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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 المشاركة في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بين الجميع -33/22

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يسرتشد 
ّر    سذذيما الع ذذد الذذذدو   اد الصذذل ، واجبميذذا املعااذذداد الدوليذذ  حلقذذذوق اإلنسذذان ذ وإذ يذذ

 اخلاص باحلقوق املدني  والسياسي  والع د الدو  اخلاص باحلقوق ااقتصادي  وااجتماعي  والثقافي ،
ّر    ي ذذذذا    جبميذذذذا قذذذذ اياد اعمعيذذذذ  العامذذذذ  وجملذذذذس حقذذذذوق اإلنسذذذذان ذاد الصذذذذل   وإذ يذذذذ

  يلذذذذذذول/ 26املذذذذذذ ي   24/8سذذذذذذيما قذذذذذذ اي ا لذذذذذذس  باملشذذذذذذاير  ن الشذذذذذذان السياسذذذذذذي والعذذذذذذا ، وا
 27/24 وق اييذذذذ  بشذذذذان املشذذذذاير  السياسذذذذي  علذذذذ  قذذذذد  املسذذذذاواة بذذذذ  اعميذذذذا، 2013 سذذذذبتمر
بشذذذان  2015تشذذذ ين األول/ رتذذذوب   1املذذذ ي   30/9و 2014تشذذذ ين األول/ رتذذذوب   3 املذذذ ي 

 املشاير  ن الشان السياسي والعا  عل  قد  املساواة ب  اعميا،
 ن لكل مواطن احلذ  والر ةذ  ن  ن يشذاي  ن إداية الشذان العذا ،  وإذ ي رد من جديد 
تايون حب ي ، و ن تتاح ل ، عل  قد  املسذاواة مذا سذوا ،  مباش ة  و تقلذد  إمكانيذ بواسط  ممثل  ُيخ

 ن يَنتخب ويخنتخب ن انتخابذاد دوييذ  نهي ذ   ذ ال بذااقرتاا العذا   الوظائف العام  ن بلد  ون
اواة بذذ  النذذاوب  وبالتصذذويي السذذ ال، وت ذذمن التعبذذد احلذذ  عذذن إيادة النذذاوب ، وعلذذ  قذذد  املسذذ

وذلذذك رلذذ  دون  ال وجذذ  مذذن  وجذذ  التمييذذه املنصذذوص علي ذذا ن الع ذذد الذذدو  اخلذذاص بذذاحلقوق 
ي رذذذذد مذذذن جديذذذد  ي ذذذا   ن إيادة الشذذذعب اذذذذي  املدنيذذذ  والسياسذذذي  ودون قيذذذود ،ذذذد معقولذذذ ، وإذ

 سلط  احلكم،األساس الّال تقو  علي  
جيوز التمييذه بذ  املذواطن  ن التمتذا بذاحل  ن املشذاير    ن  ا وإذ ي رد من جديد  ي ا   

الذذذ  ال  الذذذدين،  و اللغذذذ ،  و اعذذذنس،  و اللذذذون،  و ن إداية الشذذذان العذذذا  علذذذ   سذذذاس العذذذ ق،  و
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 ال وضذا  لذد  واملو  الثذ وة،  و ااجتمذاعي،  و األةذل القذومي  و ،  والسياسذي ،ذد السياسي  و
 عل   ساس اإلعاق ، آو ،  و
تنطوال علي  املشاير  ن الشان السياسي والعا  برعالي  وعل  قد  املساواة  عل  ماوإذ يشدد  

بذذذ  اعميذذذا مذذذن   يذذذ  بالغذذذ  بالنسذذذب  إة الداق اطيذذذ  وسذذذيادة القذذذانون واإلدمذذذا  ااجتمذذذاعي والتنميذذذ  
 اعنس ، وإة إعمال مجيا حقوق اإلنسان واحل ياد األساسي ،ااقتصادي  وتعهيه املساواة ب  

 ن مشاير  امل  ة برعالي ، وعل  قد  املساواة ما ال جل، علذ  مجيذا  وإذ ي رد من جديد 
مسذذذتوياد ةذذذنا القذذذ اي، ضذذذ ويي  لتحقيذذذ  املسذذذاواة والنمذذذو ااقتصذذذادال الشذذذامل لل ميذذذا والتنميذذذ  

 املستدام  والسال  والداق اطي ،
بان حقوق رل ف د ن ح ي  التعبد والت ما السلمي وح يذ  تكذوين اعمعيذاد  ذ يعرتفوإ 

