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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثون الدورة
    من جدول األعمال 3البند 

 2015تشرين األول/أكتوبر  2اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 

 إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف -30/29  
 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيـــل القـــااساب الســـارق  الاـــاةسة عـــن انم يـــ  ال امـــ  وننـــ  حقـــوق اإلنســـان  إذ يشـــر 

، وخباصــــــــــ  قــــــــــااس إقامــــــــــ  نقــــــــــا  ةو  ة قاا ــــــــــ  ومناــــــــــ وجملــــــــــس حقــــــــــوق اإلنســــــــــان رشــــــــــ ن 
 18املـــــ س   8/5وقـــــااساب ا لـــــس  ،2010كـــــانون األول/ةيســــم    21املـــــ س   65/223 انم يــــ 

ــــــــــ   ــــــــــاان/ يوني ــــــــــول/ 27املــــــــــ س   21/9و 2011لول/ســــــــــبتم  أي 29املــــــــــ س   18/6و 2008حزي    أيل
 ،2014أيلول/سبتم   25امل س   27/9و 2014آذاس/ماسس  27امل س   25/15و 2012سبتم  
ت هــــد مجيــــل الــــدول رالوهتــــاز رالتزاما ــــا رت زيــــز ا حــــ ا  ال ــــامل  ل ــــ    كــــد مــــن جديــــدوإذ ي 

هـــــا، وهتقـــــام مليملـــــاق األمـــــم املتحـــــدة حقـــــوق اإلنســـــان واسايـــــاب األساســـــي  لل ميـــــل ومااعا ـــــا و ايت
 والا وك األخاى املتال  حبقوق اإلنسان والقانون الدو ، 

الت ــاون الــدو  مــن أجــ  ت زيــز مجيــل حقــوق اإلنســان و ايتهــا ينب ــ  ت مليــ  أن  وإذ ي كــد 
مــــن  2و 1أن يقــــ  متســــقام  امــــام مــــل مقاصــــد ومبــــاةا امليملــــاق والقــــانون الــــدو  املبينــــ    املــــاةت  

مليملــاق، وأن يــتم   مــ  أمــوس منهــا ا حــ ا  التــا  للســياةة والســقم  اإلقليميــ  وا ســتققل السياســ  ا
وعـــد  اســـت مال القـــوة أو التهديـــد راســـت مادا   ال ققـــاب الدوليـــ  وعـــد  التـــدخ    املســـا   الـــ  

 ألي ةول ،  الداخليالو ي  أساسام ضمن  تقل
اإل ـــان  ت كيــد اصـــ  مــا تمـــمنت  مــن تاـــميم علــ  إعـــاةةإىل ةيباجـــ  امليملــاق، وخب وإذ يشــر 

الاجــــال والنســــاز حبقــــوق اإلنســــان األساســــي  ور اامــــ  اإلنســــان وقــــدس  وراملســــاواة   اسقــــوق رــــ  
 ر  الدول كبرها وص رها،كذلك و 
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حــا انميــل   نقــا  اجتمــاع  وةو    ــن أن يتحقــا هتيــ  اإلعمــال  وإذ ي كــد مــن جديــد 
 التا  للحقوق واساياب املناوص عليها   اإلعقن ال امل  سقوق اإلنسان،

  ةيباجـ  امليملـاق مـن تاـميم علـ  إنقـاذ األجيـال أعـا  عنـ  مـا  أيمام   كد من جديدوإذ ي 
ال دالـــ  واحـــ ا  ا لتزامـــاب  حتقيـــان   ملهـــا و يئـــ  القـــاومي الـــ    ـــ ،املقبلـــ  مـــن ويـــقب اســـا 

وسهتـــل  قـــدما ا جتمـــاع ةهتـــل الاقـــ  و  ،الناشـــئ  عـــن امل اهـــداب وصرهـــا مـــن ماـــاةس القـــانون الـــدو 
الدوليــ  ةاة األواســتادا   ،التســام  وحســن انــواسمماسســ  و  أهتســ ، مــن اسايــ  جــو  يــاة مســتوى اس

