -١٠ 
إلجى ا  انتخىااب  حى      يى مت عىد المىن أجىل اع، اتمىاع ض ور  تنفعىذ  تنفعىذعل  و  ٢٠١6ديسمرب 

وناي ىىىى  وسىىىىلمع  وذا  م ىىىىداقع  يف الوقىىىىة املناسىىىىع يف ي وريىىىى  ال ونوىىىىو الد ق اطعىىىى ، وحيىىىىث 
تحضىىو إلجىى ا  انتخىىااب  لا  امعىى  إىلال همج ىىود علىى  مضىىاعف  حبمل ىىلح  ال ونوىىولعأاىىحاق ا

ألح ىا  االتفىاق اع رائسع  وتش ي ع  ح   وناي   وسىلمع  وذا  م ىداقع  يف الوقىة املناسىع، واقى
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، جىوايا  مىا ذلىك بنىا  الثقى ل اختاذ تىدايو إضىااع وعل  ، ٢٠١6ديسمرب /كانون األول  3١املؤرخ 
 ؛نتخايع  ين ا ال ملع  اال ست مالل تفاق، من أجل هتعئ  يعئ  تفض  إىل ااع واق

ابلتقىىىد  الىىىذ  أح يتىىىه الل نىىى  االنتخايعىىى  الوطنعىىى  املسىىىتقل  يف تسىىى عل  حىىىع ي -١١ 
األمىىىم املتحىىىد   ي ثىىى  لىىىدعم اللوجسىىى  الىىىذ  تىىىوا  ابيف املا ىىى  مىىىن النىىىا بحب املىىىؤهلحب، و  ٩8ق ايىىى  

عملعىىىى   ن ىىىى قابهىىىىذ  ال ملعىىىى ، و إجنىىىىاي لتحقعىىىى  االسىىىىتق ار يف ي وريىىىى  ال ونوىىىىو الد ق اطعىىىى  يف 
 ؛٢٠١٧أيلول/سبتمرب  4تس عل النا بحب يف مقاط   كاسا  امل كاي ، ال  يدأ  يف 

، ابلتشىىاور مىىا اجمللىىس علىى  أن جتىى   الل نىى  االنتخايعىى  الوطنعىى  املسىىتقل  ثحيىى -١٢ 
ل ملعىى  لاع موضىىوععاع ح ومىى  ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى ، تقععمىىو الىىوطين لرشىى اف علىى  االتفىىاق 

 جدول يمين واق   ل نتخااب ؛ نش ، يف أق ق وقة ر ن، ج مل ا ل   يتسىناالنتخايع  
ىىىىىىنح ومىىىىىى  ي وريىىىىىى  ال ونوىىىىىىو الد ق اطعىىىىىى  علىىىىىى  ضىىىىىىمان مت يشىىىىىى ا -١3  يعىىىىىىا    

ضىىمان املىىواطنحب، يوىىض النيىى  عىىن انتمىىا  م السعاسىى ، مىىن املشىىارك  ن يىى  يف الشىىؤون ال امىى ، و 
 ؛الت ما السلم ح ي  نسان وا     األساسع ، وال سعما ح ي  الت بو و متت  م التا  نقوق اإل

أن تضمن املشارك  السعاسع  املن ف  لل معىا، وأن عل   وم  ا اع أيضيش ا  -١4 
عىىىو دون  اليىىى وف ال يمىىى  إلجىىى ا  انتخىىىااب  حىىى   وشىىىفاا  وسىىىلمع  وشىىىامل   مايىىىد مىىىن التىىى  وهته

 ااب  التش ي ع  وال ائسع ؛االنتخص لل معا، وال سعما اعما خي
جب ىىود األمىىم املتحىىد ، واملنيمىى  الدولعىى  للف ان فونعىى ، واالحتىىاد األورو   ي حىىع -١5 

 ال امع  إىل ضمان م داقع  قوا م النا بحب وتثبعت ا؛
سىى   وامل ىىا   لل فىى ع الى  عس جوييىى  كىىايع  كىاابنو  ح طىى قإباع ع أيضىىي حى -١6 

 يف كاننوا؛ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٩ يو  ال رب والتنمع  يف كاسا  
ح ومىى  ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  إىل حتسىىحب وي د  مشىىارك  النسىىا   يىىدعو -١٧ 

تقىىدي  التىىدايو التشىى ي ع  الىى  اختىىذ  ابلف ىىل يف إطىىار ييف اجملىىاال  السعاسىىع  واإلداريىى ، وي حىى  
 وامل أ ؛ت ديل قانون األس   وقانون املساوا  يحب ال جل 

ح ومىىىىىى  ي وريىىىىىى  ال ونوىىىىىىو الد ق اطعىىىىىى  جلنىىىىىى  مشىىىىىى ك  يىىىىىىحب نشىىىىىىا  إب  حىىىىىىعي -١8 
 اقمسىىع    ىىا ل اىىد تنفعىىذ اتفاقعىى  حقىىوق األشىىخاص ذو  اإلعاقىى  يف سىىعاق تنفعىىذ  الىىويارا 