التعليم والوةذول إة املعلومذاد والتمكذ  ااقتصذادال الشذامل تنذدي  ضذمن الشذ وة األساسذي   ون
 للمشاير  ن الشان السياسي والعا  عل  قد  املساواة ب  اعميا وجيب تعهيهاا ومحايت ا،

، اليت تعرتف باملساواة ن املشذاير  (1)2030 لعا  باعتماد وط  التنمي  املستدام  وإذ ي حب 
 مبد  حيويا  لتحقي  التنمي  املستدام  والق اء عل  الرق  وإعمال مجيا حقوق اإلنسان،بوةر ا 
ب  وية مواةل  العمذل املتعلذ  بمعمذال حذ  املشذاير  ن الشذان العذا  إعمذاا    وإذ يعرتف 

مذذذذذن الع ذذذذد الذذذذذدو  اخلذذذذذاص بذذذذاحلقوق املدنيذذذذذ  والسياسذذذذذي ،  25اا  ن سذذذذياق املذذذذذادة رذذذذامال  وفعذذذذذ
 اّا احل ، إعمالبمج اءاد تشمل حتديد الثغ اد املمكن  ن اإليشاداد احلالي  بشان 

باعمال مروضي  األمم املتحدة السامي  حلقوق اإلنسان واإلجذ اءاد اخلاةذ   وإذ ي حب 
وايئذذاد املعااذذداد و،داذذا مذذن آليذذاد حقذذذوق اإلنسذذان ذاد الصذذل  ال اميذذ  إة حتديذذد ومعاعذذذ  

 العقباد اليت تعرتض إعمال ح  املشاير  ن الشان العا  إعماا  رامال ،
ي،ذذذم التقذذذد  اىذذذ ز علذذذ  ةذذذعيد العذذذا   ألن رثذذذدا  مذذذن النذذذاس، يعذذذ ن عذذذن قلقذذذ  -1 

تذذهال تذذواج  م عقبذذاد مذذن  يتعلذذ  بمعمذذال حذذ  املشذذاير  ن الشذذان العذذا  إعمذذاا  رذذامال ، ا فيمذذا
قبيل التمييه، باشكال  املتعددة واملتقاطع ، وحتول دون متتع م حبق م ن املشذاير  ن الشذان العذا  

 اليت متك ن من إعمال اّا احل ؛ لبلداهنم ومتتع م رّلك حبقوق اإلنسان األو ى
إة  قليذذذاد،  بذذذان النسذذاء، واألشذذذخاص املنتمذذذ  إة فئذذاد م م شذذذ   و يعذذرتف -2 

واألشذخاص ال ذذعراء احلذذال، اذذم مذن بذذ   شذذد الرئذذاد ت ذ يا  مذذن التمييذذه ن املشذذاير  ن الشذذان 
 السياسي والعا ؛

ناسب  اليت تكرل فعليا  لكذل التها  الدول باختاذ مجيا التدابد امل ي رد من جديد -3 
 مواطن احل  والر ة  ن املشاير  ن الشان العا  عل  قد  املساواة ما اعميا؛

__________ 

 .  70/1ق اي اعمعي  العام   (1)
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سذذيما مذذن  ظ ذذوي  شذذكال جديذذدة مذذن املشذذاير  واالتذذها  الشذذع ، وا يالحذذ  -4 
والل تكنولوجيا املعلوماد وااتصااد اعديدة ووسائط التواةل ااجتماعي، والتحدياد اليت 

 تعرتض األشكال ال اسخ  من املشاير  السياسي  ن بعض الدول؛
حبلق  عمل اخلراء املتعلق  باإليشاداد احلالي  فيما ُيص إعمذال احلذ  ن  ي حب -5 

املشذذذاير  ن الشذذذان العذذذا ، وبالتحذذذدياد، والثغذذذ اد والرذذذ ص، والتطذذذوياد واا ااذذذاد واابتكذذذاياد 
شان السياسي والعا  مشاير   رامل  فعال  وعل  قد  املسذاواة بذ  يتعل  باملشاير  ن ال اعديدة فيما

، 2016 ياي/مذذايو  18اعميذا، الذذيت نهمت ذذا مروضذي  األمذذم املتحذذدة السذامي  حلقذذوق اإلنسذذان، ن 
ة علذذ  مجيذذا املسذذتوياد مذذن  جذذل تيسذذد  وبذذالتق ي  املذذوجه عذذن احللقذذ ، وبذذاع ود واملبذذادياد املتخذّذ

