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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثون
البند  3من جدول األعمال
تعزيززز وحمايززة ميز حقززوق اإلنسززانو المدنيززة والسيايززية وا

وا

ماعية والثقافيةو بما في ذلك الحق في ال نمية

ززا ية

إي ززاانياسو ايز ز إالياسو إيز ز ونياو إي ززإالياسو الااني ززاو الماني ززاو إندونيس ززياو ايإلن ززداو يس ززلنداسو
إيطاليززاسو بززارا،والو الاإت ززايو بلجيلززاسو بل اريززاسو بنمززاسو بوتسززواناو بولنززداسو بيززإوسو تإ يززاسو
ت ززونسسو الجا ززا األي ززو و الجميوري ززة ال  ،ززيليةسو ميوري ززة مق ززدونيا اليو،وي ززالفية ي ززابقاو
ميوري ززة مول ززدوفاسو ال ززدانمإيسو روماني ززاسو الس ززل*ا ورو ي ززلوفا ياسو ي ززلوفينياسو الس ززويدسو
يززيإاليونو لززيليسو ،واتيمززا سو فإنسززاو فنلنززداسو اززإ،سو إواتيززاسو ت*يززاو ليخ ن ،ز اي،سو
للسزماإ*سو مالطزةسو الملسزيكو النزإوياسو النمسزاسو ين اريزاسو يولنزداو الو يزاة الم حززدة
األمإيليةو اليونانس :م،إوع إار

 .../30الم،ار ة في ال،أن السيايي والعام على دم المساواة بي ،الجمي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يـك رّ باملعاهـدا الدوليـحل حلقـوق اإلنسـان ذا ال ـلحل ،وا اـيما العوـد الـدو ا ـا
باحلقوق املدنيحل والسياايحل والعود الدو ا ا باحلقوق ااتقت اييحل وااجتماعيحل والثقافيحل،
وإذ يــك رّ ضي ــا جبميــق تقـ ااا اةمعيــحل العامــحل وجملــس حقــوق اإلنســان ذا ال ــلحل املتعلقــحل
باملشــااّحل ي الش ـ ن السيااــي والعــا  ،وا اــيما تق ـ ااي اجمللــس  8/24املــخا  26ضيلــول/اــبتمر 2013
بش ـ ـ ن املش ـ ــااّحل السياا ـ ــيحل عل ـ ــي تق ـ ــد املس ـ ــاواة ب ـ ـ اةمي ـ ــق ،و 24/27امل ـ ــخا  3تشـ ـ ـ ين األول/
ضّتوب  2014بش ن املشااّحل ي الش ن السيااي والعا علي تقد املساواة ب اةميق،
*

يولحل غري ع و ي جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يخّــد مــن جديــد ضن لكــم مـواحلن احلــر وال نــحل ي ضن يشــااا ي إيااة الشــخون العامــحل،
مباش ـ ة ضو بوااــنيحل خثل ـ يرتــااون ا يــحل ،وضن تتــاو ل ـ  ،علــي تقــد املســاواة مــق ا ـوا  ،ف نــحل تقلــد
الوظــاال العامــحل ي بلــد وي ضن يننتبــا ويينتبــا ي انتبابــا يوايــحل نميوــحل ـ ي بــااتقرتا العــا
وعل ــي تق ــد املس ــاواة بـ ـ الن ــااب وبالت ــويو السـ ـ ي ،وت ــمن التعب ــري احلـ ـ ع ــن إااية الن ــااب ،
وذلك ّل يون ضي وج من وجـو التمييـم املن ـو عليوـا ي العوـد الـدو ا ـا بـاحلقوق املدنيـحل
والسيااــيحل ويون تقيــوي غــري معقولــحل ،ويخّــد مــن جديــد ضي ــا ضن إااية الشــعا هــي األاــا الــكي
