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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   

 الحّيز المتاح للمجتمع المدني -32/31  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  إذ يسرتشد 
بدددداإلعلن ال دددداملإل سقددددوق اإلنسددددان وبددددنعلن وب نددددام  عمدددد   يينددددا  وإذ يسرتشددددد  ي ددددا   

 إلنسان ومجيع الصكوك األخ ى ذات الصلة، وال هدين الدوليني اخلاصني حبقوق ا
إىل اإلعدددلن املت لدددم حبدددم ومسددد ولية األ ددد اد واجملماعدددات و ي دددات ا تمدددع   وإذ يشددد   

 ت زيز ومحاية حقوق اإلنسان واس يات األساسية امل رتف هبا عامليا ، 
بشدنن اسيدز املتدا   2014 يلول/سدبتم   26املد ر   27/31إىل ق اريه  وإذ يش   ي ا   

بشنن اسيز املتا  للمجتمدع املددين   2013 يلول/سبتم   27امل ر   24/21للمجتمع املدين و
 هتي ة بي ة آمنة ومواتية واسفاظ عليها قانونا  وممارسة، 

خدد ى ذات الصددلة بتهي ددة إىل مجيددع قدد ارات جملددس حقددوق اإلنسددان األ وإذ يشدد  لدد ل  
حيددز للمجتمددع املدددين واسفدداظ عليدده، ومنهددا القدد ارات الددر تتندداول ح يددة الدد    والت بدد   واسددم   
ح ية التجمع السدلمإل واسدم   ح يدة تكدوين اجملم يدات  ومحايدة املددا  ني عدن حقدوق اإلنسدان  

والت دداون مددع األمددم املتحدددة  واملشدارلة   الشددنن السياسددإل وال دداد علدس قدددد املسدداواة بددني اجملميدع 
وممثليهدددددددا وآلياهتدددددددا   ميددددددددان حقدددددددوق اإلنسدددددددان  وت زيدددددددز ومحايدددددددة حقدددددددوق اإلنسدددددددان   سدددددددياق 

 االحتجاجات السلمية  وت زيز ومحاية حقوق اإلنسان علس اإلنرتنت والتمتع هبا، 
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نيددا  وإقليميددا  ودوليدد وإذ يسددلم  ا ، وبددنن بالدددور امدداد الدد   ي ديدده ا تمددع املدددين ًليددا  وًو
ا تمدددع املددددين ييسددد  دقيدددم مقاصدددد األمدددم املتحددددة ومبادئهدددا، وعليددده  دددنن اسدددد مدددن اسيدددز املتدددا  

 للمجتمع املدين من دون م ر له  ث  سليب علس دقيم تل  املقاصد واملبادئ،
  ذلددد  االلتزامددددات  مبددددا (1)2030 ل ددداد باعتمددداد خاددددة التنميدددة املسددددتدامةوإذ ي حددد   

تحقيددم مجلددة  مددور منهددا ت زيددز جمتم ددات مسدداملة وحاأددنة للجميددع مددن  جدد  التنميددة الددواردة  يهددا ب
املستدامة، وتدو   إمكانيدة احتكداد اجملميدع إىل ال دالدة وبنداا م سسدات   الدة وخاأد ة للمسداالة 
وشاملة للجميع علس مجيدع املسدتويات، وت زيدز وسدائ  التنفيد  وتنشديا الشد الة ال امليدة مدن  جد  

ي حدددد  لدددد ل  بدددداعرتاف اخلاددددة بنايددددة الشدددد الات  يمددددا بددددني  صددددحا   وإذ تدامة،التنميددددة املسدددد
 املصلحة املت ددين من  ج  دقيم   داف التنمية املستدامة،

مبنح جدائزة نوبد  للسدلد إىل فتلده اجملهدات الفاعلدة   ا تمدع املددين  وإذ ي ح   ي ا   
ة الر ميكن للمجتمدع املددين  ن يقددمها   واملدا  ني عن حقوق اإلنسان اعرتا ا  باملسااة اسامس