   اعتمىىىىد الىىىىو ت ايىىىىا وحايىىىى  حقىىىىوق األشىىىىخاص ذو  اإلعاقىىىى ،  ال امعىىىى  إىل (٢٠٢١-٢٠١6)
 ؛ ٢٠١6أ ر/مايو  ٢١و ٢٠ يف

ل قىىانون القضىىا   ىىد   ي، ٢٠١٧آذار/مىىارس  ١٠، يف يسىىن قىىانوناع  حىىع أيضىىي -١٩ 
  ىىى  اإلاىىى   القضىىىا  ، يف إقىىى ار  حىىى  يال سىى    مىىىن أجىىىل تنفعىىىذ نيىىىا  رومىىىا األساسىىى ، و 

للتواىىىىىعا  املقدمىىىىى  يف املىىىىىؤمت  امل قىىىىىود يف اع واقىىىىى  عىىىىىدَّ أه اق ىىىىى  الىىىىى    وهىىىىى، ٢٠١٧أ ر/مىىىىىايو 
 إا   ق اا ال دال ؛يش ن تقععم  ٢٠١5 عا 

مايىىىىد مىىىىن ا مايىىىى  تىىىىواو ح ومىىىى  ي وريىىىى  ال ونوىىىىو الد ق اطعىىىى  علىىىى   يشىىىى  ا -٢٠ 
ن عىن حقىوق و ن واملىداا و ل حااعااجملتما املد  و أا اد  ، جا اع االسعاسع  ا  الفاعل  جلمعا اجل
 حقوق اإلنسان؛يعا اح ا   وعل  ضمان  ،أ نا  االنتخااب ،اإلنسان
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أمهعىى  إطىى ق سىى ا  يعىىا األشىىخاص افت ىىاين ت سىىفاع، جىىن اىىع م  علىى يشىىدد  -٢١ 
مداا ون عن حقوق اإلنسان وأشخاص من انتمىا ا  سعاسىع  لتلفى ، وأمهعى  نقىل افت ىاين مىن 
وكالىى  االسىىتخبارا  الوطنعىى  إىل م اكىىا االحت ىىاي ال اديىى ، ومت ىىحب م تىىع األمىىم املتحىىد  املشىى ك 

ىل م اكىىىا االحت ىىىاي الواق ىىى  حتىىىة مسىىىؤولع  الوكالىىى ، دون قعىىىود،  قىىىوق اإلنسىىىان مىىىن الواىىىول إ
وي عع ن وم  ي وري  ال ونوو الد ق اطع ، يف هذا ال دد، أن تف  اوراع ابلتاام ىا إبلوىا  م اكىا 

 االحت اي التاي   للوكال ؛
يعىىا أشىى ال راىىض  يف ال ملعىى  االنتخايعىى  أاىىحاق امل ىىلح يعىىا  إىلي لىىع  -٢٢ 
 ع ؛ نعل  ال  اهع  ال  قع  أو القبلع  أو اإلحي  م متناا عن أ    اق ال ن  واال
اب  ومىى  ويعىىا املؤسسىىا  امل نعىى  يف ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  أن ي عىىع  -٢3 

وانت اكىىا  تتخىىذ يعىىا التىىدايو اإلضىىااع  ال يمىى  ملنىىا يعىىا انت اكىىا  القىىانون الىىدوم اإلنسىىا  
وجتىىاويا  حقىىوق اإلنسىىان يف ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى ، وأن جتىى   حتقعقىىا  شىىامل  يف يعىىا 

وجتىىىاويا  حقىىىوق اإلنسىىىان مىىىن  وانت اكىىىا أعمىىىال ال نىىى  وانت اكىىىا  القىىىانون الىىىدوم اإلنسىىىا  
 أجل تقدمي يعا املتورطحب اع ا إىل ال دال ، أ ع كان انتماؤهم؛

املسىىؤولون  جىىن اىىع مامل ىىلح ،  أاىىحاقلف ديىى  جلمعىىا أن مىىن املسىىؤولع  ا يؤكىىد -٢4 
يف الدولىىى ، وقىىىاد  األحىىىااق السعاسىىىع  التاي ىىى  لوكث يىىى  ا  ومعىىى  وللم ارضىىى ، الت ىىى ف يف إطىىىار 

 االمتثال التا  لسعاد  القانون وحقوق اإلنسان؛
  مواال  التاام ىا ابلت ىاون مىا ح وم  ي وري  ال ونوو الد ق اطع  عل يش ا -٢5 

، وم تع األمم املتحد  املش ك  قىوق اإلنسىان،  قوق اإلنسان السامع األمم املتحد  فوضع  م
 وجملس حقوق اإلنسان وإج ا اته اقاا ؛