تقو علي النيحل احلكم،
وإذ يخّــد مــن جديــد ضي ــا ضنـ ا زــوت التمييــم بـ املـواحلن ي التمتــق بــاحلر ي املشــااّحل
ي إيااة الشـ ـ ن الع ــا عل ــي ضا ــا العـ ـ ق ،ضو الل ــون ،ضو اة ــنس ،ضو الل ــحل ،ضو ال ــدين ،ضو الـ ـ ضي
السيااــي ضو غــري  ،ضو األنــم القــومي ضو ااجتمــاعي ،ضو الثـ وة ،ضو املولــد ضو ضي و ــق آاـ  ،ضو علــي
ضاا اإلعاتقحل،
وإذ يشــدي عل ــي م ــا تنني ــوي علي ـ املش ــااّحل ي الش ـ ن السياا ــي والع ــا ب عالي ــحل وعل ــي تق ــد
املســاواة ب ـ اةميــق مــن ضايــحل بال ــحل بالنســبحل إا الدوق احليــحل واــياية القــانون واإليمــا ااجتمــاعي
والتنميـ ــحل ااتقت ـ ــاييحل وتعميـ ــم املسـ ــاواة ب ـ ـ اةنس ـ ـ  ،باإل ـ ــافحل إا إعمـ ــال حيـ ــق حقـ ــوق اإلنسـ ــان
واحل يا األااايحل،
وإذ يخّــد مــن جديــد ضن مشــااّحل امل ـ ضة ب اعليــحل ،علــي تقــد املســاواة مــق ال جــم ،علــي حيــق
مس ــتويا ن ــنق القـ ـ اا ،ـ ـ وايحل لتحقي ــر املس ــاواة والنم ــو ااتقت ــايي لل مي ــق والتنمي ــحل املس ــتدامحل
والسال والدوق احليحل،
وإذ يعـرت بـ ن حقـوق ّـم فـ ي ي ح يــحل التعبـري والت مـق السـلمي وح يـحل تكـوين اةمعيــا
وي التعلــيم والونــول إا املعلومــا والتمكـ ااتقت ــايي الشــامم تنــدا ــمن الش ـ و األاااــيحل
للمشااّحل ي الش ن السيااي والعا علي تقد املساواة ب اةميق وزا تعميمها ومحايتوا،
وإذ يع ــرت ضي ــا ب ـ ـ واة موانـ ـلحل العم ــم املتعل ــر ب عم ــال ح ــر املش ــااّحل ي الشـ ـ ن الع ــا
إعم ــاا ّ ــامال وفع ــاا ي ا ــياق امل ــاية  25م ــن العو ــد ال ــدو ا ــا ب ــاحلقوق املدني ــحل والسياا ــيحل،
ب ج اءا تشمم حتديد الث ا املمكنحل ي اإلاشايا احلاليحل بش ن تن يك هكا احلر،
وإذ يع ــرت ّ ــكلك ب ـ واة تكثي ــل اةو ــوي إلتال ــحل احل ـواجم ي الق ــانون واملمااا ــحل وللعم ــم
هبمحل علي تيسري املشااّحل التامحل وال عالحل ي الش ن السيااي والعا ،
ر
وإذ ي حــا ب عمــال م و ــيحل األمــم املتحــدة الســاميحل حلقــوق اإلنســان واإلج ـ اءا ا انــحل
وهيئ ــا املعاه ــدا وغريه ــا م ــن آلي ــا حق ــوق اإلنس ــان ذا ال ــلحل ال امي ــحل إا حتدي ــد ومعاة ــحل
العقبا اليت تعرتض إعمال حر املشااّحل ي الش ن العا إعماا ّامال،
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 -1يع ـ ع عــن تقلق ـ ألن ّث ـريا مــن النــا  ،اغــم التقــد اي ـ ت علــي نــعيد العــا فيمــا
يتعلر ب عمال حـر املشـااّحل ي الشـ ن العـا إعمـاا ّـامال ،ا تـمال تـواجووم عقبـا تشـمم التمييـم
