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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 8البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان -15/٣٣  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيييا القييتاذات ذات الاييلد الاييالذ  عيين جملييس حقييوق اإلنسييان وا م يييد  إذ يشيير 

ومحاييييد حقييوق اإلنسيييان،  يييا   ال امييد و نيييد حقيييوق اإلنسييان اشيييون اة لسيييات الو نيييد ل   يييي  
، وقيتاذ ا م ييد 2014أيلول/لب مرب  24اة ذخ  27/18قتاذ اجمللس أحدثهما عهداً ومها  ذلك
 ، 2015كانون األول/ليسمرب   17اة ذخ  70/163ال امد 

وع دلييد،  مسي قلد (1)أمهيد إنشيا  وع  يي  م لسيات و نييد  قيوق اإلنسيان وإذ ي كد من جديد 
 ااذيس(،  وفقاً للمبالئ اة  لقد  تك  اة لسات الو نيد ل   ي  ومحايد حقوق اإلنسان )مبالئ

إعيي ن واتنييامل عمييا فيينييا، الليياين اع مييدمها اةيي  ت ال يياة   أيضيياً وإذ ي كييد ميين جديييد  
يييدا جميييدلاً اليييدوذ اايييا  والبنيييا  اليييا  1993ح يتان/يونيييي   25 قيييوق اإلنسيييان    ، واللييياين أك 

عضييعلا ايي  اة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسيييان، والاتييد ااييى ها اطل شيياذيد لييد  السيييلعات 
ق اإلنسيان وم ا  هيا، ونشيت اة لوميات اة  لقيد  قيوق اةخ اد، ولوذها   منا ان هاكات حقيو 

 اإلنسان، وال ثقيف   جمال حقوق اإلنسان، 
الييييييدوذ اةهييييض الييييا  عضييييعلا ايييييي  هييييا  اة لسييييييات الو نيييييييد  كييييالك وإذ ي كييييد جمييييدلاً  

ول واتا اطضع ع ا    ع  ي  حقوق اإلنسان وا تيات األلاليد ومحاي ها، وع  يي  اةشياذكد، 
وط ليما مشاذكد منظمات اجمل ما اةدين،   ع  يي  لييال  القيانون وإةياعد اليوع  ا ليك ا قيوق 

 وا تيات األلاليد وإذكائ ، واةسامهد   منا ان هاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان،
__________ 

اة لسات الو نيد  قوق اإلنسان ه  اة لسات الو نيد ل   يي  ومحاييد حقيوق اإلنسيان اةشياذ إليهيا   إعي ن  (1)
 واتنامل عما فيينا و  اةبالئ اة  لقد  تك  اة لسات الو نيد ل   ي  ومحايد حقوق اإلنسان )مبالئ ااذيس(. 
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اومهيد الاوت اةسي قا للم لسيات الو نييد  قيوق اإلنسيان   ع  يي  ومحاييد  وإذ يسلض 
وفقياً للوطييات اةنو يد  يا، ا قيوق اطق اياليد واطج ماعييد  ،ان،  ا   ذليكمجيا حقوق اإلنس

 ،(2)2030والثقافيد واةدنيد والسياليد، وط ليما   لياق عنىيا خعد ال نميد اةس دامد ل ا  
قي مييد   مجيييا  دومسييامهميين مشيياذكد لم لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان ل  ييا وإذ يتحيي  

،  يا   ذليك،   الوقيل اليتاهن،  نيد  ي وفقياً لوطيكا آليات األمض اة حد  وعملياهتا ذات الالد،  
وضيييا اةيييتأ ، ومييي  ت اليييدول األ يييتاق   اعىاقييييد حقيييوق األةيييخاع ذو  اإلعاقيييد، والىتيييي  ال اميييا 

يت عبيااا   ليياق خعيد ال نمييد اةى وح ال ضويد اة ين االشيخوخد، وإذ يتح  اا هول اة واتيلد الي
 ، وفيما ي  ل    اا د عوتيات اآلليات الدوليد  قوق اإلنسان،2030اةس دامد ل ا  

 اةسييياعد    اإلنسيييان  قيييوق السييياميد اة حييد  األميييض ةىوضييييد اةهيييض االيييدوذ يشيييد وإذ 
ذيس، وإذ يسيلض   بيالئ اياة وفقياً  اإلنسيان،  قيوق وف الد مس قلد و نيد م لسات إنشا  على