   مبددا جمددال ت زيددز حقددوق اإلنسددان، ووأددع  سددس اسددوار السددلمإل وبندداا الدددميق اًيات الت دديددة،
ين التونسإل  ، 2015 ل اد ذل  منح جائزة نوب  للسلد ل باعإل اسوار الًو

ألن ال دددداملني   جمددددال ت زيددددز حقددددوق اإلنسددددان واس يددددات  وإذ ي دددد   عددددن بددددال  القلددددم 
يواجهددون التهديدددات وامل ددايقات  مددا األساسددية والددد اه عنهددا، مددن  شددتا  ومن مددات، لثدد ا  

وي يشون   ظ وف غ  آمنة نتيجة الأالعهم بننشاة من   ا القبيد  م ده دا مجلدة  مدور منهدا 
الت سده   إقامدة   و اسدم   التجمدع السدلمإل  و ح يدة الت بد   و تقييد ح ية تكدوين اجملم يدات

اللجوا إىل  عمال التتويده واألعمدال االنتقاميدة امل سدفة   و املدنية أد م،  و الدعاوى اجملنائية
ال اميددة إىل مددن هم مددن الت دداون مددع األمددم املتحدددة وغ  ددا مددن امي ددات الدوليددة   ميدددان حقددوق 

 اإلنسان، 
نيدة  ن اإلًار القانو  وإذ ي لد  ين ال   ي م   يه ا تمع املدين  و إًدار التشد ي ات الًو

 املتسقة مع امليثاق والقانون الدويل سقوق اإلنسان، 
 ن وجود  حكاد قانونية وإدارية ًلية وتابيقها من شنهنما تيسد  قيداد جمتمدع  وإذ يدرك 

لصددددددد، مجيدددددع يددددد  ة بقدددددوة،    ددددد ا ا وإذ مددددددين مسدددددتق  ومتندددددوه وت ددددددد  وت زيدددددز  ومحايتددددده،
التهديدددات واالعتدددااات وال مليددات االنتقاميددة و عمددال الرت يدد  الددر تسددتهدف اجملهددات الفاعلددة 

ي لدددد  نددده ينبودددإل للددددول  ن دقدددم       عمدددال مدددن  ددد ا القبيددد  ي ددددعس  وإذ   ا تمدددع املددددين،
وقدوه املزيدد وقوعها، و ن ت من املساالة وسب  االنتصاف الف الة، وتتت  اخلاوات اللزمدة ملندع 

  عمال الرت ي ،  و األعمال االنتقامية  و االعتدااات  و من     التهديدات
ألن األحكدداد القانونيدة واإلداريددة ا ليدة، مثدد  التشد ي ات املت لقددة  وإذ يسداور  بددال  القلدم 

بددداألمن القدددومإل ومكا حدددة اإلر دددا ، والتدددداب  األخددد ى مثددد  األحكددداد املت لقدددة بتمويددد  ا تمدددع 
__________ 

 .  70/1ق ار اجملم ية ال امة  (1)
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شدد وا اإلبددلد، قددد سدد ت،   ب ددة اسدداالت، إلعاقددة عمدد  اجملهددات   و التسددجي   و دين،املدد
يسلهم باساجدة  وإذ  سيئ استتدامها لتحقيم ذل ،  و الفاعلة   ا تمع املدين وهتديد سلمته،

املاسة إىل منع ووقه استتداد تل  األحكاد، وم اج ة  ية  حكداد ذات صدلة ولد ل  ت دديلها، 
 اا، مدن  جد  أدمان امتثامدا القدانون الددويل سقدوق اإلنسدان والقدانون الددويل حبسد  عند االقت
 االقت اا، 
 ن القددددرة علدددس التمددداو املدددوارد وتنمينهدددا واسدددتتدامها  مددد  أددد ور  لوجدددود  وإذ يددددرك 

