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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاايية 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

ستونيا*، ألبانيا*، أملانيا، أوكرانياا، ييرلنادا*، ييسالندا، إييالياا*، إ، إسبانيا، أسرتاليا، *أرمينيا  
تركياااا*، ، *تشاااي يا ،، يولنااادا*، يااا و*، يوتساااوااالربتغاااا *، يلاي اااا، يلغاااار *، ابراغاااوا *

، *، الااادا ر *، مجهوريااة مولاادوفا*سااايقا  ، مجهوريااة مقاادونيا اليوغوساااالفية تااونس، اازا*اار*
، تياااا، كرواص*، قااارب اكيا، سااالوفينيا، الساااويد*، ،ااارييا*، فرنساااا*، فنلنااادا*رومانياااا*، سااالوف

ييانياااا الع مااا  ، اململ اااة املت ااادة لرب التفياااا*، ل سااامربت*، ليتوانياااا*، مالياااة*، امل سااايك
، وييرلندا الشمالية، النرويج*، النمساا*، نيوييلنادا*، يااي *، ينادوراه*، ينغاار ، يولنادا*

 مشروع قرار اليوان*:

 ساواة يني ااميعاملشاركة يف الشأن السياسي والعام عل  قدم امل .../39  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذا يسرتشد 
جبميع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة، وال سيما العهد الدويل  وإذ يذّكر 

واالجتماعيااااة  اخلاااااق قحلقااااوق املدنيااااة والسياسااااية والعهااااد الاااادويل اخلاااااق قحلقااااوق اال تصااااا ية
  والثقافية،
جبمياع  اراتات اعمعياة العاماة وجملاس حقاوق اإلنساان ذات الصالة قمل ااتكة وإذ يذّكر أيضاا   

ب اااان  ٢٠١3أيلول/سااابتمرب  ٢6املااا ت   ٢4/٨يف ال اااان السياساااي والعااااا، وال سااايما  ااارات ا لاااس 
، ٢٠١4أيلول/سابتمرب  ٢6املا ت   ٢7/٢4امل اتكة السياسية على  دا املساواة با  اعمياع، و راتا ا  

  ،٢٠١6أيلول/سبتمرب  3٠امل ت   33/٢٢، و٢٠١5  رين األول/أكتوبر  ١امل ت   3٠/9و

__________ 

 غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. ولة  *
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علاى ماا  نياول عليا  امل ااتكة يف ال اان السياساي والعااا بععالياة وعلاى  ادا  وإذ ي د  
نون واإل ماا  االجتمااعي املساواة ب  اعميع من أمهياة قلةاة قلنسابة إل الداقرا ياة وسايا ة القاا

والتنميااة اال تصااا ية، و عايااا املساااواة باا  اعنساا  والاا  النساااإ والعتيااات، وإل إعمااال  يااع 
  حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية،

مبااا  دمتاا  الاادول األعضاااإ واعهااات املعنيااة األتااري ماان مسااامهات لصااياغة  وإذ يرحاا  
احلق يف امل اتكة يف ال ان العاا إعماال  فعاال ، سواإ عن  رياق املبا ئ التوجيهية املتعلقة إبعمال 

 مذكراهتا اخليية أو م اتكتها يف امل اوتات اإل ليمية،
بعماااف معو اااية األمااام املتحااادة الساااامية حلقاااوق اإلنساااان يف إعااادا  م ااارو   وإذ يعااارت  

 ، املقااادا إل(١)ةتوجيهياااة ب اااان اإلعماااال الععاااال للحاااق يف امل ااااتكة يف ال ااا ون العاماااالباااا ئ امل
 مع االهتماا مب رو  املبا ئ التوجيهية، ، وحييط علما  جملس حقوق اإلنسان من املعو ية

عنااد و بوصااعها جمموعااة ماان التوجيهااات للاادول،  (١)م اارو  املبااا ئ التوجيهيااة قااداي -١ 
 عاال ؛إعماال  ف ال  ون العامةب ان إعمال احلق يف امل اتكة يف  ،هات املعنيةسائر اعلاال تضاإ، 
إل املعو ية أن  ن ر املبا ئ التوجيهية و  ّجع على استخدامها، وأن  ييل  -٢ 

  وفّر التعاون التقين وبناإ القدتات للدول بناإ على  لبها فيما يتعلق قستخداا هذه املبا ئ؛
إل املعو ية أن  عد، قلت اوت ماع الادول وساائر اعهاات املعنياة،  ييل  أيضا   -3 

ب ااان املماتسااات اعياادة والتحاادايت الااا  واجههااا الاادول عنااد اسااتخداا املبااا ئ   قرياار متابعااة
 التوجيهية، وأن  قدم  إل جملس حقوق اإلنسان يف  وت   الثامنة واألتبع ؛

احللومااااااات والسااااااليات االيااااااة وهيكااااااات األماااااام املتحاااااادة ووكاالهتااااااا  ي ااااااجّع -4 
حللوميااة الدوليااة األتااري وم سسااات حقااوق املتخصصااة وصاانا يقها وبراجمهااا املعنيااة واملن مااات ا

اإلنسان الو نية على أن  اويل االعتباات الواجا  للمباا ئ التوجيهياة لادي و اع و نعياذ سياسااهتا 
 و دابريها املتعلقة قمل اتكة يف ال ان السياسي والعاا على  دا املساواة ب  اعميع.

    

__________ 

(١) A/HRC/39/28. 