هاا الادل اإمكانات ع  ي  وعكاما ال  اون   جمال ع  ي  ومحايد حقيوق اإلنسيان ايمل اةىوضييد 
والشييييييبكات اإلقليميييييييد  (3)السيييييياميد وال حييييييالف ال يييييياة  للم لسييييييات الو نيييييييد  قييييييوق اإلنسييييييان

 للم لسات الو نيد ل   ي  ومحايد حقوق اإلنسان واة لسات الو نيد  قوق اإلنسان،
ايييإع ن مرييييدا اليييا  تيييدذ مييي ختاً اشيييون لوذ اة لسيييات الو نييييد  قيييوق  وإذ يتحييي  

ويل الثييياين مييدت   اةييي  ت الييد، الييييت اع   2030 ييا  ل ل نميييد اةسييي دامدااإلنسييان   عنىيييا خعيييد 
، وإذ يييدعو اة لسييات الو نيييد (4)عشييت لل حييالف ال يياة  للم لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان

 للوطيات اةنو د  ا، وفقاً  قوق اإلنسان إىل مواتلد عملها 
ا   يييييي  ال  ييييياون اإلقليمييييي  واألقييييياليم    مجييييييا اةنيييييا   فيميييييا ايييييمل  أيضييييياً وإذ يتحييييي   

ان، وايمل اة لسييات الو نييد  قيوق اإلنسييان واقافيا اإلقليميييد اة لسيات الو نييد  قييوق اإلنسي
 األخت  اة نيد  قوق اإلنسان،

اوحييدت عقيياذيت األمييمل ال ييا  اةقدمييد إىل جملييس حقييوق اإلنسييان اشييون  يتحي  -1 
واشييييون األنشييييعد اليييييت يضييييعلا  ييييا ال حييييالف ال يييياة   (5)اة لسييييات الو نيييييد  قييييوق اإلنسييييان

للم لسييات الو نييييد  قيييوق اإلنسيييان فيميييا ي  لييي  ااع ميييال اة لسيييات الو نييييد  قيييوق اإلنسيييان 
 ؛ (6)ةبالئ ااذيس ام ثاطً 

 ف الييد اإلنسييان  قييوق و نيييد م لسييات إنشييا  علييى األعضييا  الييدول يشيي ا -2 
 اى الييييد اطضيييع ع مييين عييي مكن لكييي  منهيييا أتيييً ، ضقيييائ هيييو ميييا عيييدعيض أو ومسييي قلد وع دلييييد،

بيمل اة النحيو عليى لل مييا، األلالييد وا تييات اإلنسيان حقيوق ومحاييد ع  ي    اة مثلد اوطي ها
   إع ن واتنامل عما فيينا، وعلى القيا  االك وفقاً ةبالئ ااذيس؛ 

__________ 

 .  70/1قتاذ ا م يد ال امد  (2)

  ".د ال نسي  الدوليد للم لسات الو نيد ل   ي  ومحايد حقوق اإلنسان ن"االض  لااقاً  اة توق (3)

  .، اةتف A/HRC/31/NI/14انظت الوثيقد  (4)

(5) A/HRC/33/33.  

(6) A/HRC/33/34.  
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 خت ياذ أن   فيينيا، عميا واتنيامل إعي ن  اةيًا ما ا  ، لولد لكا اون يسلِّض -3 
 الاي يد على اخلاتد طح ياجاهتا األتلح اإلنسان حقوق ومحايد ل   ي  الو نيد اة لسات إ اذ
 لواجباهتا وال  اماهتا الدوليد اة  لقد  قوق اإلنسان؛  وفقاً قوق اإلنسان ح ع  ي  أجا من الو ين

اييييدوذ اة لسييييات الو نيييييد اةسيييي قلد  قييييوق اإلنسييييان   ال مييييا مييييا  يسييييلِّض أيضيييياً  -4 
حكوماهتا على كىالد اطحياا  الكاميا  قيوق اإلنسيان عليى الاي يد اليو ين، اوليائا منهيا اإلليها ، 

 حس  اطق ضا ،   أعمال م اا د ال وتيات اةنبثقد عن اآلليات الدوليد  قوق اإلنسان؛ 
   نشييي  لوذ ألا  مواتيييلد عليييى اإلنسيييان  قيييوق الو نييييد اة لسيييات يشييي ا -5 