اجملهات الفاعلة   ا تمع املدين واستدامة عملها، و ن القيود املف وأة من دون م ر علس متويد  
 هات الفاعلة   ا تمع املدين تنال من اسم   ح ية تكوين اجملم يات، اجمل

أد ورة الرتليدز، بوجده خدا ، علدس التدداب  ال اميدة إىل املسداعدة    وإذ ي لد من جديد 
يد سيادة القانون، ودقيدم التنميدة االجتماعيدة  تدعيم قياد جمتمع مدين ت دد ، بوسائ  منها تًو

  ذلدد  الت بدد   مبددا اسددم   ح يددة الت بدد  علددس شددبكة اإلنرتنددت وخارجهددا،واالقتصددادية، وت زيددز 
واإلبددددداه الفنيهددددان، والوصددددول إىل امل لومددددة، واسددددم   التجمددددع السددددلمإل واسددددم   ح يددددة تكددددوين 

  ذلددد  التمددداو املدددوارد وتلقيهدددا واسدددتتدامها، وإقامدددة ال ددددل، وحدددم النددداو    مبدددا اجملم يدددات،
 و  لية   عمليات صنع الق ار، املشارلة مشارلة حقيقية

باألايدددة اسامسدددة ملشدددارلة ا تمدددع املددددين بنشددداا، علدددس مجيدددع املسدددتويات،    وإذ يسدددلم 
ت زيددز اسكددم ال شدديد، بادد ق منهددا دقيددم الشددفا ية واملسدداالة، علددس مجيددع  و  عمليددات اسولمددة

 ا والدميق اًية،غىن عنه لبناا جمتم ات تن م بالسلد وال خا ال  و  م  مما الص د،
 ن هتي ة بي ة آمنة ومواتية ميكن  ن ي م   يها ا تمع املددين   جدو ولدو  ي لد -1 

مدددن ال وائدددم ويسدددود  األمدددن واسفددداظ علدددس تلددد  البي دددة، يسددداعد الددددول علدددس الو ددداا بالتزاماهتدددا 
االة وت هددداهتا الدوليددة   جمددال حقددوق اإلنسددان، و ن غيددا  ذلدد  ي دد ه بشدددة املسدداواة واملسدد

نية واإلقليمية والدولية   ما وسيادة القانون مع  ينجم عن ذل  من آثار علس املستويات الًو
بتق يدددد  مفددددومل األمددددم املتحدددددة السددددامإل سقددددوق اإلنسددددان بشددددنن  حيدددديا علمددددا   -2 

التوصيات ال ملية ال امية إىل هتي ة بي ة آمندة ومواتيدة للمجتمدع املددين واسفداظ عليهدا، اسدتنادا  إىل 
  (2)مارسات اجمليدة والدروو املستفادةامل

الددددول بالتزامهدددا بدددنن ددددرتد ودمدددإل بالكامددد  اسقدددوق املدنيدددة والسياسدددية  يددد له  -3 
واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقا يددة جملميددع الندداو ومنهددا اسددم   ح يددة الت بدد  والدد   ، واسددم   

يشم  األشدتا   مبا التجمع السلمإل وتكوين اجملم يات حب ية، علس شبكة اإلنرتنت وخارجها،
قلهددة مدن الندداو ويد ل  ا بددنن احدرتاد مجيددع  إال تتبنا دا ال  و م تقددات فالفددة و  الد ين يتبنددون آراا
بددا تمع املدددين، يسددهم   م اجملددة وحدد  التحددديات واملسددائ  الددر هتددم  يت لددم  يمددا دد   اسقددوق، 

ا تمع، مث  م اجملة األزمات املالية واالقتصادية، والتصد  ألزمات الصحة ال مومية، والتصدد  
__________ 

(2) A/HRC/32/20 . 
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  ذل    سياق النزاه املسلح، وت زيز سيادة القانون واملسداالة، ودقيدم  مبا إلنسانية،لألزمات ا
  داف ال دالة االنتقالية، ومحاية البي ة، وإعمال اسم   التنمية، ومتكني األشتا  املنتمدني إىل 