 ؛(2)ياسي والعا  مشاير  رامل  فعال ، ن القانون واملمايس املشاير  ن الشان الس
مجيذا الذدول علذ  ضذمان مشذاير  مجيذا املذواطن  علذ  وذو رامذل وفعذال  حيث -6 

 يلي: ن ذلك من والل ما ن الشان السياسي والعا  عل  قد  املساواة، مبا
اإلنسذان والعمذل علذ  التقيد التا  بالتهاماهتذا وتع ذداهتا الدوليذ  ن جمذال حقذوق  ) ( 

يتعلذذ  باملشذذاير  ن الشذذذان  تنريذذّ التوةذذياد املقبولذذ  ن إطذذاي ااسذذتع اض الذذدويال الشذذامل فيمذذا
 السياسي والعا ، بط ق من ا إديا  اّ  االتهاماد والتع داد ن  ط اا التش يعي  الوطني ؛

و،ذد  مذن املعااذداد النه  ن توقيا الع د الدو  اخلذاص بذاحلقوق املدنيذ  والسياسذي   )ن( 
 اان ما  إلي ا؛ ن التصدي  عل  اّ  الصكو   و الدولي  األساسي  األو ى حلقوق اإلنسان  و

اختذذاذ مجيذذا التذذدابد الالزمذذ  إللغذذاء القذذوان  واللذذوائيت واملمايسذذاد الذذيت تنطذذوال،  ) ( 
شان العا  عل   ساس ،د مباش ة، عل  متييه ن ح  املواطن  ن املشاير  ن ال بصر  مباش ة  و

األةل  ،  والسياسي ،د ال  ال السياسي  و الدين،  و اللغ ،  و اعنس،  و اللون،  و الع ق،  و
 عل   ساس اإلعاق ؛  ال وضا آو ،  و املولد  و الث وة،  و ااجتماعي،  و القومي  و
يسذ  الذيت متنذا اختاذ تدابد استباقي  ل فا مجيا احلذواجه القائمذ  ن القذانون واملما )د( 

إة  سذذذيما النسذذذاء، واألشذذذخاص املنتمذذذ  إة فئذذذاد م مشذذذ   و تعيذذذ  مشذذذاير  املذذذواطن ، وا  و
 قلياد، واألشخاص ذوال اإلعاق ، واألشخاص ال عراء احلال، مشاير  رامل  وفعالذ  ن الشذان 

حذ  املشذاير   السياسي والعا ، بط ق من ا م اجع  وإلغاء التدابد اليت تقيد عل  وذو ،ذد معقذول
ن الشان العا ، والنه  ن اعتماد تدابد واة  م قت  تشمل سن نصوص تشذ يعي  تتذوو  زيذادة 
مشذاير  ا موعذاد منقوةذذ  التمثيذل ن مجيذذا جوانذب احليذاة السياسذذي  والعامذ ، وذلذذك بنذاء  علذذ  

 بياناد موثوق هبا بشان املشاير ؛
مشذذذذاير  مجيذذذذا املذذذذواطن  ن الشذذذذان اختذذذذاذ تذذذذدابد مناسذذذذب  تشذذذذ  ا علنذذذذا  علذذذذ   )ه( 

إة  قليذذذذاد،  سذذذذيما النسذذذذاء، واألشذذذذخاص املنتمذذذذ  إة فئذذذذاد م مشذذذذ   و السياسذذذذي والعذذذذا ، ا

__________ 

(2( A/HRC/33/25. 
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ن ذلذذذك مذذذن وذذذالل إشذذذ ار م ن  واألشذذخاص ال ذذذعراء احلذذذال، وتعذذذهز   يذذذ  تلذذذك املشذذذاير ، مبذذذا
 لشان السياسي والعا ؛تصميم وتقييم واستع اض السياساد والتش يعاد املتعلق  باملشاير  ن ا

اسذذتحداو ونشذذ  مذذواد إعالميذذ  وتعليميذذ  ن املتنذذاول بشذذان العمليذذ  السياسذذي   )و( 
واألحكا  ذاد الصل  ن القانون الذدو  حلقذوق اإلنسذان بغيذ  تيسذد املشذاير  علذ  قذد  املسذاواة 

 ب  اعميا ن الشان السياسي والعا ؛
ابيذذ  لكذذل مذذن حيذذ  يذذم التصذذويي اانتخ اختذذاذ وطذذواد لتعهيذذه ومحايذذ  احلقذذوق )ز( 