 ش و  مجي ها،لل  وا جتماعي  ا قتااةي   تاقي  الش ون
ا قتاــــاةي  قمـــايا مســـ ولي  إةاسة ال  حتمــــ  ةول ال ـــا  اشـــ اك  وجــــو  علـــ شـــدة وإذ ي 

ضــاوسة و    واألمــن الــدولي ،التاــدي لطخرــاس الــ   ــدة الســقو  ال ــا مســتوى وا جتماعيــ  علــ  
ــــا  األمــــم املتحــــدة ر ،ت ــــدة األ ــــااميم صــــ يدع هبــــذ  املســــ ولي  علــــ  ضــــرقا  ــــووجــــو  قي دوس ال
 ساس    هذا الادة راعتباسها أكملا املنقماب عاملي  و مليقم   ال ا ،األ

خـــاس  الـــدول األعمـــاز تربيـــا تشـــاي ا ا الو نيـــ  رشـــ ن اســـتمااس إســـازة  وإذ يســـاوس  القلـــا 
املاـــامل املشـــاوع  لل يانـــاب أو األشـــااص ا اضـــ   رســـياةة ةول أخـــاى و س رررايقـــ   ـــإقليمهـــا 
 ال ام  حبقوق اإلنسان، التمتلرلو يتها و 
الت ـــراب ال ـــ ى الـــ  حتـــد  علـــ  الســـاح  الدوليـــ  وترل ـــاب مجيـــل  وإذ يمـــل   اعتبـــاس  

الشــ و  إىل قيــا  نقــا  ةو  علــ  أســاس املبــاةا امل اســ    امليملــاق، تــا   ذلــك ت زيــز وتشــ يل 
  الشــ و    اسقــوق احــ ا  حقــوق اإلنســان واسايــاب األساســي  لل ميــل واحــ ا  مبــدأ املســاواة رــ

وتقايـــا املاـــر والســـق  والد قاا يـــ  وال دالـــ  واملســـاواة وســـياةة القـــانون والت دةيـــ  والتنميـــ  وحتســـ  
 مستوياب امل يش  والتمامن،

ر ن ت زيز الت اون الدو    ميـدان حقـوق اإلنسـان أمـا ضـاوسي لتحقيـا مقاصـد  وإذ يسلم 
  زيز مجيل حقوق اإلنسان و ايتها عل  حنو هت ال،، تا   ذلك ترال ام األمم املتحدة 

أن اإلعقن ال ـامل  سقـوق اإلنسـان يـنى علـ  أن مجيـل النـاس يولـدون  وإذ يمل   اعتباس  
التمتـــل عميـــل اسقـــوق واسايـــاب   ا اســـأحـــااسام ومتســـاوين   ال اامـــ  واسقـــوق وأن ل ـــ  إنســـان 

مــــن قبيــــ  التمييــــز علــــ  أســــاس ال ــــاق أو اللــــون أو  املــــذكوسة   اإلعــــقن، ةون  ييــــز مــــن أي نــــوع،
أو ا جتمــاع  أو  قــوم الــدين أو الــاأي السياســ  أو أي سأي آخــا أو األصــ  ال انــنس أو الل ــ  أو
 أي وضل آخا،  املل ي  أو امليقة أو

أن الد قاا يـــ  والتنميـــ  واحـــ ا  حقـــوق اإلنســـان واسايـــاب األساســـي    كـــد مـــن جديـــدوإذ ي 
كـــ  منهـــا انخـــا وأن الد قاا يـــ  تقـــو  علـــ  إساةة الشـــ   امل ـــا  عنهـــا حبايـــ    ي ـــز أمـــوس م اررـــ  

نقمـــــ  السياســـــي  وا قتاـــــاةي  وا جتماعيـــــ  والملقاهتيـــــ  ومشـــــاسكت  التامـــــ    مجيـــــل جوانـــــ   حديـــــدلت
   حيات ،
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ن ت زيــز حقـــوق اإلنســان و ايتهـــا ينب ــ  أن يســـتندا إىل مبــدأ الت ـــاون واســـواس رـــ  وإذ يســلم 
الاـاةق وأن يهـدهتا إىل ت زيـز قـدسة الـدول األعمـاز علـ  الوهتـاز رالتزاما ـا   ميـدان حقـوق اإلنسـان 