 واتنييامل إعيي ن   الييواذل النحييو علييى اإلنسييان حقييوق وجتيياوزات ان هاكييات مجيييا ومكافحييد منييا
  الالد؛ ذات الدوليد والاكوك فيينا عما
 واةشيوذ  اةسياعد  عقدمي على اإلنسان  قوق الو نيد اة لسات أيضاً  يش ا -6 
 وجتياوزات ان هاكيات منيا أجيا مين م هيا وال ما اةالحد تاحبد ا هات من وغرها الدول إىل

 إجييتا  علييى وال شيي يا الدوليييد، اة اهييدات علييى ال اييدي  ع  ييي  منهييا اولييائا اإلنسييان، حقييوق
  جميييال حقيييوق  ومناليييبدعيييدذي  وعثقييييف عملييييد  أنشيييعدوإجتائييييد، وعنظييييض  قانونييييد إتييي حات

  اإلنسان وإذكا  وع  ا مهوذ  سولد ع  ي  ومحايد حقوق اإلنسان والدعو  إليها؛
أمهييييد اطلييي ق ل اةيييايل واإللاذ  للم لسيييات الو نييييد  قيييوق اإلنسيييان  ي كيييد -7 

 وأمهيييد الييي قتاذها ل   ييي  ومحاييييد حقييوق اإلنسيييان، وي حييد ااذعيييياح جهييول اليييدول األعضييا  الييييت
أعاحييل ة لسيياهتا الو نيييد  قيييوق اإلنسييان م يييداً ميين اإللاذ  الااعييييد واطليي ق ل، اولييائا مييين 
اينهييا إععااهيييا لوذ ال حقييي  أو ع  يييي  هييياا الييدوذ، ويشييي ا ا كوميييات األخييت  عليييى النظيييت   

 اختاذ خعوات مماثلد؛ 
  اة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان وأعضييا عييد  ع ييت ضييتوذ   أيضيياً ي كييد  -8 

  ةيكا مين أةيكال اطن قيا  أو ال خوييف،  يا   ذليك الضيي  السيالي  ألكا منها    وموظى
اليت ال خويف البدين أو اةضايقد أو القيول اليت عىت  على اةي انيد لون مربذ، ن ي د األنشعد  أو

 أو عنييد اإلايي   عيينفتليييد ،  ييا   ذلييك عنييد عنيياول حيياطت  يي وفقيياً لوطي  ييا كييا منهييا يضييعلا
  ؛ان هاكات جسيمد أو منه يد عتعك    الداهنا

االييدوذ الييا  أكيين أن عقييو  ايي  اة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان    يسييلِّض -9 
ل  يياون اييمل حكوماهتييا واألمييض امنييا حيياطت األعمييال اطن قاميييد وال اييد  اييا،   إ يياذ لعمهييا 
طق ضيا ، اإلليها    إجيتا ات اة حد    لبيا ع  ي  حقيوق اإلنسيان، اوليائا منهيا، حسي  ا
 م اا د ال وتيات اةقدمد من اآلليات الدوليد  قوق اإلنسان؛ 

االييييدول أن بقيييي  ااييييوذ  فوذيييييد وةيييياملد   أ  قضييييايا ع  ليييي  االعييييا   يهييييي  -10 
حيييدوت أعميييال ان قيييا  أو ختوييييف ضيييد أعضيييا  وميييوظى  اة لسيييات الو نييييد  قيييوق اإلنسيييان، 

نون أو يسيي ون إىل ال  يياون م هييض أو لييب  أن ع يياونوا م هييض، وعقييدمي ضييد األفييتال اليياين ي  يياو  أو
 ا نا  إىل ال دالد؛ 
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 م لسيات إنشيا    عنظيت أو أنشيوت الييت األعضيا  اليدول عيدل ا  اييد يتح  -11 
 للييدول الكبيير اال ييدل اخلاييوع وجيي  علييى ويتحيي  ايياذيس، ةبييالئ وفقيياً  اإلنسييان  قييوق و نيييد
 خيي ل ق يدمل واليييت اإلنسيان،  قييوق و نييد م لسيات إنشييا  الداعييد إىل ال وتيييات قبليل الييت

