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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنساان  اددنياة والسياساية واصاتياا ية 
 واصجتماعية والثقافية  مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 -  مجهوريااااة جناااوف يفييقياااا  فنااازويال  *(ادتعاااد ة القوتياااا  -إكاااوا ور  يولي ياااا   ولاااة   
 ايار   كواب  تيي  نيكاراغوا*  هاييت*: تشيوعالبولي ارية(

 إااتة نظام  ويل  ميقياطي وتنيف .../39 
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيييا القييتاااس السيياجقع للامعيييع العامييع وإلنييع حقييوق اإلنسييان وجملييس حقييوق  إذ يشيير 

 65/٢٢3اإلنسييييان جشيييي ن إمامييييع ناييييان فو  ف قتاايييير ومنعييييل، وة سيييييما مييييتاا اإلمعيييييع العامييييع 
، ٢٠٠٨حزيتان/يونيييي   ١٨املييي ا   ٨/5ليييس اجمل، وميييتاااس ٢٠١٠كيييانون األول/فيسيييمرب   ٢١ املييي ا 

 ٢5/١5، و٢٠١٢أيلول/سييييبتمرب  ٢٧امليييي ا   ٢١/٩، و٢٠١١أيلول/سييييبتمرب  ٢٩امليييي ا   ١٨/6و
 ٢املييييي ا   3٠/٢٩، و٢٠١٤أيلول/سيييييبتمرب  ٢5املييييي ا   ٢٧/٩، و٢٠١٤آذاا/مييييياا   ٢٧املييييي ا  

 ٢٨املييييييي ا   36/٤، و٢٠١6أيلول/سييييييبتمرب  ٢٩املييييييي ا   33/3، و٢٠١5تشييييييتين األول/أكتييييييوجت 
 ،٢٠١٧أيلول/سبتمرب 

املتعلي  جبنيام م سسياس اجملليس،  5/١إىل متااْي جمليس حقيوق اإلنسيان وإذ يشر أيضاً  
املتعل  مبدونع مواعد السيلو  ألحيباا اليوةيفس ط إاياا اإلجيتاماس الاحيع للماليس،  5/٢و

، وإذ يشييدف عليي  أن يضييكلا املللالييل ولوةيييع جواجباتيي  و قيياً ٢٠٠٧حزيتان/يونييي   ١٨امليي انْ  
 هلذين القتااين ومت قيهما،

تعهد مجيا الدول ولو ام ولتزاماهتا جتعزييز اةحيمان العياملر لليو حقيوق وإذ يعيد أتكيد  
و  مليثيياق األمييت املتبييدك والعييل اإلنسييان واايييتيفس األساسيييع للاميييا ومتاعاهتييا وقايتهييا، و قيياً 

 األنتى املتعلع حبقوق اإلنسان والقانون الدو ، 
__________ 

 فولع غر عضو ط جملس حقوق اإلنسان. *
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أن تلثييييل التعييياون اليييدو  مييين أجيييو تعزييييز مجييييا حقيييوق اإلنسيييان وقايتهيييا  وإذ ي كيييد 
 ٢و ١ينبغر أن ياو متسيقاً اامياً ميا مقاحيد ومبيافث امليثياق والقيانون اليدو  املبينيع ط امليافت  

ا اةحيمان التييان للسييافك والسيإلمع اإلمليمييع، واةسييتقإلل مين امليثياق، وأن ييتت ط أييو أميوا، منهي
السياسيير، وعييدن اسييتعمال القييوك أو التهديييد وسييتعماهلا ط العإلميياس الدوليييع، وعييدن التييدنو ط 

  املسائو اليت تقا أساساً ضمن الوةيع الدانليع ألي فولع،
لي  إعيافك أتكييد اإل يان إىل فيباجع امليثاق، وخباحع ما تضمنت  مين تعيميت ع وإذ يشر 

حبقييوق اإلنسييان األساسيييع، وجلتامييع اإلنسييان ومييدايف، ووملسيياواك ط اايقييوق جيي  التجييال والنسييام 
 وكذلك ج  الدول كبرها وحغرها،

حيي  اإلميييا ط ناييان اجتميياعر وفو   ليين أن يتبقيي   ييي  اإلعمييال  وإذ يعيييد أتكيييد 
 إلعإلن العاملر ايقوق اإلنسان،التان للبقوق واايتيفس املنعوص عليها ط ا

