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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 3البند 

 قتصاديةة واالتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسي
 ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

 *، إيطاليا*آيسلندا ،*، أوكرانيا، آيرلندا*أوروغواي ، أملانيا،*، ألبانيا*إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا  
، بوو،و، تووونس، *، بولنوودا*البوسوونة واسرسووك بوون،*، ،*، بلجيكووا، بلغووارا*تغووا ، الب *ابراغووواي
، سووولوفاكيا، *، رومانيوووا*، جورجيوووا، الووودا ر *، مجهوريوووة مولووودوفا*، اجلبوووأل ادسوووود*تشووويكيا

، كرواتيوا،  *، قوب *فنلنودا فرنسوا*، ،*، شويل،، غواا*، سويسورا، سو،اليون*سلوفينيا، السوويد
، *، النووووروي *، مالطووووة*، ليختنشووووتاي،*، ليتوانيووووا*، لكسوووومب *التفيووووا، *، كوسووووتاريكا*كنوووودا
 : مشروع قرار*، الياابن، اليوان*، هنغارا، هولندا*، هندوراس*، نيوزيلندا*النمسا

 مع املنظمات الدولية واإلقليمية العمألاحليز املتاح للمجتمع املدين:  .../٣٨  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
ابإلعددددلن ال دددداملإل سقددددوق اإلنسددددان وإعددددلن و ددددر م  عمدددد   يينددددا، اً وإذ يسرتشددددد  ي دددد 
ا، ويسرتشدد قدة صدلتممابسدتمرا   ييتممدا ووا ،يف سياق الذكرى السنوية هلذين الصكني ،ويسّلم
 ، ات الصلةذصكوك األخرى ابل مدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وجبميع الاً  ي 

 ييددة اإلعددلن املت لددم حبددم ومسددؤولية األ ددراد واتماعددات و ي ددات  وإذ يؤكددد مددن جديددد 
يف  سددديما الو ، امليددداً عاجملتمدددع يف ي زيدددز وقايدددة حقدددوق اإلنسدددان واسدددرات األساسدددية امل دددرت   دددا 

 سياق الذكرى السنوية ال شرين هلذا الصك، 
 ١املدددددؤ    32/3١و 20١4 يلول/سدددددبتم   2٦املدددددؤ    27/3١إىل قرا يددددده  وإذ يشدددددر 

  يلدددول/ 27املدددؤ    24/2١ شدددان اسيدددز املتدددا  للم،تمدددع املدددد ، وإىل قدددرا    20١٦يوليددده متوز/
 شدددان اسيدددز املتدددا  للم،تمدددع املدددد ة وي دددة  ي دددة لمندددة ومواييدددة واس دددا  عليمدددا  20١3 سدددبتم 
 ،ومما سة قانو ً 
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إىل مجيددع قددرا ات جملددس حقددوق اإلنسددان واتم يددة ال امددة األخددرى ذات  وإذ يشددر  ي دداً  
الصلة  تمي ة حيز للم،تمع املد  واس ا  عليه، ومنما القرا ات اليت يتناول حرية الر ي والت بر، 
واسدم يف حريدة الت،مددع السدلمإل واسددم يف حريدة يكدوين اتم يددات، وقايدة املدددا  ني عدن حقددوق 

ة يف الشان السياسإل وال ام على قددم املسداواة  دني اتميدع، والت داون مدع األمدم اإلنسان، واملشا ك
املتحددددة وممثليمدددا وللياودددا يف ميددددان حقدددوق اإلنسدددان، وي زيدددز وقايدددة حقدددوق اإلنسدددان يف سدددياق 

 االحت،اجات السلمية، وي زيز وقاية حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتمتع  ا،
 متوز/ 2٥املؤ    ١٩٩٦/3١لس االقتصادي واالجتماعإل إىل قرا  اجمل وإذ يشر كذلك 

واساجددة إىل مراعدداة التنددوم الكامدد  للمنامددات غددر اسكوميددة علددى الصدد د الددو    ١٩٩٦يوليدده 
 واإلقليمإل والدويل مع االعرتا  مبا يقدمه من خ ة و قد وا على دعم  عمال األمم املتحدة، 