 ا، أو من هيئات اة اهدات واإلجتا ات اخلاتد، حيثما انعب  ذلك؛الشام الدوذ  اطل  تا 
  تييي  عيين هييااع مالاليييت ععليي   الو نيييد اة لسييات عييدل ا  ايييد أيضيياً  يتحيي  -12

 فيهيييا  يييا الو نييييد، اة لسيييات ويشييي ا اإلنسيييان،  قيييوق الو نييييد للم لسيييات ال ييياة  ال حيييالف
 ؛هااع مال  ل لى ع اةظامل، أمنا  م لسات

 للم لسييات ال يياة  ال حييالف ايي  يضييعلا الييا  اةهييض االييدوذ كييالك يتحيي  -13 
الو نيد  قوق اإلنسان، اال  اون الوثي  ما مىوضيد األمض اة حيد  السياميد  قيوق اإلنسيان،   
عقييض مد  اطم ثال ةبالئ اياذيس و  مسياعد  اليدول واة لسيات الو نييد، عنيد العلي ، عليى 

  ع  ي  اة لسات الو نيد  قوق اإلنسان وفقاً ةبالئ ااذيس؛
ممل ال ا  عليى مواتيلد إيي   أولوييد قايو  للعلبيات اةقدميد مين اليدول األ يش ا -14 

 بالئ ااذيس؛ ة اً   إنشا  اة لسات الو نيد  قوق اإلنسان وع  ي ها وفق هتااألعضا  ةساعد
اا هول اليت يبااا اةىو  السام  ل   يي  ال نسيي  عليى نعياق منظوميد  يتح  -15 

األمييض اة حيييد    لعييض اة لسيييات الو نيييد  قيييوق اإلنسييان،  يييا   ذلييك الشيييتاكد الث ثيييد ايييمل 
اتنييامل األمييض اة حييد  اإلاييائ  واةىوضيييد السيياميد وال حييالف ال يياة  للم لسييات الو نيييد  قييوق 

مجيييا آليييات األمييض اة حييد   قييوق اإلنسييان ووكاطهتييا وتييناليقها واتاجمهييا  ، ويشيي ا(7)اإلنسييان
 ، ما اة لسات الو نيد  قوق اإلنسان؛     إ اذ وطيكا على ال  اون،  

 اإلنسيان  قيوق الو نييد اة لسات عش يا يواتا أن ال ا  األممل إىل يعل  -16 
 اشيكا اةشياذكد إىل واليدعو  الايلد ذات اة حيد  وعملييات األميض آلييات مجييا ما ال ىاعا على

 منها؛ كا وطيد وف  اآلليات، ها    مس قا
   قييوق اإلنسييان االييدوذ اةهييض الييا  عضييعلا ايي  اة لسييات الو نيييد  يسييل ض -17 

طليي  تا  الييدوذ  الشيياما، خيي ل مييتحليت ا دجملييس حقييوق اإلنسييان،  ييا   ذلييك   إ يياذ آلييي
واة اا د عليى حيدس ليوا ، واإلجيتا ات اخلاتيد، فضيً  عين ع اوهنيا ميا هيئيات م اهيدات  اإلعدال

 2006آذاذ/ميييييياذ   15اةيييييي ذخ  60/251ا م يييييييد ال امييييييد   حقييييييوق اإلنسييييييان، وفقيييييياً لقييييييتاذ 
 18اةيييييييي ذخمل  5/2و 5/1وقييييييييتاذ  اجمللييييييييس  ،2011ح يتان/يونييييييييي   17اةيييييييي ذخ  65/281و

  نييييدوقييييتاذ ، 2012آذاذ/ميييياذ   22اةيييي ذخ  19/119، ومقييييتذ اجمللييييس 2007ح يتان/يونييييي  
 ؛2005نيسان/أاتيا  20اة ذخ  2005/74حقوق اإلنسان 

اة لسات الو نيد  قوق اإلنسيان عليى مواتيلد اةشياذكد واةسيامهد    يش ا -18 
أعمال جملس حقيوق اإلنسيان،  يا   ذليك اطلي  تا  اليدوذ  الشياما، وعليى مواتيلد ال  ياون 

 ا ات اخلاتد وهيئات اة اهدات، اولائا منها عقدمي عقاذيت موازيد وم لومات أخت ؛ ما اإلجت 
__________ 