ميا أعيتا عني  ط فيباجيع امليثياق مين تعيميت علي  إنقياذ األجييال وإذ يعيد أيضاً أتكييد  
املقبليع ميين ويييإلس ااييتا، وهتيرييع الاييتويف الييت  ليين ط ألهييا حقيي  العدالييع واحييمان اةلتزاميياس 

التمير اةجتمياعر ميدماً، وا ييا  الناشيرع عين املعاهيداس وغرهيا ميين معيافا القيانون اليدو ، وف ييا
مسيييتوى ااييييياك ط جيييو مييين اايتييييع أ سيييو، و ااسيييع التسيييامو وحسييين اإليييواا، واسيييت دان األفاك 

  الدوليع ط تتميع الش ون اةمتعافيع واةجتماعيع للشعوا مجيعها،
عليي  وجييوا اشييما  فول العييام ط حمييو مسيي وليع إفااك القضييايف اةمتعييافيع  وإذ يشييدف 

واةجتماعيع عل  مستوى العام والتعيدي لخنكياا الييت هتيدف السيإلن واألمين اليدولي ، وضيتواك 
اةضيييكإلذ  يييذيف املسييي وليع علييي  حيييعيد متعيييدف األايييتايف، ووجيييوا مييييان األميييت املتبيييدك وليييدوا 

  وعتبااها أكثت املناماس عامليع واثيإًل ط العام،األساسر ط هذا العدف 
إزام اسييتمتاا فول أعضييام ط إسييامك تكبييي  تشييتيعاهتا الوانيييع نيياا   وإذ يسيياوايف القليي  

نكييياق حيييدوفها اإلمليمييييع علييي  ةيييو يضيييت جسييييافك فول أنيييتى، ووملعيييا  املشيييتوعع للييييا س 
 امو حبقوق اإلنسان،أش اص ناضع  لوةيتها القضائيع واتعهت الل أو

التغيراس الليربى الييت حيدى علي  السياحع الدولييع وتكلعياس مجييا  وإذ يضا ط اعتباايف 
الشعوا إىل ميان ناان فو  عل  أسا  املبافث امللتسيع ط امليثاق، مبيا ط ذليك تعزييز وتشيايا 

الشيييعوا ط  احيييمان حقيييوق اإلنسيييان وااييييتيفس األساسييييع للامييييا، واحيييمان مبيييدأ املسييياواك جييي 
اايقوق وتقتيت املعر والسإلن والد قتااييع والعداليع واملسياواك وسييافك القيانون والتعدفييع والتنمييع، 

 وحس  مستويفس املعيشع والتضامن،
أبن تعزييييز التعييياون اليييدو  ط مييييدان حقيييوق اإلنسيييان أميييت ضيييتواي لتبقيييي  وإذ يسيييل ت  

ط ذلك تعزيز مجيا حقوق اإلنسان وقايتها عل   مقاحد األمت املتبدك عل  الوج  األكمو، مبا
 ةو  عال،
أن اإلعيييإلن العييياملر ايقيييوق اإلنسيييان يييينن علييي  أن مجييييا النيييا   وإذ يضيييا ط اعتبييياايف 

يولييييدون أحييييتااا ومتسيييياوين ط اللتامييييع واايقييييوق وأن للييييو إنسييييان حيييي  التمتييييا  ميييييا اايقييييوق 
وذ، مييين مبييييو التميييييز علييي  أسيييا  العيييتق وااييييتيفس امليييذكواك ط اإلعيييإلن، فون ايييييز مييين أي نييي

الليييون أو اإلييينس أو اللغيييع أو اليييدين أو اليييتأي السياسييير أو أي اأي آنيييت أو األحيييو اليييوا   أو
 اةجتماعر أو الثتوك أو امليإلف أو أي وضا آنت، أو
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أن الد قتاايع والتنميع واحمان حقوق اإلنسان واايتيفس األساسيع أموا وإذ يعيد أتكيد  
وأن الد قتاايع تقون عل  إاافك الشعب املعيتا عنهيا حبتييع لتقتييت  ،كع ويعزز كو منها اآلنتمماج

 نام  السياسيع واةمتعافيع واةجتماعيع والثقا يع ومشااكت  التامع ط مجيا جوانب حيات ،
أبن تعزيز حقوق اإلنسان وقايتها ينبغر أن يسيتندا إىل مبيدأ التعياون وااييواا وإذ يسل ت  