جملتمدددع املدددد  وليددداً وو نيددداً وإقليميددداً ودوليددداً، و ن ابلددددو  اهلدددام الدددذي يؤديددده ا وإذ يسدددلّم 
ر حتقيدددم مقاصدددد األمدددم املتحددددة ومبادئمدددا، وعليددده  ددد ن اسدددد مدددن اسيدددز املتدددا  ّسددداجملتمدددع املدددد  يي

 للم،تمع املد  من دون م   له  ثر سليب على حتقيم يلك املقاصد واملبادئ، 
انتماكدات حقدوق اإلنسدان عدن  ريدم إىل دو  جملدس حقدوق اإلنسدان يف مندع  وإذ يشر 

، ويرحدد  200٦لذا /مددا    ١٥املددؤ    ٦0/2٥١الت دداون واسددوا ، و قدداً لقددرا  اتم يددة ال امددة 
 مبساية اجملتمع املد  يف  ذا اخلصوص،

، مبا يف ذلك االلتزامدات الدوا دة 2030ابعتماد خطة التنمية املستدامة ل ام  وإذ يرح  
نمددددا ي زيددددز جمتم ددددات مسدددداملة وحالددددنة لل،ميددددع مددددن  جدددد  التنميددددة  يمددددا  تحقيددددم، مجلددددة  مددددو  م

املستدامة، ويدو ر إمكانيدة احتكدام اتميدع إىل ال دالدة و نداا مؤسسدات   الدة وخالد ة للمسداالة 
وشاملة لل،ميع على مجيدع املسدتوات، وي زيدز وسدائ  التن يدذ وينشديا الشدراكة ال امليدة مدن  جد  

 ابعددرتا  اخلطددة  ييددة الشددراكات  يمددا  ددني  صددحا  املصددلحة التنميددة املسددتدامة، ويرحدد   ي دداً 
 املت ددين من  ج  حتقيم   دا  التنمية املستدامة، 

ابملسدداية األساسددية الدديت يقدددمما اجملتمددع املددد  واملدددا  ون عددن حقددوق  وإذ يرحدد   ي دداً  
 اإلنسان يف جمال ي زيز حقوق اإلنسان، وولع  سس اسوا  السلمإل و ناا دميقرا يات ي ددية، 

ألن ال دددداملني يف جمددددال ي زيددددز حقددددوق اإلنسددددان واسددددرات  وإذ ي ددددر  عددددن ابلدددد  القلددددم 
ومنامات، كثراً ما يواجمون يف  لدان عديدة التمديدات األساسية والد ام عنما، من  شخاص 

وامل ايقات والتمييز واالعتدااات وي يشون يف ظرو  غر لمنة نتي،دة اللدطلعمم  نشدطة مدن 
 ددذا القبيدد  مرّد ددا مجلددة  مددو ، منمددا يقييددد حريددة يكددوين اتم يددات  و حريددة الت بددر  و اسددم يف 

لددعاوى اتنائيدة  و املدنيدة لدد م،  و الل،دوا إىل  عمدال الت،مع السلمإل  و الت سف يف إقامة ا
التخويف واألعمال االنتقامية املؤس ة الرامية إىل من مم من الت اون مع األمم املتحدة وغر دا مدن 

 ، واالعتدااات االنتماكات  ذ  مجيع  شدة ويديناهلي ات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان، 
 الذي ي م   يه اجملتمع املد   دو إ دا  التشدري ات الو نيدة  ن اإل ا  القانو  وإذ يؤكد 

 املتسقة مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل سقوق اإلنسان،
 ن وجود  حكام قانونية وإدا ية ولية ويطبيقما من شدامما ييسدر قيدام جمتمدع  وإذ يد ك 

، يف  دذا الصددد، مجيدع التمديددات يدر    قدوةمد  مسدتق  ومتندوم وي دددي وي زيدز  وقايتده، و 
االنتقاميدددة و عمدددال الرت يددد  الدديت يسدددتمد  اتمدددات ال اعلدددة يف اجملتمدددع  واالعتدددااات واألعمدددال
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املدددد ، ويؤكدددد  نددده ينبأدددإل للددددول  ن حتقدددم يف  ي  عمدددال مدددن  دددذا القبيددد  ي ددددعى وقوعمدددا، و ن 
ملنددع وقددوم املزيددد مددن  ددذ   ي ددمن املسدداالة وسددب  االنتصددا  ال  الددة، ويتخددذ اخلطددوات اللزمددة
 التمديدات  و االعتدااات  و األعمال االنتقامية  و  عمال الرت ي ، 