وحت ــول يون مت ــتعوم اقو ــم ي املش ــااّحل ي الشـ ـ ن الع ــا لبل ــداام ومت ــتعوم ّ ــكلك اق ــوق اإلنس ــان
األا ى اليت مت ركن من إعمال هكا احلر؛
 -2يع ـ ــرت ب ـ ـ ن النس ـ ــاء ،واألش ـ ــبا املنتم ـ ـ إا فئ ـ ــا مومش ـ ــحل ضو إا ضتقلي ـ ــا ،
واألشــبا ال ــع اء احل ــال ،هــم مــن ب ـ ضشــد ال ئ ــا ت ـ اا مــن التميي ــم ي املشــااّحل ي الش ـ ن
السيااي والعا ؛
 -3يخّــد مــن جديــد الت ـما الــدول بامجــاذ حيــق التــدابري املنااــبحل الــيت تك ــم فعليــا لكــم
مواحلن احلر وال نحل ي املشااّحل ي الش ن العا علي تقد املساواة مق اةميق؛
 -4يالحظ ظووا ضشـكال جديـدة مـن املشـااّحل واالتـما الشـعس ،وا اـيما مـن اـالل
تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــا واات ـ ــاا اةديـ ــدة وواـ ــااو التوانـ ــم ااجتمـ ــاعي ،والتحـ ــديا الـ ــيت
تعرتض األشكال ال اابحل من املشااّحل السياايحل ي بعض الدول؛
 -5يالحظ باهتما الداااحل املتعلقحل بتعميـم ومحايـحل وإعمـال احلـر ي املشـااّحل ي الشـ ن
العــا ي اــياق تقــانون حقــوق اإلنســان القــاام ،الــيت ضعــدةا م و ــيحل األمــم املتحــدة الســاميحل حلقــوق
اإلنسان( ،)1وي حا مبسااا الدول واةوا املعنيحل األا ى ي الداااحل؛
 -6يــدعو الــدول إا م اعــاة ضف ــم املماااــا والت ــااع فيمــا يتعلــر بتن يــك احلــر ي
املش ــااّحل ي الشـ ـ ن الع ــا عن ــد الوف ــاء بالتماماة ــا ي جم ــال حق ــوق اإلنس ــان ،وإا تقاا ــم خااا ــاةا
و ااهبــا ال ــلي ي هــكا ال ــدي علــي ال ــعيدين اإلتقليمــي والــدو  ،مبــا ي ذلــك عنــد تقــدت التقــااي
إا منظوم ــحل األم ــم املتح ــدة حلق ــوق اإلنس ــان ،م ــن ضج ــم تيس ــري املش ــااّحل التام ــحل وال عال ــحل وعل ــي تق ــد
املساواة ب اةميق ي الش ن السيااي والعا ؛
 -7حيـ حيــق الــدول علــي ــمان مشــااّحل حيــق املـواحلن علــي ــو ّامــم وفعــال ي
الش ن السيااي والعا علي تقد املساواة ،مبا ي ذلك من االل ما يلي:
(ض) التقي ــد الت ــا بالتماماة ــا وتعو ــداةا الدولي ــحل ي جم ــال حق ــوق اإلنس ــان فيم ــا يتعلـ ــر
باملشـ ــااّحل ي الش ـ ـ ن السيااـ ــي والعـ ــا  ،بني ـ ـ ق منوـ ــا إياا هـ ــك االتمامـ ــا والتعوـ ــدا ي ضحل هـ ــا
التش يعيحل الوحلنيحل؛
(ع) النظ ـ ـ ي توتقي ـ ــق العو ـ ــد ال ـ ــدو ا ـ ــا ب ـ ــاحلقوق املدني ـ ــحل والسياا ـ ــيحل وغ ـ ــري م ـ ــن
املعاه ـ ــدا الدولي ـ ــحل األااا ـ ــيحل األاـ ـ ـ ى حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان ضو ي الت ـ ــدير عل ـ ــي ه ـ ــك ال ـ ــكوا
ضو اان ما إليوا؛
__________
(.A/HRC/30/26 )1