جمل ميدة، األقليات وإىل الف ات ال  يفة، ومكا حة ال نص ية والتمييز ال نص  ، ودعم جهود منع ا
ومكا حة الفساد، وت زيز املس ولية االجتماعية للشد لات ومسداالتها، ومكا حدة اال دار بالبشد ، 
ومتكدددددني النسددددداا والشدددددبا ، وت زيدددددز حقدددددوق الافددددد ، والنهدددددومل بال دالدددددة االجتماعيدددددة، ومحايدددددة 

 ، 2030 ل اد املستهل ، وإعمال حقوق اإلنسان لا ة وتنفي  خاة التنمية املستدامة
الدول علس هتي ة بي ة آمندة ومواتيدة ميكدن  ن ي مد   يهدا ا تمدع املددين    حيث -4 

 جوه ولو من ال وائم ويسود  األمن واسفاظ عليها، قانونا  وممارسة  
 ايددددة اسيددددز املتددددا  للمجتمددددع املدددددين   متكددددني األشددددتا  املنتمددددني إىل  ي لددددد -5 

 م تقددددددات فالفدددددة  و يتبندددددون آراا  قليدددددات وإىل   دددددات أددددد يفة،   دددددل  عدددددن األشدددددتا  الددددد ين
تقدددومل   ال  قليدددة مدددن النددداو، ويددددعو الددددول،    ددد ا الصددددد، إىل اسددد   علدددس إال يتبنا دددا ال

تقددومل  نشدداة   و التشدد ي ات والسياسددات واملمارسددات متتددع  دد الا األشددتا  حبقددوق اإلنسددان
 ا تمع املدين   الد اه عن حقوقهم  

ملندوا بدالت ب  واإلبدداه الفنيدني   تادوهر ا تمدع، ومدن الدور اماد ا وي لد  ي ا   -6 
مددن  19يتسددم مددع املددادة  مبددا مثه  ايددة وجددود بي ددة آمنددة ومواتيددة للمجتمددع املدددين    دد ا الشددنن،

 ال هد الدويل اخلا  باسقوق املدنية والسياسية 
الدددول علددس أددمان سددب  االحتكدداد إىل الق دداا، واملسدداالة ووأددع حددد  حيددث -7 

 دددلت مدددن ال قدددا  علدددس انتهالدددات حقدددوق اإلنسدددان واالعتددددااات الدددر تسدددتهدف اجملهدددات لإل
الفاعلددة   ا تمددع املدددين، بوسددائ  منهددا اسددتحدال القددوانني والسياسددات وامل سسددات وا ليددات 
ذات الصلة لتهي دة بي دة آمندة ومواتيدة ميكدن  ن ي مد   يهدا ا تمدع املددين   جدوه ولدو مدن ال وائدم 

 وشس  يه من األعمال االنتقامية واسفاظ عليها   وال ألمنويسود  ا
بالدددددول  ن ت ددددمن اتفدددداق األحكدددداد ا ليددددة املت لقددددة بتمويدددد  اجملهددددات  يهيدددد  -8 

الفاعلة   ا تمع املدين مع التزاماهتا وت هداهتا   جمال حقوق اإلنسدان، وعددد إسدااة اسدتتداد 
لتهديدد سدلمتها، ويشددهد علدس   و ا تمدع املددين تل  األحكاد إلعاقة عمد  اجملهدات الفاعلدة  

  اية قدرة     اجملهات علس التماو املوارد وتلقيها واستتدامها   عملها 
مجيدع اجملهدات الفاعلدة مدن غد  الددول علدس احدرتاد حقدوق اإلنسدان لا دة  حيث -9 

 األمن  وعدد تقوية قدرة ا تمع املدين علس ال م    جوه ولو من ال وائم ويسود 
علدددددس الددددددور األساسدددددإل للمجتمدددددع املددددددين   املن مدددددات دون اإلقليميدددددة  ي لدددددد -10 