 .19، الىقت  70/163قتاذ ا م يد ال امد  (7)
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ا ييال  مشياذكد اة لسيات الو نييد  قيوق اإلنسيان  يشيد على وجي  اخلايوع -19 
عنىيييييا ذتييييد   مجيييييا متاحييييا اطليييي  تا  الييييدوذ  الشيييياما، ويشيييي ا علييييك اة لسييييات علييييى 

 لسياق الو ين لكا منها؛   ا  ولعم  ال وتيات اةقبولد وع  ي  
  قييييوق الو نيييييد واة لسييييات اخلاتييييد اإلجييييتا ات اييييمل ال  يييياون ا يييييال  يتحيييي  -20 

 ويشيي ا اةواضييي يد، ال قيياذيت و  اة اا ييد وزييياذات القعتيييد ال ييياذات خيي ل ذلييك    ييا اإلنسييان،
هيياا ال  يياون اعييتق منهييا مشيياذكد اة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان عقيي  عييت   ع مييي  علييى

  عقاذيت الب ثات القعتيد على جملس حقوق اإلنسان؛
اقييتاذ ذالييا  هيئييات م اهييدات حقييوق اإلنسييان اة  ليي  اييالنظت    حيييي  علميياً  -21 

 قيييوق اإلنسيييان خييي ل  وضيييا هنيييل موحيييد ل  اميييا هيئيييات اة اهيييدات ميييا اة لسيييات الو نييييد
 ؛(8)2017ال الا وال شتين   عا  السنو  اج ماعهض 

ووفقيييييياً   يييييي هيئييييييات م اهييييييدات حقييييييوق اإلنسييييييان، كييييييا   إ يييييياذ وطي يشيييييي ا -22 
للم اهيييدات اةنشيييئد ايييا  اآللييييات، عليييى أن عواتيييا النظيييت   وضيييا هنيييل موحيييد ل  اميييا هيئيييات 

يييد ضيمان اةشياذكد الى اليد واة ي ز  مين جاني  اة اهدات ما اة لسيات الو نييد  قيوق اإلنسيان ا
 ؛ من عملهاتاحا ذات الالد اةاة لسات الو نيد  قوق اإلنسان اةم ثلد ةبالئ ااذيس   مجيا 

 ،70/163  قتاذاهتيا،  ييا   ذليك قتاذهيا األخيير ا م يييد ال اميد   يا أادعي  يتحي  -23 
اإلنسييان اةم ثلييد ةبييالئ ايياذيس للمسييامهد    ل   ييي  فييتع اة لسييات الو نيييد  قييوقميين عوييييد 

 عما جملس حقوق اإلنسان؛
اا هول اليت اال ها حىت اآلن مجيا آليات األمض اة حد  وعملياهتا ذات  يشيد -24 

،  يا فيهيا  نيد وضيا اةيتأ ، ومي  ت 70/163الالد، كا وفقاً لوطي   ووفقاً لقتاذ ا م ييد ال اميد 
ىاقييييد حقيييوق األةيييخاع ذو  اإلعاقيييد، والىتيييي  ال اميييا اةى يييوح ال ضيييويد اليييدول األ يييتاق   اع

،  ييا   ذلييك اةن ييد  السياليي  التفيييا 2030اة ييين االشيييخوخد، وخعييد ال نميييد اةسيي دامد ل ييا  
اةسيي و  اة ييين اال نميييد اةسيي دامد، ميين أجييا مواتييلد ع  ييي  مشيياذكد اة لسييات الو نيييد  قييوق 

ئ ايياذيس و كينهييا ميين اةسييامهد   هييا  اآلليييات وال مليييات ال اا ييد ل مييض اإلنسييان اةم ثلييد ةبييال
، 60/251اة حد ، ما متاعا  األحكا  ذات الالد اة  لقد  شياذك ها واليواذل    قيتاذ ا م ييد 

، وقيتاذ 2011آذاذ/مياذ   25اة ذخيد  16/21و 5/2و 5/1وقييتاذات جملس حقيوق اإلنسيان 
 ، ويش ا على مواتلد ها  ا هول؛2005/74 ند حقوق اإلنسان 