ألن األحكددام القانونيدة واإلدا يددة ا ليدة، مثدد  التشدري ات املت لقددة  وإذ يسداو   ابلدد  القلدم 
تمدددع ابألمدددن القدددومإل ومكا حدددة اإل  دددا ، والتددددا ر األخدددرى، مثددد  األحكدددام املت لقدددة  تمويددد  اجمل

املددد ،  و التسدد،ي   و شددروغ اإل ددلت، قددد سدد ت، يف   دد  اسدداالت، إلعاقددة عمدد  اتمددات 
ال اعلددة يف اجملتمددع املددد  ووديددد سددلمته،  و  سدديل اسددتخدامما لتحقيددم ذلددك، ويسددّلم ابساجددة 
املاسة إىل منع ووقف اسدتخدام يلدك األحكدام،  و إسدااة اسدتخدامما ومراج دة  يدة  حكدام ذات 

وكددذلك ي ددديلما، عندد االقت دداا، مددن  جد  لددمان امتثاهلددا للقدانون الدددويل سقددوق اإلنسددان صدلة 
 والقانون الدويل اإلنسا  حبس  االقت اا، 

 ن القدددد ة علدددى التمدددا  املدددوا د ودمينمدددا واسدددتخدامما  مدددر لدددرو ي لوجدددود  وإذ يدددد ك 
دون مددد   علدددى متويددد   جمتمدددع مدددد  متندددوم وي دددددي واسدددتدامة عملددده، و ن القيدددود امل رولدددة مدددن

من اسم يف حرية يكوين اتم يدات والقدد ة علدى املشدا كة  اتمات ال اعلة يف اجملتمع املد  ينال
 ال  لية واجملدية يف املنامات اإلقليمية والدولية، 

 ييددة اذدداذ وين يددذ يدددا ر غددر متييزيددة يرمددإل إىل املسدداعدة يف يدددعيم  وإذ يؤكدد مددن جديددد 
ي ددي،  وسائ  منما يو يد سيادة القانون، وحتقيم التنمية االجتماعيدة و  متنوم  قيام جمتمع مد

واالقتصددادية، وي زيددز اسددم يف حريددة الت بددر علددى شددبكة اإلنرتنددت وخا جمددا، مبددا يف ذلددك الت بددر 
يف الت،مددددع السددددلمإل واسددددم يف حريددددة يكددددوين  واإل دددددام ال نيّددددان، والوصددددول إىل امل لومددددة، واسددددم

مبدددا يف ذلدددك التمدددا  املدددوا د ويلقيمدددا واسدددتخدامما، وإقامدددة ال ددددل، وحدددم الندددا  يف  اتم يدددات،
 املشا كة مشا كة حقيقية و  لية يف عمليات صنع القرا ،

 ن اسصول على امل لومدات، علدى شدبكة اإلنرتندت وخا جمدا، يكتسدإل  ييدة  وإذ يسلّم 
 ساسددية ابلنسددبة إىل منامددات اجملتمددع املددد  يف االلددطلم   ملمددا  صددو ة   الددة وجمديددة، و ن 

للقدددانون الددددويل  متتثددد قيدددود ي دددرح علدددى حريدددة التمدددا  امل لومدددات ويلقيمدددا ونقلمدددا  ددد   ن   ي
 الصلة، ذي

ابألييدة اساةدة ملشدا كة اجملتمدع املدد   نشداغ، علدى املسدتوات الدو     داً م  يوإذ يسلّ  
واإلقليمددإل والدددويل، يف عمليددات اسوكمددة ويف ي زيددز اسكددم الرشدديد،  طددرق منمددا حتقيددم الشدد ا ية 
واملسدددداالة، علددددى مجيددددع الصدددد د، و ددددو  مددددر ال غددددم عندددده لبندددداا جمتم ددددات يددددن م ابلسددددلم والرخدددداا 

 والدميقرا ية،
 ن وي ددة  ي دة لمندة ومواييدة ميكددن  ن ي مد   يمدا اجملتمدع املددد   يؤكدد مدن جديدد -١ 

يف جددو ولددو مددن ال وائددم ويسددود  األمددن واس ددا  علددى يلددك البي ددة، يسدداعد الدددول علددى الو دداا 
ابلتزاماوددا وي مددداوا الدوليددة القائمددة يف جمددال حقددوق اإلنسددان، و ن غيددا  ذلددك ي دد ف  شدددة 