تبادل التجار  واخل ات عدن  و    ذل  دور    دعم عم  املن مات، مبا واإلقليمية والدولية،
ً يددم املشددارلة الف الددة   االجتماعددات، و قددا  للقواعددد والا ائددم ذات الصددلة، وي لددد مددن جديددد، 
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    ا الصدد، حم ل    د، مبف د  وباالشرتاك مع غ  ،   الوصدول إىل امي دات دون اإلقليميدة 
 واإلقليمية والدولية، وممثليها وآلياهتا واالتصال هبم بدون عائم  

نيدددة ودون اإلقليميدددة واإلقليميدددة  يسدددلم -11  باملسدددااة القيمدددة لوليدددات وامي دددات الًو
  ذلدد  االسددت  امل الدددور  الشددام  واإلجدد ااات اخلاصددة  مبددا نسددان،والدوليددة امل نيددة حبقددوق اإل

نيدة سقدوق اإلنسدان،   ت زيدز اسيهدز   لس حقوق اإلنسان، و ي ات امل ا دات وامل سسدات الًو
 املتا  للمجتمع املدين ومحايته  

اإلجدددد ااات اخلاصددددة  لددددس حقددددوق اإلنسددددان، و ي ددددات امل ا ددددددات،  يشددددجهع -12 
ت األمم املتحددة وصدناديقها وب اجمهدا، علدس مواصدلة م اجملدة اجملواند  ذات الصدلة و ي ات وولاال

 من اسيز املتا  للمجتمع املدين   إًار والية ل  منها  
الدول علس أمان تناول مسنلة هتي ة وإدامدة بي دة آمندة ومواتيدة للمجتمدع  حيثه  -13 

 ا الصددددد، علدددس التشددداور مدددع املددددين   سدددياق االسدددت  امل الددددور  الشدددام ، ويشدددج ها،    ددد
نيدددة  نيدددة، وعلدددس  ن تن ددد    ت دددمني تقاري  دددا الًو ا تمدددع املددددين عصدددو  إعدددداد تقاري  دددا الًو
ين، وعلدس  ن تن د    تقدد   م لومات عن األحكاد ا لية واخلادوات املتتد ة علدس الصد يد الدًو

تنفيددد  التوصددديات  التوصددديات ذات الصدددلة إىل الددددول موأدددوه االسدددت  امل، ومسددداعدة الددددول  
ذات الصدلة مددن خددلل مجلددة  مددور مددن بينهددا تبددادل التجددار  واملمارسددات اجمليدددة واخلدد ات الفنيددة 
وتقددد  املسدداعدة التقنيددة علددس  سدداو الالبددات املقدمددة ومبوا قددة الدددول امل نيددة، وإجدد اا مشدداورات 

 واس ة مع ا تمع املدين   متاب ة االست  امل املت لم هبا  
الدددول  ي ددا  علددس  ن هتيددئ، علددس صدد يد  القددانون واملمارسددة، بي ددة آمنددة  حيددث -14 

  ا الصددد يشدجع الددول علدس اسدتتداد املمارسدات اجمليددة ومنهدا  و  ومواتية للمجتمع املدين،
املمارسدددات الدددر ورد ذل  دددا جمم دددة   تق يددد  املفدددومل السدددامإل بشدددنن التوصددديات ال مليدددة املت لقدددة 

عددن ً يددم مجلددة  (2)ة للمجتمددع املدددين واسفدداظ عليهددا والدددروو املسددتفادةبتهي ددة بي ددة آمنددة ومواتيدد
  مور منها  
 اختددداذ اخلادددوات اللزمدددة ل دددمان إًدددار قدددانوين وإمكانيدددة اللجدددوا إىل الق ددداا، ) ( 