العيييافق وأن يهيييد ا إىل تعزيييييز ميييداك اليييدول األعضييييام علييي  الو يييام ولتزاماهتييييا ط مييييدان حقييييوق 
  اإلنسان ملا  ي  معلبع البشتيع مجعام،

أجعياف امتعيافيع  أن الد قتاايع ليست مفهوماً سياسياً  بسب، وإمنا هليا أيضياً  وإذ ي كد 
 واجتماعيع،
قييوق اإلنسييان، مبييا ط ذلييك ااييي  ط التنميييع أبن الد قتاايييع واحييمان مجيييا ح وإذ يسييل ت 

وشفا يع اايلت واإلفااك ونضيوعهما للمسياملع ط مجييا مكاعياس اجملتميا ومشيااكع اجملتميا امليد  
 مشااكع  عليع، جزم أساسر من الدعائت الإلزمع لتبقي  تنميع اجتماعيع مستدامع حمواها النا ،

إمامع  اك الش ون الدوليع، عامو أساسر طأن ح  كو فولع ط املشااكع ط إفا وإذ ي كد 
  ،ناان فو  ف قتاار ومنعل

أن العنعييتيع والتمييييز العنعييتي وكييتيف األجانييب ومييا يتعييو جييذلك ميين  وإذ يإلحييب جقليي  
تععييييب  ليييين أن تتفييييامت جفعييييو عوامييييو منهييييا التوزيييييا غيييير العييييافل للثييييتوك والتهمييييي  واإلمعييييام 

  اةجتماعر،
واا جييييييي  األفيفن والثقا ييييييياس واايضييييييياااس  لييييييين أن يسيييييييهت أن اايييييييي وإذ يعييييييييد أتكييييييييد 

كبراً ط تعزيز التعاون الدو  عل  مجيا األحعدك،  إسهاما ً
علي  أني  ة جيد للماتميا اليدو  أن يلفيو جعيو العومليع ميوك إواجييع لشيعوا  وإذ يشدف 

وف فائبييع وواسييعع العييام كا ييع، وأن العوملييع ة  ليين أن تلييون جامعييع ومنعييفع ااميياً إة جبييذل جهيي
 النكاق عمافها إنسانيتنا املشمكع جلو ما  يها من تنوذ،

عليي  ضييتواك تييو ر التمويييو الليياط للبلييدان الناميييع، وة سيييما البلييدان الناميييع  وإذ يشييدف 
غييير السييياحليع واليييدول اإلزاييييع العيييغرك النامييييع، ونقيييو التلنولوجييييا إليهيييا، ألغيييتا  منهيييا فعيييت 

  ليل ما تغر املنا ،جهوفها من أجو الت
علييي  أن يت يييذ كيييو ميييا ط وسيييع  مييين تيييداجر للفاليييع إماميييع نايييان فو   وتعيييميماً منييي  

 ف قتاار ومنعل،
 أن للو إنسان ااي  ط ناان فو  ف قتاار ومنعل؛ ي كد من جديد -١ 
أن مييييان نايييان فو  ف قتااييير ومنعيييل يشييياا علييي  ي كيييد مييين جدييييد أيضييياً  -٢ 

 اإلنسان للنا  كا ع إعماًة اتماً؛إعمال مجيا حقوق 
أن الد قتاايع تشمو احمان مجيا حقوق اإلنسان وااييتيفس األساسييع، وهير  يعلن -3 

اثييو ميمييع عامليييع تتتلييز عليي  إاافك الشييعوا املعييرب عنهييا حبتيييع ط حديييد نامهييا السياسيييع واةمتعييافيع 
ب حياهتيييا، وي كيييد جميييدفاً ااياجيييع إىل التقي يييد واةجتماعييييع والثقا ييييع ومشيييااكتها التاميييع ط مجييييا جوانييي

 العاملر مببدأ سيافك القانون وتنفيذ هذا املبدأ عل  الععيدين الوا  والدو  عل  حد سوام؛
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اإلعإلن العاملر ايقوق اإلنسان، وة سيما املبدأ الذي يقضير  ي كد من جديد -٤ 
يهيع، أسيا س سيلكع اايليت، واايي  ط أبن تلون إاافك الشعوا، اليت تتالي  ونت ياوس فواييع ونز 

يتى وةميماذ العيان وعلي  ميدن املسياواك  انتياا املمثلي  حبتييع عين اتيي  انت ياوس فواييع ونزيهيع قرت
  ج  النانب ، ولتعويت الست ي أو ما يضاهي  من إجتاماس التعويت اايت؛