ة وسددديادة القدددانون مدددع مدددا يدددن،م عدددن ذلدددك مدددن لا  علدددى املسدددتوات الدددو   املسددداواة واملسددداال
 واإلقليمإل والدويل؛ 

الدول على الو اا ابلتزامما ابحرتام اسقوق املدنية والسياسية واالقتصادية  حيث -2 
واالجتماعيددة والثقا يددة تميددع األ ددراد علددى شددبكة اإلنرتنددت وخا جمددا وقايتمددا ابلكامدد ، حسدد  
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واسدم يف  االقت اا، من  ينما، اسم يف حرية الت بر والر ي، مبا يف ذلك الت بدر واإل ددام ال نيدان،
 الت،مع السلمإل ويكوين اتم يات حبرية؛ 

الدددول واملنامددات علدى ولددع إجددرااات اعتمداد شدد ا ة وعادلددة ومراعيددة  يشد،ع -3 
للعتبا ات اتنسانية ي  إل إىل الت ،ي  يف اذاذ القرا ات امتثااًل مل اير حقوق اإلنسان،  سدب  

 منما إنشاا لليات يالم لتحقيم االنتصا ، وم اتة  ي قرا ات اعتماد خا  ة؛
رصددة لدددعم ينددوم مشددا كة اجملتمددع املددد ، مددع الدددول علددى اغتنددام كدد    يشدد،ع -4 

الرتكيددز  صدد ة خاصددة علددى شددرائد اجملتمددع املددد  املمثلددة متثدديًل  قصدداً، مبددن  يمددا النسدداا واأل  ددال 
والشدبا  وكبدا  السدن واألشدخاص ذوو اإلعاقدة، واملنتمدون إىل األقليدات اإلثنيدة والدينيدة والقوميددة 

لج دون، وغدر م، ومبدن  يمدا  ي داً الشد و  األصدلية وا خدرون واللأوية وال رقية، واملماجرون، وال
 غر املريبطني مبنامات غر حكومية  و غر املنتمني هلا؛ 

الدول على اذداذ مجيدع اخلطدوات ال درو ية ملندع التمديددات واالعتددااات  حيث -٥ 
ألعمدال االنتقاميدة والتمييز واالعتقال واالحت،از الت س يني  و غدر ذلدك مدن  شدكال امل دايقة وا

و عمددال الرت يدد  الدديت متددا   لددد اتمددات ال اعلددة يف اجملتمددع املددد ، للتحقيددم يف  ي مددن  ددذ  
األ  دددال املزعومددددة، ولددددمان سددددب  االحتكددددام إىل الق دددداا، واملسدددداالة وولددددع حددددد ل  ددددلت مددددن 
ال قدددددا  حيثمدددددا حتدددددد   دددددذ  االنتماكدددددات والت،ددددداوزات،  وسدددددائ  منمدددددا اسدددددتحدا  القدددددوانني 

لسياسدددات واملؤسسدددات وا ليدددات ذات الصدددلة لتمي دددة  ي دددة لمندددة ومواييدددة ميكدددن  ن ي مددد   يمدددا وا
اجملتمدددع املدددد  يف جدددّو ولدددو مدددن ال وائدددم ويسدددود  األمدددن وال وشدددى  يددده مدددن األعمدددال االنتقاميدددة 

 القائمددة منمددا وإعددادة الناددر يف يلددك القددوانني والسياسددات واملؤسسددات وا ليددات واس ددا  عليمددا
 ل ي ديلت عليما عند االقت اا؛ وإدخا

ابلدددددول  ن ي ددددمن اي دددداق األحكددددام ا ليددددة املت لقددددة  تمويدددد  اتمددددات  يميدددد  -٦ 
ال اعلة يف اجملتمع املد  مع التزاماوا وي مداوا يف جمال حقوق اإلنسدان، وعددم إسدااة اسدتخدام 
يلك األحكام إلعاقة عمد  اتمدات ال اعلدة يف اجملتمدع املدد   و لتمديدد سدلمتما، ويشدّدد علدى 

 مات على التما  املوا د ويلقيما واستخدامما يف عملما؛  يية قد ة  ذ  ات
علدددى اعتمددداد وين يدددذ املنامدددات الدوليدددة واإلقليميدددة  قدددوة الددددول ويشددد،ع  حيدددث -7 