  ذلدد  مددن خدددلل االعددرتاف ال لددين بالددددور امدداد واملشدد وه املندددوا بددا تمع املدددين   ت زيدددز  مبددا
  ذلدد  عدن ً يددم البياندات ال امددة واسمددلت  مبددا ميق اًيدة وسدديادة القدانون،حقدوق اإلنسددان والد

اإلعلمية ال امة، ودسني م اجملة انتهالات حقوق اإلنسان املتصلة باألعمال التجارية عن ً يم 
 التنفي  الف هال للمبادئ التوجيهية بشنن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

عامددة وسياسددية تسدداعد ا تمددع املدددين علددس االأدداله املسددااة   قيدداد بي ددة  ) ( 
  ذلددددد  مدددددن خدددددلل ت زيدددددز سددددديادة القدددددانون وإقامدددددة ال ددددددل، والتنميدددددة االجتماعيدددددة  مبدددددا ب ملددددده

واالقتصدادية، واسصددول علددس امل لومددة، وت زيدز اسددم   ح يددة الدد    والت بد  علددس شددبكة اإلنرتنددت 
مددن خددلل املشددارلة   الشددنن ال دداد وت زيددز وخارجهددا، والتجمددع السددلمإل وتكددوين اجملم يددات، و 
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مشارلة األشتا  مشارلة حقيقية و  هالة   عمليدات صدنع القد ار، واختداذ خادوات للتنلدد مدن 
  ذلدد   مبدا  ن مجيدع األحكداد القانونيدة ا ليدة الدر تد ث  علدس اجملهدات الفاعلدة   ا تمدع املددين،

   مبددا لت هدددات الدوليددة   جمددال حقددوق اإلنسددان،تددداب  مكا حددة اإلر ددا ، متتثدد  االلتزامددات وا
ذلددد  اإلعدددلن املت لدددم حبدددم ومسددد ولية األ ددد اد، ومجاعدددات و ي دددات ا تمدددع امل نيدددة بت زيدددز حقدددوق 
اإلنسان واس يات األساسدية امل درتف هبدا عامليدا  ومحايتهدا، واإلبقداا علدس اإلجد ااات ا ليدة املتاحدة 

نيددددة واإلقليميددددة والدوليددددة تسددددجي  املن مددددات وال اب  و إلنشددداا اددددات، والتواصدددد  مدددع ا ليددددات الًو
 سقوق اإلنسان  

إتاحة الوصول إىل امل لومة وذلد  عدن ًد ق اعتمداد قدوانني وسياسدات واأدحة  )ج( 
تنص علس الكشه الف لإل عن امل لومات الر ددتف  هبدا السدلاات ال امدة وعلدس  ن  نداك حقدا  

تلقيهددا مددع وجددود اسددتثنااات واأددحة وم  ه ددة بدقددة و قددا  عامددا    ًلدد  اسصددول علددس امل لومددة و 
 للقانون الدويل سقوق اإلنسان  

النصه علس مشارلة اجملهات الفاعلة   ا تمع املدين بوسائ  منها متكينهدا مدن  )د( 
املشارلة   النقاش ال اد حول الق ارات الر من شنهنا  ن تسهم   ت زيز ومحاية حقوق اإلنسدان 

لقددانون، وحددول    قدد ارات  خدد ى ذات صددلة، وتقددد  مدددخلت بشددنن ا ثددار ا تملددة وسدديادة ا
االست  امل، واستكشاف  شكال جديددة   و التنفي   و املناقشة  و للتش ي ات و إل قيد اإلعداد

من املشارلة والف   املتاحة الر تنجم عدن تكنولوجيدا امل لومدات واالتصداالت ووسدائا التواصد  
 االجتماعإل  

  ذلدد  عددن ً يددم  مبددا تددو   بي ددة داعمددة   األجدد  الاويدد  للمجتمددع املدددين، ه() 
 الت ليم ال   يهدف إىل ت زيز احرتاد حقوق اإلنسان واس يات األساسية  