 البشاي  مج از، مالح ملا هتي  
أيمــــام أر ــــاة  دــــاعلــــ  أن الد قاا يــــ  ليســــا ماهومــــام سياســــيام هتحســــ ، وإ ــــا  وإذ يشــــدة 

 اقتااةي  واجتماعي ،
رــــ ن الد قاا يــــ  واحــــ ا  مجيــــل حقـــوق اإلنســــان، تــــا   ذلــــك اســــا   التنميــــ   وإذ يســـلم 

وشـــااهتي  اس ـــم واإلةاسة وخمـــوعهما للمســـازل    مجيـــل قراعـــاب ا تمـــل ومشـــاسك  ا تمـــل املـــد  
حموسهــــا الب ــــد ي ــــون مســــتدام  جــــزز أساســــ  مــــن الــــدعا م الق مــــ  لتحقيــــا تنميــــ   ،مشــــاسك  هت ليــــ 

 ا جتماع  واإلنسا ،
أن ال ناــاي  والتمييــز ال ناــاي وكــا  األجانــ  ومــا يتاــ  رــذلك مــن ت اــ   وإذ يقحــب رقلــا 

 واإلقااز ا جتماع ، والتهميش  ن أن تتااقم را   عوام  منها التو يل صر ال اةل للملاوة 
  ـــن أن يســـهم إســـهامام   واسمـــاسابأن اســـواس رـــ  األةيـــان والملقاهتـــاب  وإذ ي كـــد مـــن جديـــد 

 كبرام   ت زيز الت اون الدو  عل  مجيل املستوياب،
أن حيـــاص ا تمـــل الـــدو  علـــ  ج ـــ  ال وملـــ  قـــوة إ اريـــ  لشـــ و   علـــ  ضـــاوسة  كـــديوإذ  

ربــذل جهــوة واســ   ومســتماة  ال ــا  كاهتــ ، وأن ال وملــ      ــن أن ت ــون جام ــ  ومناــا   امــام إ 
 عماةها إنسانيتنا املش ك  ر   ما هتيها من تنوع،

لـــدان الناميـــ ، و  ســـيما البلـــدان الناميـــ  صـــر لبلالتمويـــ  ال ـــا  ضـــاوسة تـــوهتر علـــ  وإذ يشـــدة  
ألصــاام منهــا ةعــم جهوةهــا مــن  يهــا،إل الت نولوجيــاونقــ   الســاحلي  والــدول انزسيــ  الاــ رة الناميــ ،

 ت ي  مل ت ر املنا ،أج  ال
عل  أن يتاـذ كـ  مـا   وسـ   مـن تـدارر ل االـ  إقامـ  نقـا  ةو  ة قاا ـ  وتاميمام من   
 ومنا ،
 أن ل   شاى اسا   نقا  ةو  ة قاا   ومنا ؛ ي كد من جديد -1 
أن قيــا  نقــا  ةو  ة قاا ــ  ومناــ  يشــ ل علــ  اإلعمــال  ي كــد مــن جديــد أيمــام  -2 

 التا  نميل حقوق اإلنسان للناس كاهت ؛
الد قاا يــ  تشـم  احــ ا  مجيــل حقـوق اإلنســان واسايـاب األساســي  وأ ــا  أني لـن  -3 

اةي   مل  قيم  عاملي  تات ز عل  إساةة الشـ و  امل ـ ع عنهـا حبايـ    حتديـد نقمهـا السياسـي  وا قتاـ
ــــ    مجيــــل جوانــــ  حيا ــــا إىل اساجــــ  وي كــــد مــــن جديــــد ، وا جتماعيــــ  والملقاهتيــــ  ومشــــاسكتها التامع

 عل  الا يدين الو ين والدو ؛  تبدأ سياةة القانون وتربيق انميل سك 
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اإلعــقن ال ــامل  سقــوق اإلنســان، و  ســيما املبــدأ الــذي يقمــ   ي كــد مــن جديــد -4 
انتاارــاب ةوسيــ  ونزيهــ ، أســاسحل ســلر  اس ــم، هتمــقم عــن ر، الــ  تت لــ  رــ ن ت ــون إساةة الشــ و 