 للقانون الدويل ذي الصلة؛  سياسات صا مة  شان اسصول على امل لومات،  بقاً 
حقدوق اإلنسدان كا دة  مجيدع اتمدات ال اعلدة مدن غدر الددول علدى احدرتام حيث -٨ 

 وعدم يقوي  قد ة اجملتمع املد  على ال م  يف جّو ولو من ال وائم ويسود  األمن؛
على املساية األساسية اليت يقدمما اجملتمع املد  إىل املنامات اإلقليمية  يؤكد -٩ 

 يدددذ والرصدددد الددددعوة والتوعيدددة ويبدددادل اخلددد ات وامل دددا   وعمليدددات التنوالدوليدددة،  وسدددائ ، منمدددا 
ويؤكد من جديد، مرة  خرى و شك  ال لبس  يه، حم كد   درد، مب درد  وابالشدرتاك مدع  والتقييم،

 غر ، يف الوصول إىل اهلي ات اإلقليمية والدولية، وممثليما وللياوا وااليصال  م  دون عائم؛ 
ابملسددداية القّيمدددة لوليدددات واهلي دددات الو نيدددة واإلقليميدددة والدوليدددة امل نيدددة  يسدددلّم -١0 

حبقدددوق اإلنسدددان، مبدددا يف ذلدددك االسدددت راح الددددو ي الشدددام  واإلجدددرااات اخلاصدددة جمللدددس حقدددوق 
اإلنسدددددان، و ي دددددات امل ا ددددددات واملؤسسدددددات الو نيدددددة سقدددددوق اإلنسدددددان، يف ي زيدددددز اسيّدددددز املتدددددا  

  للم،تمع املد  وقايته؛
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 ن األداا ال  دددال لوليدددات واهلي دددات اإلقليميدددة والدوليدددة املدددذكو ة  يسدددلّم  ي ددداً  -١١ 
 ملد ؛ عل  امل نية حبقوق اإلنسان يريبا ا يبا اً حتمياً مبشا كة اجملتمع ا

اإلجددددرااات اخلاصددددة جمللددددس حقددددوق اإلنسددددان، و ي ددددات امل ا ددددددات،  يشدددد،ّع -١2 
ة اتواند  لة م اتدصدناديقما و راجممدا ذات الصدلة، علدى مواصدو ي ات ووكاالت األمدم املتحددة و 

 ذات الصلة من اسيز املتا  للم،تمع املد  يف إ ا  والية ك  منما؛ 
الدول على لمان يناول مسالة وي دة وإدامدة  ي دة لمندة ومواييدة للم،تمدع  حيثّ  -١3 

ع مدددالتشددداو   ويشددد، ما، يف  دددذا الصددددد، علدددى املدددد  يف سدددياق االسدددت راح الددددو ي الشدددام ، 
لو نيدددة اقا ير دددا ياجملتمدددع املدددد  عصدددوص إعدددداد يقا ير دددا الو نيدددة، وعلدددى  ن ينادددر يف ي دددمني 

ة ات الصدلذلتوصديات م لومات عن األحكام واخلطوات ا لية اهلامدة، وعلدى  ن ينادر يف يقدد  ا
ل ة مدددن خدددلإىل الددددول مولدددوم االسدددت راح، ومسددداعدة الددددول يف ين يدددذ التوصددديات ذات الصدددل

ة ملسداعدة التقنيداويقدد   مجلة  مو ، من  ينما يبادل الت،ا   واملما سات اتيددة واخلد ات ال نيدة
اجملتمددع  واسدد ة مددع شدداو ات، وإجددراا متمدداومبوا قمددن الدددول امل نيددة علددى  سددا  الطلبددات املقدمددة 

 ١٨املؤ    ٥/١إلنسان اابالمتثال لقرا ي جملس حقوق ، املد  يف متا  ة االست راح املت لم  ا
 ؛ 20١١لذا /ما    2٥املؤ    ١٦/2١و 2007حزيران/يونيه 

 تقريددر م ددوح األمددم املتحددة السددامإل سقددوق اإلنسددان  حيديا علمدداً مددع التقددير -١4 
املت لددم ابإلجددرااات واملما سددات املتب ددة  يمددا يت لددم مبشددا كة اجملتمددع املددد  مددع املنامددات الدوليددة 