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( ) امج ــاذ حي ــق الت ــدابري الالتم ــحل إلل ــاء القـ ـوان واللـ ـواا واملمااا ــا ال ــيت تنني ــوي،
ب ـ حل مباشـ ة ضو غــري مباشـ ة ،علــي متييــم ي حــر املـواحلن ي املشــااّحل ي الشـ ن العــا علــي ضاــا
الع ـ ق ،ضو اللــون ،ضو اةــنس ،ضو الل ــحل ،ضو الــدين ،ضو ال ـ ضي السيااــي ضو غــري  ،ضو األنــم القــومي
ضو ااجتماعي ،ضو الث وة ،ضو املولد ضو ضي و ق آا  ،ضو علي ضاا اإلعاتقحل؛
(ي) امجــاذ تــدابري ااــتباتقيحل ل فــق حيــق احل ـواجم القاامــحل ي القــانون واملماااــحل الــيت متنــق
ضو تعي ـ ــر مش ـ ــااّحل املـ ـ ـواحلن  ،وا ا ـ ــيما النس ـ ــاء ،واألش ـ ــبا املنتمـ ـ ـ إا فئ ـ ــا مومش ـ ــحل ضو إا
ضتقليــا  ،واألشــبا ذوي اإلعاتقــحل ،واألشــبا ال ــع اء احلــال ،مشــااّحل ّاملــحل وفعالــحل ي الش ـ ن
السيااي والعا  ،بني ق منوا م اجعحل وإل اء التـدابري الـيت تقيـد علـي ـو غـري معقـول حـر املشـااّحل ي
الش ـ ن الع ــا  ،والنظ ـ ي اعتم ــاي ت ــدابري اان ــحل مختقت ــحل تش ــمم ا ــن ن ــو تش ـ يعيحل تت ــواي تي ــاية
مشــااّحل اجملموع ــا منقون ــحل التمثي ــم ي حي ــق جوان ــا احلي ــاة السياا ــيحل والعام ــحل ،وذل ــك بن ــاء عل ــي
بيانا موثوق هبا بش ن املشااّحل؛
(ه) امجــاذ تــدابري منااــبحل تشـ ر ق علنــا علــي مشــااّحل حيــق املـواحلن ي الشـ ن السيااــي
والعـ ــا  ،ا اـ ــيما النسـ ــاء ،واألشـ ــبا املنتم ـ ـ إا فئـ ــا مومشـ ــحل ضو إا ضتقليـ ــا  ،واألشـ ــبا
ال ــع اء احل ــال ،وتع ــمت ضايــحل تل ــك املش ــااّحل ،مبــا ي ذل ــك م ــن اــالل إش ـ اّوم ي ت ــميم وتقي ــيم
وااتع اض السيااا والتش يعا املتعلقحل باملشااّحل ي الش ن السيااي والعا ؛
(و) ااــتحدا ونش ـ م ـواي إعالميــحل وتعليميــحل بش ـ ن العمليــحل السيااــيحل واألحكــا ذا
ال ــلحل ي الق ــانون ال ــدو حلق ــوق اإلنس ــان ب ي ــحل تيســري املش ــااّحل عل ــي تق ــد املس ــاواة ب ـ اةمي ــق ي
الش ن السيااي والعا ؛
(ت) امج ــاذ اني ـ ـوا لتعمي ــم ومحاي ــحل احلق ــوق اانتبابي ــحل لك ــم م ــن حي ــر ــم الت ــويو
بـال متييــم ،ويشــمم ذلــك تيســري تسـ يم النـااب ومشــااّتوم وتــوفري املعلومــا ا انــحل باانتبابــا
وضوااق ااتقرتا مب موعحل من الل ا وال يغ املتيس ة ،حسا ااتقت اء؛
(و) ااتكش ـ ــا ضش ـ ــكال جدي ـ ــدة م ـ ــن املش ـ ــااّحل وال ـ ـ ـ املت تي ـ ــحل م ـ ــن تكنولوجي ـ ــا
املعلومــا واات ــاا اةدي ــدة وواــااو التوان ــم ااجتم ــاعي باعتبااهــا وا ــيلحل لتحس ـ وتوا ــيق