مييين آلييييد اخليييربا  اة نييييد  قيييوق الشييي وأل األتيييليد، ومن يييد  األميييض  كييي ً   ييييدعو -25 
اة حد  الدائض اة ين اقضايا الش وأل األتليد، إىل ال ما على مواتلد ع  ي  مشاذكد اة لسيات 

 الو نيد  قوق اإلنسان، وفقاً لوطياهتا وأنظم ها الداخليد؛ 

__________ 
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 اإلنسيييان،  قيييوق الو نيييد اة لسيييات مييا السييياميد اةىوضييييد ع يياون عليييى يثييين -26 
 الس يام ، اةىيو   ويشي ا واةشيوذ ، القيدذات انيا  وأنشيعد ال قين ال  اون خ ل من ذلك    ا
الييد اختيياذ كى علييى اإلنسييان،  قييوق الو نيييد ااة لسييات اة اييلد األنشييعد نعيياق اعسيياع إىل نظييتاً 

عتعيبات منالبد وعوفر مواذل   اةي انيد ةواتيلد وزييال  عولييا نعياق األنشيعد لعمياً للم لسيات 
لعييض عمييا ال حييالف ال يياة  للم لسييات الو نيييد  قييوق  اسييبا منهيياالو نيييد  قييوق اإلنسييان، 

  ؛  اليايدااإلقليميد، ويدعو ا كومات إىل ال ربع اوموال إضافيد بقيقاً ا وةبكاع اإلنسان 
   ا   ييي  ال  يياون الييدويل اييمل اة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان،  ييا يتحيي  -27 

ذليك ال  ياون عين  تيي  ال حيالف ال ياة  للم لسيات الو نييد  قيوق اإلنسيان، ويشي ا األميمل 
د واإلقليميييد ال ييا  علييى أن يواتييا عقييدمي اةسيياعد  ال زمييد ل قييد اطج ماعييات واةيي  تات الدولييي

،  يييا   ذليييك اج ماعيييات ال حيييالف ال ييياة ،  قيييوق اإلنسيييان واألقاليمييييد للم لسيييات الو نييييد
 وذلك اال  اون ما اةىوضيد الساميد؛ 

 ال  ياون لعيض   اإلنسان  قوق الو نيد للم لسات ااا  االدوذ أيضاً  يتح  -28 
 اإلنسان؛ حقوق ومحايد ع  ي  جمال   اة حد  واألمض حكوماهتا امل
ا   ي  ال  اون اإلقليم    مجيا اةنا   ايمل اة لسيات الو نييد  يتح  كالك -29 

 قيييوق اإلنسيييان، ويشييير ميييا ال قيييديت إىل ال ميييا اة واتيييا لشيييبكد اة لسيييات الو نييييد األفتيقييييد 
مييييتيك مل،  قييييوق اإلنسييييان، وةييييبكد اة لسييييات الو نيييييد ل   ييييي  ومحايييييد حقييييوق اإلنسييييان   األ

ومن يييييد  اة لسيييييات الو نييييييد  قيييييوق اإلنسيييييان   آلييييييا واقيييييي  اايييييالئ، والشيييييبكد األوذواييييييد 
  للم لسات الو نيد  قوق اإلنسان؛

مجيييا الييدول واة لسييات الو نيييد  قييوق اإلنسييان علييى مواتييلد اختيياذ  يشيي ا -30 
اخلعوات اةنالبد ل   ي  ال  اون وعبالل اة لومات وعقالض اخليربات وع مييض أفضيا اةماذليات   

  جمال إنشا  اة لسات الو نيد  قوق اإلنسان وإلاذهتا على حنو ف ال؛
 مين عقيمي  ميا إ اذ   عدذج، أن إىل اناإلنس  قوق الو نيد اة لسات يدعو -31 

  وحكوماهتا؛ اةدين اجمل ما امل كحلقد وتا لوذها ع  ي  اشون اةماذلات أفضا عبالل ع اون،
ال يا  أن يقيد  إىل جملييس حقيوق اإلنسيان   لوذعي  ال اليي د  األميمل إىل يعلي  -32 

والث ثيييمل عقتييييتاً عييين عنىييييا هييياا القيييتاذ، وعقتييييتاً آخيييت عييين أنشيييعد ال حيييالف ال ييياة  للم لسيييات 
ةبالئ ااذيس. ام ثاطً الو نيد  قوق اإلنسان فيما ي  ل  ااع مال اة لسات الو نيد 
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