ي وريىىىىى  ال ونوىىىىىو الد ق اطعىىىىى  إلنشىىىىىا  ا الل نىىىىى  الوطنعىىىىى   قىىىىىوق  علىىىىى يثىىىىىين  -٢6 
ملؤسسىىىا  الوطنعىىى  لت ايىىىا وحايىىى  ، واقىىىاع للمبىىىاد  املت لقىىى  ج كىىىا اكىىىذ  الل نىىى  اإلنسىىىان وتف عل ىىىا

 حقوق اإلنسان )مباد  ابريس(؛
 حىىىىع يلل نىىىى  الوطنعىىىى   قىىىىوق اإلنسىىىىان، و التىىىىدر   التف عىىىىل  قىىىىدي ي حىىىى  يت -٢٧ 
تق ي هىىىا السىىىنو  األول، وي عىىىع اب  ومىىى  أن  وإباىىىدار  ت ىىىا االسىىى اتع ع  اقمسىىىع   ابعتمىىىاد
متويل ىىىا، يوعىىى  كفالىىى  االمتثىىىال التىىىا  للمبىىىاد   مىىىن حعىىىث، جىىىا يف ذلىىىك الل نىىى اسىىىتق ل تضىىىمن 

 املت لق  ج كا املؤسسا  الوطنع  لت ايا وحاي  حقوق اإلنسان )مباد  ابريس(؛  
ااىىل  وت ايىىا اجل ىىود الىى  ح ومىى  ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  علىى  مو يشىى ا  -٢8 
 إا   اجلعش والش ط  والدوا   األمنع ؛من أجل تبذكا 

يف اع ا  وم  عل  موااىل  وت ايىا ج ودهىا ال امعى  إىل املضى  قىدماع أيض ش اي -٢٩ 
ملتبقعىىىى ، حىىىىاكم االسىىىىتئناف ال لعىىىىا اإنشىىىىا   يسىىىىبل من ىىىىاإاىىىى   ق ىىىىاا األمىىىىن والنيىىىىا  القضىىىىا  ، 

 ؛وحتسعنه إا   نيا  الس ونو 
ضىىىىمان األدا  مىىىىن أجىىىىل  ومىىىى  علىىىى  اختىىىىاذ تىىىىدايو م  مىىىى  ا  كىىىىذلكيشىىىى ا   -3٠ 

وحىد  االت ىال امل نعى  نقىوق   ىاالوكاال  املنف  ذ  يف جمال حقىوق اإلنسىان، جىا اعالسلس جلمعا 
اإلنسان، والل ن  الوطنع   قوق اإلنسان، والل ن  املش ك  يحب الويارا  امل نع  نقىوق اإلنسىان، 
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حقىوق والل ن  الوطنع  امل نع  ابالست  ام الدور  الشامل، والوحىد  امل نعى  نمايى  املىداا حب عىن 
 اإلنسان؛
نىىىىىىد  ، ولىىىىىىوك كوتعىىىىىىه،   ي ىىىىىى   ل ىىىىىىل مىىىىىىن لسىىىىىىام يت عىىىىىىحب املفىىىىىىوم ا حىىىىىىع ي -3١ 

كاسىىا  يف ي وريىى  قاط ىىا    الىى  يف ماب امل ىىينك عضىىا  يف ا يىى  اقىىربا  الىىدولعحب مبىىا    ااطمتىىاو 
 ؛35/33للت لع  ال ادر عن جملس حقوق اإلنسان يف ق ار  اع ال ونوو الد ق اطع  واق

ا  ومىى  علىى  تنيىىعم حفىىل م ىىين نقىىوق اإلنسىىان، ي كىىا يشىى ل   ىىاص يشىى ا  -3٢ 
 عل  أ   املساعد  التقنع  ال  يقدم ا اجملتما الدوم إىل ي وري  ال ونوو الد ق اطع ؛

إىل املفوضىىىىىع  السىىىىىامع  أن تقىىىىىد  حتىىىىىديثاع شىىىىىفو ع يشىىىىى ن حالىىىىى  حقىىىىىوق  ي لىىىىىع -33 
   والث  ىىحبسىىاي ه العىىجملىىس حقىىوق اإلنسىىان يف دورت اإلنسىىان يف ي وريىى  ال ونوىىو الد ق اطعىى  إىل

 ؛م ا ي  ، يف جلس  حتاوروالثامن  والث  حب
عىىىىن حالىىىى  حقىىىىوق شىىىىام ع إىل املفوضىىىىع  السىىىىامع  أن ت ىىىىد تق يىىىى اع  ي لىىىىع أيضىىىىاع  -34 

سىىىعاق االنتخىىىااب ، وأن تقدمىىىه إىل  ، جىىىا يف ذلىىىك يفاإلنسىىىان يف ي وريىىى  ال ونوىىىو الد ق اطعىىى 
 م ا ي ؛   والث  حب، يف جلس  حتاورتاس إلنسان يف دورته اللس حقوق اجم

   والث  حب.تاس الحىت دورته  أن يهبق  املس ل  قعد ني   يق ر -35 
    

 
 
 
 