   مبدددا الددددول إىل التمددداو املسددداعدة واملشدددورة التقنيدددة،    ددد ا الصددددد، يددددعو -15 
خلاصدة ذات الصدلة التاب دة  لدس حقدوق اإلنسدان تقدمه املفوأية السدامية واإلجد ااات ا ما ذل 

 سقوق اإلنسان   ةوا ليات اإلقليمي
الدددول و صددحا  املصددلحة ا خدد ين إىل تقددد  إحاًددات، علددس  سدداو  دعويدد -16 

ًدددوعإل،   جملدددس حقدددوق اإلنسدددان   دورتددده اخلامسدددة والثلثدددني، عدددن التدددداب  املتتددد ة لتنفيددد  
   (2)ومل السامإلالتوصيات الواردة   تق ي  املف

بال م  ال   تقدود بده مفوأدية األمدم املتحددة السدامية سقدوق اإلنسدان  ي حه  -17 
  ذلددد  عملهدددا بشدددنن توسددديع اسيهدددز  مبدددا مدددن  جددد  ت زيدددز اسيهدددز املتدددا  للمجتمدددع املددددين ومحايتددده،

 الدميق اًإل، ويدعو ا إىل مواصلة جهود ا     ا الصدد  
إىل املفددددومل السددددامإل  ن ي  ددددده تق يدددد ا  ي ددددم مجلددددة مددددن امل لومددددات عددددن  يالدددد  -18 

 مبشارلة ا تمع املدين مع املن مات اإلقليميدة والدوليدة، يت لم  يمااإلج ااات واملمارسات املتب ة 
  يهدددددا  ي دددددات األمدددددم املتحددددددة وولاالهتدددددا وصدددددناديقها وب اجمهدددددا، ومسدددددااة ا تمدددددع املددددددين   مبدددددا
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الكيانات من  عمال، والتحديات املا وحة و     املمارسات، و ن يواصد ،  ت الع به تل  ما
   د ا الصددد، إشد اك تلد  املن مدات والكيانددات واسصدول علدس مددخلت منهدا ولد ل  علددس 
نية سقوق اإلنسدان، وا تمدع املددين وغد  ذلد  مدن اجملهدات صداحبة  آراا الدول وامل سسات الًو

 ومات ا مه ة إىل جملس حقوق اإلنسان   دورته الثامنة والثلثني  املصلحة، و ن يقدد تل  امل ل
  ن يبقإل املسنلة قيد ن   .  يق ره  -19 

 46 اجمللسة
 2016/يوليه متوز 1

 ع داا عدن التصدويت. ولاندت  9وامتنداه  7مقابد   صدوتا   31]اعتمد بتصويت مسج  بنغلبيدة 
 نتيجة التصويت لالتايل 

  امل يدون
يدا،  ملانيدا، إندونيسديا، بداراغوا ، ال تودال، بلجيكدا، بددنولدي ، إلدوادور،  لبان

بنما، بوتسدوانا، توغدو، اجملزائد ، مجهوريدة لوريدا، مجهوريدة مقددونيا اليوغوسدل ية 
سدددددابقا ، جورجيدددددا، السدددددلفادور، سدددددلو ينيا، سويسددددد ا، غاندددددا،   نسدددددا، الفلبدددددني،  

املتحددة ل ياانيددا ديفدوار، التفيدا، املود  ، املكسددي ، ملدديه، اململكدة  لدوت
 ال  مس وآي لندا الشمالية، منووليا، ناميبيا، امند،  ولندا

  امل ارأون
البوليفاريددددة(،   -االدددداد ال وسددددإل، جنددددو     يقيددددا، الصدددني،  نددددزويل )مجهوريددددة 

 لوبا، الكونوو، نيج يا
  املمتن ون

ددة املت دددددد -إثيوبيددددددا، اإلمددددددارات ال  بيددددددة املتحدددددددة، بورونددددددد ، بوليفيددددددا )دولددددددة 
 [.ناد، قا ، ق غيزستان، لينيا، اململكة ال  بية الس ودية القوميات(،  ييت

    