ـــاى رــا ق اع ال ـــا  وعلـــ  قـــد   اســا   اختيـــاس املممللـــ  حبايــ  عـــن  ايـــا انتاارـــاب ةوسيــ  ونزيهـــ  قد
 ما يماهي  من إجاازاب التاويا اسا؛رالتاويا الساعي أو  ،املساواة ر  الناخب 

عمـاز أن تاـ  تـا أردتـ  أ نـاز املـ  ا ال ـامل  ملناهمـ  ال ناـاي  عميل الـدول األ يهي  -5 
مـن  ،والتمييز ال ناـاي وكـا  األجانـ  ومـا يتاـ  رـذلك مـن ت اـ ، امل قـوة   ةيارـان عنـو  أهتايقيـا

يــاةة    مــن أجــ  الت ــاون الــدو  وتــدعيم التــزا  رزيــاةة منــاهتل ال وملــ  إىل أقاــ  حــد، روســا   منهــا ت زيــز
ت ـــــاهت  الاـــــاص هتيمـــــا يت لـــــا رالت ـــــاسة والنمـــــو ا قتاـــــاةي والتنميـــــ  املســـــتدام ، وا تاـــــا ب ال امليـــــ  
راســتادا  الت نولوجيــاب انديــدة، و يــاةة التبــاةل هتيمــا رــ  الملقاهتــاب عــن  ايــا صــون التنــوع الملقــا  

ربــــذل جهـــوة واســــ    أن ال وملــــ      ـــن أن ت ــــون جام ـــ  ومناــــا   امـــام إ  ــــاس ت كيـــد ويوت زيـــز ، 
 ومستماة من أج   يئ  مستقب  مش ك يقو  عل  إنسانيتنا املش ك  ر   ما هتيها من تنوع؛

منهـــا  حتقيـــا أمـــوسأن إقامـــ  نقـــا  ةو  ة قاا ـــ  ومناـــ  تترلـــ   ي كـــد مـــن جديـــد -6 
 يل : ما

حـــا مجيـــل الشـــ و    تقايـــا ماـــرها ليتســـض دـــا أن حتـــدة حبايـــ  وضـــ ها السياســـ   )أ( 
وهتقــام مليملــاق األمــم املتحــدة وقــااساب ، والملقاهتيــ  وا جتماعيــ وتسـ   حبايــ  إىل حتقيــا تنميتهــا ا قتاــاةي  

 األمم املتحدة ذاب الال ؛
 حا الش و  والدول   السياةة الدا م  عل   اوا ا ومواسةها الربي ي ؛ ) ( 
 حا ك  إنسان ومجيل الش و    التنمي ؛ ) ( 
 الش و    السق ؛حا مجيل  )ة( 
اســـا   نقـــا  اقتاـــاةي ةو  قـــا م علـــ  املشـــاسك  املتســـاوي    عمليـــ  صـــنل القـــااس  )ه( 

 ر  مجيل الدول؛ والت اونوا عتماة املتباةل واملالح  املتباةل  والتمامن 
 التمامن الدو ، روصا  حقام للش و  واألهتااة؛ )و( 
م سســـــاب ةوليـــــ  تتســــــم رالشـــــااهتي  والد قاا يـــــ  وال دالـــــ  و مــــــل  ت زيـــــز وتو يـــــد ) ( 

مــــن خــــقل تنايــــذ مبــــدأ املشــــاسك  التامــــ  واملتســــاوي     وخباصــــ ، الت ــــاونللمســــازل    مجيــــل جمــــا ب 
 آلياب صنل القااس ل   منها؛

حــا انميــل   املشــاسك  علــ  قــد  املســاواة، ةون أي  ييــز،   عمليــ  صــنل القــااس  )ح( 
 لا يدين احملل  وال امل ؛عل  ا

مبــــدأ التممليــــ  اإلقليمــــ  ال ــــاةل واملتــــوا ن رــــ  اننســــ    ت ــــوين مــــقك مــــوما   )ط( 
 منقوم  األمم املتحدة؛
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ـــــ   تشـــــ يل )ي(  نقـــــا  ةو  للم لومـــــاب وا تاـــــا ب يتســـــم راسايـــــ  وال دالـــــ  والا الي
ــــــدو  تــــــوا ن جديــــــد و يــــــاةة قامــــــ  والتــــــوا ن ويقــــــو  علــــــ  الت ــــــاون الــــــدو  إل التبــــــاةل   التــــــدهتا ال

