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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  3البند 

املدنية والسياسيية واقتتاياةية  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية واقجتماعية والثقافية،

*، آيسيييييلندا، إي*الييييييا*، آي،لنيييييدا، يملانييييييا، يوا،انييييييا، *، يل،انييييييا*إسييييي،انيا، يسيييييواليا، إسيييييتونيا  
تشييييغيا*، تيييونس، ،ييي و، ،ولنيييدا*، تسيييوا *، ،و ابراغيييوا *، الات*ييياج*، ،لبيغيييا، ،ل*يييار *، 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سا،قًا*، الدامن،ك*، رومانيا*، سلوفاايا، سلوفينيا، السيويد*، 
فنلنييييدا*، تييييات*، ا،واتيييييا، قت*يييييا*، لغسييييما**، ليتوانيييييا*، مال*يييية*، ، ف،نسييييا*، *صيييي،،يا

الشيييمالية، النييي،وين*، النمسيييا*،  املغسييييك، اململغييية املتييييدة لاي*انييييا الع مييي  وآي،لنيييدا
 هولندا*، اليو ن*: مش،وع ت،ارنيوزيلندا*، هندوراس*، 

 املشاراة يف الشأن السياسي والعام عل  تدم املساواة ،ني اجلميع  .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسرتشد  
ّر   جبميععا املعااععداد الدوليعع  حلقععوق اإلنسععان ذاد المععل ، و  سععيما الع ععد الععدو    وإذ يعع

 اخلاص ابحلقوق املدني  والسياسي  والع د الدو  اخلاص ابحلقوق ا قتمادي  وا جتماعي  والثقافي ،
ّر   أيضاً جبميا ق اراد اجلمعي  العامع  وجملعس حقعوق اإلنسعان ذاد المعل  ابمل عارر    وإذ ي

يف ال عع ن السياسععي والعععاس، و  سععيما قعع  ار اجمللععس ٨/٢4 املععخر  ٢6 أيلول/سععبتمرب ٢٠١3 ب عع ن 
امل ارر  السياسي  على قدس املساواة بني اجلميا، وق اراته ٢4/٢7 املخر  ٢6 أيلول/سعبتمرب ٢٠١4، 

 و9/3٠ املخر  ١ ت  ين األول/أرتوب  ٢٠١5، و٢٢/33 املخر  3٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١6،
وإذ ي دد على ما تنطوي عليه امل ارر  يف ال ع ن السياسعي والععاس بلعاليع  وعلعى قعدس  

املساواة بني اجلميا من أمهي  ابلغ  ابلنسب  إىل الدميق اطي  وسيادة القعانون واإلدمعاا ا جتمعاعي 

__________ 
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والتنميعع  ا قتمععادي ، وتعايععا املسععاواة بععني اجلنسععني والععني النسععاإ واللتيععاد، وإىل إعمععال ميععا 
 حقوق اإلنسان واحل ايد األساسي ،

مبععا قدمتععه الععدول األعضععاإ واجل ععاد املعنيعع  األتعع ي مععن مسععامهاد لمععياغ  وإذ ي حعع   
، سواإ عن ط يعق فعا ً  املبادئ التوجي ي  املتعلق  إبعمال احلق يف امل ارر  يف ال  ن العاس إعما ً 

ّر اهتا اخلطي  أو م اررت ا يف امل اوراد اإلقلي  مي ،م
  امل ارر  يف ال  ن العاس إعما ً يف املبادئ التوجي ي  املتعلق  إبعمال احلق  يخيد -١ 
بوصل ا جمموع  من التوجي اد للدول، واملقدمع  إىل جملعس حقعوق اإلنسعان معن ملو عي   رامالً 

 ؛(١)األمم املتحدة السامي  حلقوق اإلنسان
  وت ج ا على استخدام ا، وأن إىل امللو ي  أن تن   املبادئ التوجي ي يطل  -٢ 

 توف   التعاون التقين وبناإ القدراد للدول بناإ على طلب ا فيما يتعلق ابستخداس اّه املبادئ؛
إىل امللو ي  أن تعد، ابلت اور معا العدول وسعاا  اجل عاد املعنيع ،  أيضاً  يطل  -3 

عنععد اسععتخداس املبععادئ  تق يعع  متابععع  ب عع ن املمارسععاد اجليععدة والتحععدايد الععل تواج  ععا الععدول
 التوجي ي ، وأن تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامن  واألربعني؛

احللومععععععاد والسععععععلطاد االيعععععع  وايكععععععاد األمععععععم املتحععععععدة وورا هتععععععا  ي ععععععج ا -4 
املتخممعع  وصععناديق ا وب اجم ععا املعنيعع  واملنومععاد احللوميعع  الدوليعع  األتعع ي ومخسسععاد حقععوق 

  على أن تعو  ا عتبعار الواجع  للمبعادئ التوجي يع  لعدي و عا وتنليعّ سياسعاهتا اإلنسان الوطني
 وتدابرياا املتعلق  ابمل ارر  يف ال  ن السياسي والعاس على قدس املساواة بني اجلميا.

    

__________ 

(١) A/HRC/39/28. 