عددر  عنمددا  يدده  شددان التحدددات الدديت يواجممددا اجملتمددع ، ويشددر إىل الشددواغ  الدديت    (١)واإلقليميددة
 ؛الشاناملد  يف  ذا 

الدددول علدى يطبيددم املما سدات اتيدددة، مبدا يف ذلددك، علدى سددبي  املثددال  يشد،ع -١٥ 
ال اسصر، يلك اليت مج ت يف يقرير امل وح السامإل  شان التوصيات ال ملية لتمي ة وإدامدة  ي دة 

واس ددا  عليمدددا، واإلجددرااات واملما سدددات اتيدددة الددديت حددددد ا  (2)لمنددة ومواييدددة للم،تمددع املدددد 
رير   شان اإلجرااات واملما سات املتب ة  يمدا يت لدم مبشدا كة اجملتمدع املدد  امل وح السامإل يف يق

 ؛(١)مع املنامات الدولية واإلقليمية
الددددول إىل التمدددا  املسددداعدة واملشدددو ة التقنيدددة، يف  دددذا الصددددد، مبدددا يف  يددددعو -١٦ 

ق اإلنسدان قدو لدس حذلك ما يقدمه امل ولية السدامية واإلجدرااات اخلاصدة ذات الصدلة التا  دة جمل
 وا ليات اإلقليمية سقوق اإلنسان؛ 

 حسدد وحتددديثما   ر ددا املت لقددة ابل مدد  مددع اجملتمددع املددد  ابلدددول مراج ددة  يميدد  -١7 
مد  م حتسدني ع دد  دعد ،التحدات املطروحة ويتصدى هلدا ذ  األ ر االقت اا ل مان  ن ي كس 
 يف  ذا الشان؛ ابل    تذل، ويرح  ابتمود اليت    واإلقليمية الدوليةاجملتمع املد  مع املنامات 

 مجيددددع  ي ددددات األمددددم املتحدددددة ذات الصددددلة علددددى مراج ددددة   ر ددددا يشدددد،ع  قددددوة -١٨ 
 دددذ  األ دددر ل دددمان  ن ي كدددس  االقت ددداا حسددد ما وحتدددديث املت لقدددة ابل مددد  مدددع اجملتمدددع املدددد 

__________ 

(١) A/HRC/38/18. 
(2) A/HRC/32/20. 
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املنامدات الدوليدة  دعدم حتسدني عمد  اجملتمدع املدد  مدع  د  ،التحدات املطروحة ويتصدى هلا
 ذلت ابل    يف  ذا الشان؛رح  ابتمود اليت    يواإلقليمية، و 

ابعتدددزام جمموعدددة مدددن الددددول  ن يدددري عمليدددة يقيددديم يف ال دددرتة الددديت  حيددديا علمددداً  -١٩ 
يسبم الدو ة اسادية واأل   ني جمللس حقوق اإلنسان، لد اسدة التقددم ا درز حدن ا ن يف حتسدني 

، مددع اإلشددا ة  صدد ة خاصددة إىل التوصدديات عمدد  اجملتمددع املددد  مددع املنامددات الدوليددة واإلقليميددة
، مبا يف ذلك و صحا  املصلحة ا خرين، ويدعو الدول (١)مإل يف يقرير قدمما امل وح السا اليت

 امل ولية السامية واجملتمع املد ، إىل املشا كة يف  ذ  ال ملية؛
ابل مدد  الددذي يقددوم  دده امل ولددية السددامية مددن  جدد  ي زيددز اسيّددز املتددا   يرحّدد  -20 

ز الدميقرا إل، ويدعو ا إىل مواصدلة للم،تمع املد  وقايته، مبا يف ذلك عملما  شان يوسيع اسيّ 
 جمود ا يف  ذا الصدد؛ 

 عمدد التقدددم ا ددرز يف حتسددني  عددنإىل امل ددوح السددامإل  ن ي ددد يقريددراً  يطلدد  -2١ 
اجملتمددع املددد  مددع املنامددات الدوليددة واإلقليميددة، و ن يقدمدده إىل جملددس حقددوق اإلنسددان يف دو يدده 

 الرا  ة واأل   ني؛ 
  ن يبقإل املسالة قيد نار .  يقر  -22 

    