 للم لوماب، وخباص  تاحي  أوج  التااوب   تدهتا امل لوماب إىل البلدان النامي  ومنها؛
ي ــز  الت دةيــ  الملقاهتيــ   ألن ذلــكاحــ ا  التنــوع الملقــا  واسقــوق الملقاهتيــ  لل ميــل،  )ك( 

ال حقـــوق اإلنســـان إعمـــدعم ويســـهم   توســـيل نرـــاق تبـــاةل امل ـــاسمي وهتهـــم ا لايـــاب الملقاهتيـــ  ويـــ
هتيمـــا رـــ  الشـــ و   وةيـــ  ومســـتقاة املقبولـــ  عامليـــام والتمتـــل هبـــا   مجيـــل أحنـــاز ال ـــا  وينمـــ  عققـــاب

 والدول   ال ا  أمجل؛
حـــا كـــ  شـــاى ومجيـــل الشـــ و    ريئـــ  صـــحي  وت ـــاون ةو  م ـــز  يســـت ي   )ل( 

ر املنــا ، وخباصــ    البلــدان را اليــ  للحاجــ  إىل مســاعدة انهــوة الو نيــ  مــن أجــ  الت يــ  مــل ت ــ
 النامي ، ويش ل عل  تنايذ ا تااقاب الدولي    جمال التااي  من آ اس ت ر املنا ؛

ت زيز ا ستااةة رشـ   مناـ  مـن منـاهتل التو يـل الـدو  للملـاواب عـن  ايـا ت زيـز  ) ( 
 لي ؛الت اون الدو ، وخاوصام   ال ققاب الدولي  ا قتااةي  والت اسي  واملا

رـاسا ال ـا    ا نتاـاع  يتاـ  تل كـ  شـاى تل يـ  تـاا  البشـاي  املشـ ك هتيمـا  )ن( 
 رالملقاهت ؛
ةول ال ـــا    إةاسة التنميـــ  ا قتاـــاةي  وا جتماعيـــ  علـــ  املســـ ولي  املشـــ ك  رـــ   )س( 

الــ  ينب ــ   املســ ولي هــ  و  ،  واألمــن الــدولي ألخرــاس الــ   ــدة الســق، إضــاهت  إىل امســتوى ال ــا 
 امي؛عل  ص يد مت دة األ ا مماسستها 
واحــ ا    ــااز وتنــوع ا تمـل الــدو  لطمـم والشــ و أمهيـ  اساــال علـ   علــ يشـدة  -7 

ت زيــز الت ــاون الــدو     التاسخييــ  والملقاهتيــ  والدينيــ  خمتلــ  ا لايــابا اــا ى الو نيــ  واإلقليميــ  و 
   ميدان حقوق اإلنسان؛

علـــ  أن مجيـــل حقـــوق اإلنســـان عامليـــ  وصـــر قارلـــ  للت ز ـــ  وم اررـــ   يشـــدة أيمـــام  -8 
مناــــا   م املــــ  شــــامل  وررايقــــ ومتشــــار   وأن علــــ  ا تمــــل الــــدو  أن ي امــــ  حقــــوق اإلنســــان 

مــن ا هتمــا ، وي كــد مــن جديــد أنــ  علــ  الــاصم مــن  ناســ  القــدسرومت اهتئــ ، وعلــ  قــد  املســاواة و 
ا لايــاب التاسخييــ  والملقاهتيــ  والدينيــ ، هتــ ن خمتلــ  و نيــ  واإلقليميــ  و ضــاوسة مااعــاة أمهيــ  ا اــا ى ال

مجيـل  وحتمـ  من واج  الدول، راـامي النقـا عـن نقمهـا السياسـي  وا قتاـاةي  والملقاهتيـ ، أن ت ـز 
 حقوق اإلنسان واساياب األساسي ؛