عيياملر ملناهضييع  ميييا الييدول األعضييام أن تفيير مبييا أجدتيي  ألنييام امليي ات ال يهيييب -5 
العنعيييتيع والتميييييز العنعيييتي وكيييتيف األجانيييب وميييا يتعيييو جيييذلك مييين تععيييب، املعقيييوف ط فييييتون 
 نوا أ تيقيا، من التزان جزيففك منا ا العوملع إىل أمع  حد، جوسيائو منهيا تعزييز وتيدعيت التعياون 

التنمييع املسيتدامع، الدو  من أجو زيففك تليا   الفيتص  يميا يتعلي  ولتايااك والنميو اةمتعيافي و 
واةتعيياةس العامليييع وسييت دان التلنولوجييياس اإلديييدك، وزيففك التبييافل  يمييا جيي  الثقا يياس عيين 

  اتي  حون التنوذ الثقاط وتعزيزيف،
أن إماميع نايان فو  ف قتااير ومنعيل تتكليب حقيي  أميوا،  ي كيد مين جدييد -6 

  منها ما يلر:
تقتيت معرها ليتسي  هليا أن حيدف حبتييع وضيعها ح  مجيا الشعوا ط إعمال  )أ( 

السياسيير وتسييع  حبتيييع إىل حقييي  تنميتهييا اةمتعييافيع واةجتماعيييع والثقا يييع، و قيياً مليثيياق األمييت 
  املتبدك ومتاااس األمت املتبدك ذاس العلع؛

 إعمال ح  الشعوا واألمت ط السيافك الدائمع عل  لتواهتا ومواافها الكبيعيع؛ )ا( 
 إعمال ح  كو إنسان ومجيا الشعوا ط التنميع؛ ) ( 
 إعمال ح  مجيا الشعوا ط السإلن؛ )ف( 
إعمييال ااييي  ط ناييان امتعييافي فو  ميييائت عليي  املشييااكع املتسيياويع ط عملييييع  )هي( 

 حنا القتاا والماجط واملعلبع املتبافلع والتضامن والتعاون ج  مجيا الدول؛
 من حقوق الشعوا واأل تاف؛ حف  حقاً التضامن الدو ، جو  )و( 
إمامييع م سسيياس فولييييع ف قتاايييع تتسييت ولشيييفا يع والعدالييع و ضييا للمسييياملع  )ز( 

وتوايييدها ط مجيييا جميياةس التعيياون، وخباحييع ميين نييإلل تنفيييذ مبييدأ املشييااكع التامييع املتسيياويع ط 
 آلياس حنا القتاا للو منها؛

  مييدن املسيياواك، فون أي اييييز، ط عمليييع إعمييال حيي  اإلميييا ط املشييااكع عليي )ح( 
 حنا القتاا عل  الععيدين احمللر والعاملر؛

متاعيياك مبييدأ التمثيييو اإلمليميير العييافل واملتييوازن جيي  اإلنسيي  ط تلييوين مييإل   )ط( 
 موأفر مناومع األمت املتبدك؛

إمامييع ناييان فو  حييت عييافل  عييال متييوازن للمعلوميياس واةتعيياةس يقييون عليي   )ي( 
التعييياون اليييدو  إلاسيييام تيييوازن جدييييد وزيففك التبيييافل ط تيييد   املعلومييياس علييي  العيييعيد اليييدو ، 

 وخباحع تعبيو أوج  التفاوس ط تد   املعلوماس إىل البلدان الناميع ومنها؛
احييييمان التنييييوذ الثقيييياط واايقييييوق الثقا يييييع للاميييييا، ألن ذلييييك يعييييزز التعدفيييييع  ) ( 

اق تبييافل املعيياايف و هييت اللفييياس الثقا يييع ويسيياعد عليي  إعمييال الثقا يييع ويسييهت ط توسيييا نكيي
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والتمتيا  يا ط مجييا أةيام العيام وينمير عإلمياس مسيتقتك وفييع جي   حقوق اإلنسان املقبولع عامليياً 
 الشعوا واألمت ط العام أمجا؛

إعمييال حييي  كييو شييي ن ومجيييا الشيييعوا ط جيرييع حيييبيع وتعيياون فو  وليييي   )ل( 
للباجع إىل مساعدك اإلهوف الوانيع من أجو التليل ما تغر  املنيا ، وخباحيع  يستايب جفعاليع