متييذذذذذه، ويشذذذذذمل ذلذذذذذك تيسذذذذذد تسذذذذذ يل النذذذذذاوب  ومشذذذذذايرت م وتذذذذذوفد املعلومذذذذذاد اخلاةذذذذذ   بذذذذذال
 باانتخاباد و وياق ااقرتاا مب موع  من اللغاد والصيغ املتيس ة، حسب ااقت اء؛

استكشذذذذاف  شذذذذكال جديذذذذدة مذذذذن املشذذذذاير  والرذذذذ ص املتاتيذذذذ  مذذذذن تكنولوجيذذذذا  )ح( 
علوماد وااتصااد اعديدة ووسذائط التواةذل ااجتمذاعي باعتباياذا وسذيل  لتحسذ  وتوسذيا امل

نطاق ممايس  احل  ن املشاير  ن الشان العا ، عل  شبك  اإلنرتنذي ووايج ذا، وممايسذ  احلقذوق 
األو ى اليت تدعم اذّا احلذ  مباشذ ة ومتك ذن مذن إعمالذ ، وتبذادل األمثلذ  علذ  املمايسذاد اعيذدة 

علذ  نطذاق واسذا مذن  دواد تكنولوجيذا املعلومذاد وااتصذااد  سذترادةن استخدا  إمكاني  اا
 من  جل تعهيه املساواة ن املشاير  ن الشان السياسي والعا ؛

ضذذذذمان حقذذذذوق رذذذذل فذذذذ د ن ح يذذذذ  التعبذذذذد والت مذذذذا السذذذذلمي وح يذذذذ  تكذذذذوين  )ة( 
وعل  قد  املساواة ب  اعميا إة املعلوماد اعمعياد والتعليم والتنمي ، وتيسد الوةول بالرعل 

اك ذن مذن إجذ اء نقاشذاد تعدديذ  تعذهز مشذاير  اعميذا  ووسائط اإلعال  وتكنولوجيا ااتصال مبا
 مشاير  شامل  وفعال  ن الشان السياسي والعا ؛

هتيئ  بيئ  آمن  ومواتي  للمدافع  عن حقذوق اإلنسذان وممثلذي منهمذاد ا تمذا  )ال( 
، الذذذّين يذذذ دون، إة جانذذذب ج ذذذاد فاعلذذذ   وذذذ ى، دويا  يئيسذذذيا  ن تعهيذذذه ومحايذذذ  حقذذذوق املذذذدي

 اإلنسان مجيع ا برعالي ؛
إتاح  إمكاني  الوةول إة العدال  وآلياد اعر بصوية رامل  وفعال  للمواطن   ) ( 

اد وطنيذ  ن ذلك من وذالل إنشذاء م سسذ الّين انتخ ك حق م ن املشاير  ن الشان العا ، مبا
حلقوق اإلنسان تتسم بالرعالي  وااستقالل والتعددي  وتتر  ما املبذاد  املتعلقذ  مب رذه امل سسذاد 

 الوطني  لتعهيه ومحاي  حقوق اإلنسان )مباد  باييس(؛
ن ذلذذذذك  ، مبذذذذا2030 الذذذذدول إة تنريذذذذّ وطذذذذ  التنميذذذذ  املسذذذذتدام  لعذذذذا  يذذذذدعو -7 

 مبشاير  مجيا  ةحان املصلح ؛، 16و 5ايدفان اإلمنائيان املستدامان 
مبذذاد  توجي يذذ  مذذوجهة وعمليذذ  مشذذ وا إة املروضذذي  السذذامي   ن تعذذد  يطلذذب -8 

 حلذ  ن املشذاير  ن الشذان العذا إعمذال ااملنح ، بوةذر ا جمموعذ  مذن التوجي ذاد للذدول بشذان 
بذاحلقوق املدنيذ  من الع د الذدو  اخلذاص  25، عل  النحو املنصوص علي  ن املادة إعماا  فعاا  

والسياسي  وعل  النحو املرصل ن  حكا   وذ ى ذاد ةذل  ن القذانون الذدو  حلقذوق اإلنسذان، 
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ريمذذا   التاسذع  والثالثذ   و ن تقذد  مشذ وا املبذاد  التوجي يذ  إة جملذس حقذذوق اإلنسذان ن دويتذ
 ؛يتسىن  لس اختاذ ق اي بشان اخلطواد املستقبلي 