د  مبـــاةا املســـاواة   الســـياةة رـــ  الـــدول وعـــ  مجلـــ  مـــا ي كـــد مـــن جديـــد  ي كـــد -9 
 ،الداخلي  االتدخ    ش و 

مجيـــــل انهـــــاب الااعلـــــ    الســـــاح  الدوليـــــ  علـــــ  إقامـــــ  نقـــــا  ةو  أساســـــ   حيـــــ  -10 
وال دالــ  واملســاواة واإلناــامي وكاامــ  اإلنســان والتاــاهم وت زيــز واحــ ا  التنــوع الملقــا  وحقــوق  الشــمول
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القا مـــ  علـــ  ال ناـــاي  والتمييـــز ال ناـــاي وكـــ   قاـــازمجيـــل مـــذاه  اإل نبـــذاإلنســـان ال امليـــ ، وعلـــ  
 ؛األجان  وما يتا  رذلك من ت ا 

  واألمـن الـدولي  ضـاوسة أن تشـ ل الـدول مجي هـا علـ  إقـااس السـق  كد من جديـدي -11 
 ـــا  الالســـقح  نـــزعكـــ  مـــا   وســـ ها لتحقيـــا هـــذا ال ـــام    ســـبي   وصـــو ما وت زيزمهـــا، وأن تبـــذل

الســقح الا الــ   نــزعول االــ  اســتادا  املــواسة احملــاسة نتي ــ  لتــدارر  ،ةوليــ  هت الــ  وال امــ    مــ  سقارــ 
 ألصاام التنمي  الشامل ، و  سيما التنمي    البلدان النامي ؛

حمـــــاو ب إســـــقاط اس ومـــــاب الشـــــاعي  رـــــالقوة ت رـــــ  النقـــــا  الـــــد قاا    أن ي كـــــد -12 
 ؛متل ال ام  حبقوق اإلنسانوالت ،ع  للسلر و شا ماسس  املاملوالدستوسي، و 

قامـــ  نقـــا  اقتاـــاةي إلضـــاوسة مواصـــل  ال مـــ  راـــا  عاجلـــ   أيمـــام   كـــد مـــن جديـــدي -13 
املاــــلح  املشــــ ك  والت ــــاون رــــ  مجيــــل الــــدول، الــــ ار  و   الســــياةة و  واملســــاواةةو  أساســــ  اإلناــــامي 

أوجـ  التاـاوب وسهتـل املقـا  القا مـ   إصـقحمـن أجـ  راامي النقـا عـن نقمهـا ا قتاـاةي  وا جتماعيـ ، 
ت  يـــ  ضـــمان و إم انيـــ  ســـد الا ـــوة انخـــذة   ا تســـاع رـــ  البلـــدان املتقدمـــ  والبلـــدان الناميـــ   وإتاحـــ 

 السق  وال دل لطجيال اسالي  واملقبل ؛ وضمانخر  التنمي  ا قتااةي  وا جتماعي  را ااة 
الت ـاون الـدو ، إلقامـ  نقـا    يـاةةل الدول عل  مواصـل  جهوةهـا، مـن خـق حي  -14 

 ؛ةو  ة قاا   ومنا 
 ؛(1) قام  نقا  ةو  ة قاا   ومنا امل ين ررتقايا ا بر املستق   حيي  علمام  -15 
ان ــاس الســلبي   تااقــاب ا بــر املســتق  إىل أن يواصــ  إعــداة ةساســاب عــن يــدعو  -16 

علــ   الملنا يــ ، واتااقــاب الت ــاسة اســاة املت ــدةة األ ــااميا ســتملماس الدوليــ ، وم اهــداب ا ســتملماس 
 حقوق اإلنسان والنقا  الدو ؛

ميــــــــل اس ومــــــــاب أن تت ــــــــاون مــــــــل ا بــــــــر املســــــــتق  وأن تســــــــاعد    عهيــــــــ  ي -17 
 أةاز واجباتـــ  راـــوسةا ضـــرقع رو يتـــ ، وتـــزوةحل  ر ـــ  مـــا يلـــز  مـــن م لومـــاب يرلبهـــا لتم ينـــ  مـــن 

 ؛ هت ال
واصــ  تقــدع مجيــل يسقــوق اإلنســان أن   ماــوم األمــم املتحــدة الســام إىليرلــ   -18 