 ط البلدان الناميع، ويشاا عل  تنفيذ اةتفاماس الدوليع ط جمال اايد من تغر املنا ؛
تعزيييز اةسييتفافك جشييلو منعييل ميين منييا ا التوزيييا الييدو  للثييتواس عيين اتييي   )ن( 

 عل  حعيد العإلماس اةمتعافيع والتااايع واملاليع الدوليع؛ تعزيز التعاون الدو ، وة سيما
اتيييا كيييو شييي ن مبللييييع تيييتاى البشيييتيع املشيييم   يميييا يتعلييي  وايييي  العيييان ط  )ن( 

 اةنتفاذ ولثقا ع؛
املس وليع املشمكع ج  فول العام ط إفااك التنميع اةمتعافيع واةجتماعييع علي   ) ( 

نكاا اليت هتدف السإلن واألمين اليدولي ، وهير املسي وليع الييت ينبغير مستوى العام، والتعدي لخ
   ااستها عل  حعيد متعدف األاتايف؛

علييي  أ ييييع اايفييياء علييي  ليييتام وتنيييوذ اجملتميييا اليييدو  لخميييت والشيييعوا  يشيييدف -٧ 
واحييييمان العييييائن الوانيييييع واإلمليميييييع واتلييييل اللفييييياس التاا يييييع والثقا يييييع والدينيييييع ط تعزيييييز 

  التعاون الدو  ط ميدان حقوق اإلنسان؛
غر ماجلع عل  أن مجيا حقوق اإلنسان عامليع مماجكع ومتشاجلع و  يشدف أيضاً  -٨ 

للتازئيييع وأن علييي  اجملتميييا اليييدو  أن يتعاميييو ميييا حقيييوق اإلنسيييان عامليييياً علييي  ةيييو يتيييون   يييي  
اإلنعييايف والتلييا  ، عليي  مييدن املسيياواك وجيينفس القييدا ميين اةهتمييان، ويعيييد أتكيييد أنيي  ط حيي  

والدينييييع، وييب متاعيياك أ يييع العييائن الوانيييع واإلمليميييع واتلييل اللفييياس التاا يييع والثقا يييع 
يتع  عل  الدول، جعتيف النات عن نامها السياسييع واةمتعيافيع والثقا ييع، تعزييز مجييا حقيوق 

 اإلنسان واايتيفس األساسيع وقايتها؛
ط مجلع ما ي كد مبافث املسياواك ط السييافك جي  اليدول وعيدن  ي كد من جديد -٩ 

 التدنو ط ش وهنا الدانليع؛
س الفاعليع ط السياحع الدولييع علي  إاسيام نايان فو  يشييمو مجييا اإلهيا حيي  -١٠ 

اإلميييا ويسييتند إىل العييدل واملسيياواك واإلنعييايف وكتامييع اإلنسييان والتفيياهت وتعزيييز واحييمان التنييوذ 
الثقيياط وحقييوق اإلنسييان العامليييع، وعليي  نبييذ مجيييا املييذاهب الداعيييع إىل اةسييتبعاف عليي  أسييا  

 اهيع األجانب وما يتعو جذلك من تععب؛العنعتيع والتمييز العنعتي وكت 
ضييتواك أن تشيياا الييدول مجيعهييا عليي  إمييتاا السييإلن واألميين  ي كييد ميين جديييد -١١ 

اليييدولي  وحيييوهنما وتعزيز يييا، وأن تبيييذل ط سيييبيو هيييذا الغيييت  كيييو ميييا ط وسيييعها لتبقيييي  نيييزذ 
احملييتاك نتياييع لتييداجر  السييإلح العييان واللامييو ط أييو اماجييع فوليييع  عالييع، وللفالييع اسييت دان املييوااف

  نزذ السإلح الفعالع ألغتا  التنميع الشاملع، وة سيما التنميع ط البلدان الناميع؛
يو ولنايان  ي كد -١٢  أن احملاوةس التاميع إىل اإلااحع وايلوماس الشتعيع ولقوك  رت

 إلنسان؛الد قتاار والدستواي، واملمااسع الشتعيع للسلكع، والتمتا اللامو حبقوق ا
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ضييييتواك مواحييييلع العمييييو جعييييفع عاجلييييع إلمامييييع ناييييان  ي كييييد ميييين جديييييد أيضيييياً  -١3 
امتعييافي فو  أساسيي  اإلنعييايف واملسيياواك ط السيييافك والييماجط واملعييلبع املشييمكع والتعيياون جيي  
مجيا الدول، جعتيف النات عن نامها اةمتعافيع واةجتماعيع، من أجو إحإلح أوج  التفاوس 