املبذاد  التوجي يذ   مشذ وا إة املروضي  السامي   ن تيسذ  عمليذ  وضذا ا  يطلب  ي  -9 
شامل مذن وذالل التشذاوي مذا الذدول ومبشذاير  الورذااد والصذنادي  والذرام  و بشكل مرتوح وشراف 

ذاد الصذذذل  التابعذذذ  لتمذذذم املتحذذذدة، واملنهمذذذاد احلكوميذذذ  الدوليذذذ ، والل نذذذ  املعنيذذذ  حبقذذذوق اإلنسذذذان 
املعااذذداد واإلجذذ اءاد اخلاةذذ  وااليذذاد اإلقليميذذ  حلقذذوق اإلنسذذان وامل سسذذاد و،داذذا مذذن ايئذذاد 

الوطنيذذذ  حلقذذذوق اإلنسذذذان، ومنهمذذذاد ا تمذذذا املذذذدي واألوسذذذاة األرادايذذذ  واع ذذذاد املعنيذذذ  األوذذذ ى، 
 عل  الصعيد اإلقليمي؛ما الدول وسائ  اع اد املعني  ن ذلك من والل املشاوياد ،د ال مسي   مبا

مشذذذذ وا املبذذذذاد   إطذذذذاين   ن تتنذذذذاول بالدياسذذذذ املروضذذذذي  السذذذذامي  إة  يذذذذدعو -10 
 يلي:  موي من ا ما  َ التوجي ي ، مجل

 فعاا ؛ إعماا  احل  ن املشاير  ن الشان العا   إلعمالاملباد  األساسي  الداعم   ) ( 
عميذذذذا  إعمذذذذاا  فعذذذذاا   مجيذذذذا  بعذذذذاد احلذذذذ  ن املشذذذذاير  ن الشذذذذان العذذذذا إعمذذذذال  )ن( 

ن ذلذذك علذذ  الصذذعيد الذذوط ، ن  تر قذذ  مذذن  ال نذذوا رذذان، مبذذا  ةذذحان احلقذذوق، دون متييذذه  و
مجيذذذا م احذذذل العمليذذذ  اانتخابيذذذ ، وبذذذ  اانتخابذذذاد، ووذذذاي  العمليذذذ  السياسذذذي  ن إداية الشذذذان 

، علذذ  الوةذذول إة اخلدمذذ  العامذذ ، ومشذذاير  املذذواطن ، فذذ ادى وبااشذذرتا  مذذا آوذذ ين العذذا ، ون
 ن ذلك داول املنهماد الدولي ؛ الصعيد فوق الوط ، مبا

إعمذذذاا   حلذذذ  ن املشذذذاير  ن الشذذذان العذذذا ا إعمذذذالالتعذذذاون واملسذذذاعدة هبذذذدف  ) ( 
 ن ذلك عن ط ي  املساعدة وامل اقب  ن جمال اانتخاباد؛ ، مبافعاا  

شاير  ن الشان العذا  املعايد النموذجي  للن وض باإلعمال الرعال للح  ن امل )د( 
 استنادا  إة  مثل  عل   ف ل املمايساد؛

سذذذذذيما مذذذذذن وذذذذذالل تكنولوجيذذذذذذا  األشذذذذذكال الناشذذذذذئ  واعديذذذذذدة للمشذذذذذذاير ، وا (ه) 
 املعلوماد وااتصااد اعديدة ووسائط التواةل ااجتماعي؛

إة املروضذذذي  السذذذامي   ن تقذذذد  إة جملذذذس حقذذذوق اإلنسذذذان ن دويتذذذ   يطلذذذب -11 
السادسذذذ  والثالثذذذ  تق يذذذ ا  شذذذرويا  عذذذن املسذذذت داد، ملتمسذذذ  ن ذلذذذك آياء الذذذدول بشذذذان  تذذذوى 

ن ذلذذك املقرتحذذاد املتعلقذذ  بالكيريذذ  الذذيت اكذذن هبذذا تعهيذذه  املبذذاد  التوجي يذذ ، مبذذا مشذذ وا وإعذذداد
 من والل منهوم  األمم املتحدة؛إعماا  فعاا    ن الشان العا    ن املشايرإعمال احل
  ن يبقي املسال  قيد نه  . يق ي -12 

 41اعلس  
 2016 يلول/سبتمر  30

 [.اعتخمد بدون تصويي]