 ل؛املواسة البشاي  واملالي  الق م   ضرقع ا بر املستق  رو يت  عل  حنو هت ا
ا بــــر املســــتق  إىل أن يقــــد  إىل جملــــس حقــــوق اإلنســــان،   ةوستــــ  الملالملــــ  يـــدعو  -19 

 والملق  ، تقاياام عن تنايذ هذا القااس؛
ت ــاون و يقــ  مــل األوســاط األكاة يــ   عققــابا بــر املســتق  إىل مواصــل  إقامــ   يــدعو -20 

ومااكـــز التا ـــر وم سســـاب البحـــو ، مملـــ  ماكـــز اننـــو ، وصـــر ذلـــك مـــن انهـــاب صـــاحب  املاـــلح  
 مجيل املنا ا؛ من

__________ 

 (1) A/HRC/30/44. 
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هيئــاب م اهــداب حقـوق اإلنســان واملاوضــي  السـامي  وانليــاب ا اصــ   إىل يرلـ  -21 
اب كــ  لــس حقــوق اإلنســان والل نــ  ا ستشــاسي   لــس حقــوق اإلنســان أن تــو ،   إ ــاس و يــ 

 ، ا هتما  الواج  دذا القااس وأن تقد  إسهاماب من أج  تنايذ ؛اهواحدة من
راملاوضـــي  الســـامي  أن تتاـــذ مســـ ل  إقامـــ  نقـــا  ةو  ة قاا ـــ  ومناـــ   يهيـــ  -22 

 منرلقام دا؛
املاوضــي  الســامي  أن ترلــل الــدول األعمــاز وأجهــزة األمــم املتحــدة وهيئا ــا  إىليرلــ   -23 

رايتـــون ووة ، واملنقمـــاب صـــر اس وميـــ   م سســـابوم ونا ـــا واملنقمـــاب اس وميـــ  الدوليـــ ، وخاوصـــام 
 عل  هذا القااس وأن تنشا  عل  أوسل نراق مم ن؛

ناســ  مــن جــدول األعمــال   مواصــل  النقــا   هــذ  املســ ل    إ ــاس البنــد  يقــاس -24 
 .الملالمل  والملق  ةوست  
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عـــن التاـــويا.  وينصـــوتام، وامتنـــاع عمـــ 14صـــوتام مقارـــ   31]اعتمـــد رتاـــويا مســـ   ر صلبيـــ  
 وكانا نتي   التاويا كما يل :

 امل يدون: 

 ،إندونيســــــيا ،اإلمــــــاساب ال اريــــــ  املتحــــــدة ،األسجنتــــــ  ،إ يوريــــــا ،ا حتــــــاة الاوســــــ 
ـــ  ،راكســـتان  ،املت ـــدةة القوميـــاب( -روليايـــا )ةولـــ   ،روتســـوانا ،رـــن قةيش ،ال ا ي
ــــا ــــو  أهتايقيــــا ،انزا  ــــا ،صــــارون ،الاــــ  ،ســــراليون ،الســــلااةوس ،جن هتنــــزويق  ،صان

 ،كــــوب ةياــــواس  ،كورــــا  ،كا اخســــتان  ،رــــاق ،هتييــــا نــــا  ،البوليااسيــــ ( -)مجهوسيــــ  
 ،ني ريــــا ،ناميبيــــا ،اململ ــــ  ال اريــــ  الســــ وةي  ،ملــــدي  ،امل ــــا  ،كينيــــا  ،ال ون ــــو

 ادند
 امل اسضون: 

مجهوسيــ   ،مجهوسيــ  كوسيــا ،انبــ  األســوة ،ال ت ــال ،يالنــداأ ،أملانيــا ،ألبانيــا ،إســتونيا
مل ـــ  املتحـــدة ل يرانيـــا ال قمـــ  امل ، تايـــا ،هتانســـا ،مقـــدونيا اليوصوســـقهتي  ســـارقام 

 الياران ،الو ياب املتحدة األماي ي  ،هولندا ،يالندا الشمالي أو 
 املمتن ون عن التاويا: 

 [.، امل سيكاساصواير
 