ننيــاق خاااــحل احلــر ي املشــااّحل ي الش ـ ن العــا  ،علــي ش ـبكحل اإلنرتنــو واااجوــا ،وخاااــحل احلقــوق
األا ى اليت تدعم هكا احلر مباش ة ومت ركن من إعمال ؛
مان حقـوق ّـم فـ ي ي ح يـحل التعبـري والت مـق السـلمي وح يـحل تكـوين اةمعيـا
( )
والتعلــيم والتنميــحل ،وتيســري الونــول بال عــم وعلــي تقــد املســاواة ب ـ اةميــق إا املعلومــا وواــااو
اإلعـال وتكنولوجيــا اات ــال مبــا و ركــن مــن إجـ اء نقاشــا تعدييــحل تعــمت مشــااّحل اةميــق مشــااّحل
شاملحل وفعالحل ي الش ن السيااي والعا ؛
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(ي) ةيئحل بيئحل آمنـحل ومواتيـحل للمـدافع عـن حقـوق اإلنسـان ومنظمـا اجملتمـق املـد  ،الـكين
يخيون إا جانا جوا فاعلحل ضا ى يواا اايسيا ي تعميم ومحايحل حقوق اإلنسان حيعوا ب عاليحل؛
(ا) إتاحــحل إمكانيــحل الونــول إا العدالــحل وآليــا اةــر ب ــواة ّاملــحل وفعالــحل للم ـواحلن
الــكين انتيوــك حقوــم ي املشــااّحل ي الش ـ ن العــا  ،مبــا ي ذلــك مــن اــالل إنشــاء مخاســا وحلنيــحل
حلقــوق اإلنســان تتســم بال عاليــحل واااــتقالل والتعدييــحل وتت ــر مــق املبــايل املتعلقــحل مبّــم املخاســا
الوحلنيحل لتعميم ومحايحل حقوق اإلنسان (مبايل باايس)؛
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ينيلا إا امل و يحل الساميحل حلقوق اإلنسان ما يلي:

(ض) ضن تنظم ،تقبم الـدواة الثانيـحل والثالثـ جمللـس حقـوق اإلنسـان ،حلقـحل عمـم للبـراء
ملناتقشــحل اإلاشــايا احلاليــحل بش ـ ن إعمــال احلــر ي املشــااّحل ي الش ـ ن العــا هبــد حتديــد الث ـ ا
املمكنــحل وتقــدت تونــيا ي هــكا ال ــدي ،ف ــال عــن حتديــد التنيــواا واا اهــا واابتكــااا اةديــدة
فيما يتعلر باملشااّحل التامحل وال عالحل وعلي تقد املساواة ب اةميق ي الش ن السيااي والعا ؛
(ع) ضن ت ـ ــدعو ال ـ ــدول ،وهيئ ـ ــا األم ـ ــم املتح ـ ــدة ون ـ ــناييقوا وب اجمو ـ ــا ذا ال ـ ــلحل،
واملنظمــا احلكوميــحل الدوليــحل ،وهيئــا املعاهــدا  ،واإلجـ اءا ا انــحل ،وا ليــا اإلتقليميــحل حلقــوق
اإلنســان ،ومنظمــا اجملتمــق امل ــد  ،واألواــا األّايويــحل ،واملخاس ــا الوحلنيــحل حلقــوق اإلنس ــان،
واةوا املعنيحل األا ى ،إا املشااّحل ب عاليحل ي حلقحل العمم؛
( ) ضن تعـد تق يـ ا مــوجما عـن حلقــحل العمــم املــكّواة ضعـال  ،يت ــمن ضي تونــيا تنبثــر
منوا ،وضن تقدم إا جملس حقوق اإلنسان ي يوات الثالثحل والثالث ؛
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يق ا إبقاء هك املس لحل تقيد نظ .
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