 القائمع وإاتحع إملانيع سد الفاوك اآلنذك ط اةتساذ ج  البليدان املتقدميع والبليدان وا ا املاام
الناميييع وضييمان تعايييو نكيي  التنميييع اةمتعييافيع واةجتماعيييع واييتاف وضييمان السييإلن والعييدل 

  لخجيال ااياليع واملقبلع؛
و ، إلمامع الدول عل  مواحلع جذل اإلهوف، من نإلل زيففك التعاون الد حي  -١٤ 

 ناان فو  ف قتاار ومنعل؛
أن إاسييييام نايييان عيييياملر ف قتاايييير ومنعيييل، عليييي  ةييييو ميييا ييييينن علييييي   ي كيييد -١5 

 امليثاق، ة  لن أن يتبق  إبزالع الضواجط عن التاااك واألسواق والدماس املاليع؛
اييييييير حيييييييييط علمييييييياً جتقتييييييييت البييييييير املسيييييييتقو املعييييييي  إبماميييييييع نايييييييان فو  ف قتا -١6 
 ؛(١)ومنعل
البيير املسييتقو إىل مواحييلع حبثيي  ط أتليير السياسيياس املاليييع واةمتعييافيع  يييدعو -١٧ 

الييييت تنفيييذها املنامييياس الدولييييع وامل سسييياس األنيييتى، وة سييييما البنيييك اليييدو  وحيييندوق النقيييد 
 الدو ، ط إمامع ناان فو  ف قتاار ومنعل؛

ن ميييييا البييييير املسيييييتقو وأن تسييييياعديف ط  مييييييا اايلومييييياس أن تتعييييياو  يهييييييب -١٨ 
اةضيكإلذ جوةيتيي ، وتيزوفسيف جلييو ميا يلييزن مين معلوميياس يكلبهيا لتملينيي  مين أفام واجباتيي  جعييواك 

   عالع؛
إىل مفييو  األميييت املتبييدك السيييامر ايقييوق اإلنسيييان أن يواحييو تقيييد   يكلييب -١٩ 

  مجيا املوااف البشتيع واملاليع الإلزمع ةضكإلذ البر املستقو جوةيت  عل  ةو  عال؛
البر املستقو إىل أن يقيدن إىل جمليس حقيوق اإلنسيان، ط فواتي  الثانييع  يدعو -٢٠ 

  لقتاا؛واألاجع ، تقتيتاً عن تنفيذ هذا ا
البييير املسيييتقو إىل مواحيييلع إماميييع عإلمييياس تعييياون وليقيييع ميييا األوسييياط  ييييدعو -٢١ 

األكاف يييع ومتاكيييز التفلييير وم سسييياس الببيييوى، مثيييو متكيييز اإلنيييوا، وغييير ذليييك مييين اإلهييياس 
  حاحبع املعلبع من مجيا املناا ؛

لييييياس إىل هيرييياس معاهيييداس حقيييوق اإلنسيييان واملفوضييييع السييياميع واآل يكليييب -٢٢ 
الاحع جمللس حقوق اإلنسان واللانيع اةستشياايع جملليس حقيوق اإلنسيان، كيوا ط إاياا وةيتي ، 

 إيإلم اةهتمان الواجب هلذا القتاا وتقد  إسهاماس من أجو تنفيذيف؛
املفوضييييع السييياميع إىل أن تت يييذ مييين مسييي لع إماميييع نايييان فو  ف قتااييير  يييدعو -٢3 

 ومنعل منكلقاً هلا؛

__________ 

(١) A/HRC/39/47 وAdd.1. 
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إىل املفوضيييع أن تكلييا الييدول األعضييام وأجهييزك األمييت املتبييدك وهيراهتييا  يكلييب -٢٤ 
وعناحيييتها واملنامييياس اايلومييييع الدولييييع، ونعوحييياً م سسييياس جتيتيييون ووفز، واملنامييياس غييير 

 اايلوميع عل  هذا القتاا وأن تنشتيف عل  أوسا نكاق  لن؛
من جدول األعمال ط مواحلع النات ط هذيف املس لع ط إااا البند نفس   يقتا -٢5 

 فوات  الثانيع واألاجع .
    


