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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثة والثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 الحكم المحلي وحقوق اإلنسان -33/8  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
إىل اإلعيي ن المليياملو  قييوق اإلنسييان وصييإلوس حقييوق اإلنسييان الدولييي  ذا   وإذ يشيير 

ويل اخلاص با قوق املدني  والسياسي  والملهد اليدويل اخلياص بيا قوق الصل ، وال سيما الملهد الد
 ،االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي 

  يلييييييييول/ 26امليييييييي     24/2جملييييييييس حقييييييييوق اإلنسييييييييان  يإىل قيييييييي ا  اً وإذ يشيييييييير  ي يييييييي 
بشيييدن دو  ا إليييم اتليييو    مل يييي   2014 يلول/سيييبتمرب  25املييي     27/4و 2013 مربسيييبت

 ،اإلنسانومحاي  حقوق 
 2015 يلول/سييييبتمرب  25امليييي     70/1اجلمملييييي  الملاميييي   قيييي ا إىل  يشيييير  يييي ل وإذ  
جمموعييي  مييين اجلممليييي  الملامييي  ، الييي ي اعتميييد  فييييه 2030خطييي  التنميييي  املسيييتدام  لمليييا  بشيييدن 

يييي ة  دى املتمللقيييي  بالتنمييييي  املسييييتدام األهييييدال والتايييييا  الملاملييييي  الشييييامل  والبمليييييدة امليييي عليييي  وامل  ِّ
بالملميييو دون  ليييو مييين  جيييو  نةيييي  هييي   اخلطييي  وإىل  ملهيييدا ا إىل التحيييول، اإلنسيييان واملة يييي  
 ،عل  مجيع الصملد 2030بالإلامو حبلول عا  

 هيييدال    نةييي   اتلييو ا إليييمنظييا  قييدمها ياليييك  إليين  ن املهميي  املسييا    ي  ييدوإذ  
 ا،وغايا   التنمي  املستدام

إعمييييال حقييييوق  تييييوخ   ن  هييييدال التنمييييي  املسييييتدام  وغايا ييييا وإذ ي ييييع   االعتبييييا   
متإلامل   ي اً  هنا والةتيا ، و النساء مجيع اإلنسان للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتإلني 
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االقتصيييييادي  ي وغييييير قابلييييي  للتج ئييييي  وحتقيييييق التيييييواين بيييييني األبملييييياد الث  ييييي  للتنميييييي  املسيييييتدام ، 
 ،واالجتماعو والبيئو

اللجني  االستشيا ي  الي ي  عد يه تق ي  القائم عل  البحي  الب مع التقدي  ي  علماً حيوإذ  
 ،(1)جمللس حقوق اإلنسان بشدن دو  ا إلم اتلو    مل ي  ومحاي  حقوق اإلنسان

ن حقيييوق اإلنسيييان وا  ييييا  األساسيييي  حقيييوق يإلتسيييبها مجييييع     االعتبيييا ي يييع وإذ  
 ، ي ها  ا املس ولي  األوىل امللقاة عل  عا ق ا إلوما ن محايتها و مل بالوالدة، و األشخاص 
مسيييييا     مل يييييي  ومحايييييي  حقيييييوق اإلنسيييييان دون  ي  اتليييييوا إليييييم بيييييدو   يسيييييلم وإذ 

 ،باملس ولي  ال ئيسي  للحإلوم  الوطني    ه ا الصدد
 لنظييا لبييدن للحإلييم اتلييو  شييإلااًل ووفييائك  تلةيي     ييو دوليي  وفقيياً  وإذ يسييلم  ي يياً  

 ،للدول  اململني  الدستو ي والقانوين
علي  مسيتوى القاعيدة ووجيود  من النا  ه ق با إلم اتلو، حبإلم  ن    ل يد س  وإذ  
همييييي     قيييييدع اخليييييدما  الملامييييي  اليييييك  لييييي  االحتياجيييييا  ه املوفائةييييي تمثيييييو إحيييييدى الشيييييملبي ، 

 ،عمال حقوق اإلنسان عل  املستوى اتلواملتصل  بإواألولويا  اتلي  
وإ احيي  فيي ص الملاميي ، امل افييق  شييجيع  قافيي  حقييوق اإلنسييان داخييو عليي   ن  وإذ يشييدد 

   مل ييييي  احييييرتا   يييييويح دو هلمييييا ، تهمو ييييوعيللمييييوفةني الملييييامني تييييد ي  ا تسيييياع اململييييا ل وال
التثقيييييك  ييييوفر فيييي ص   ييييد   هيييي ا الصييييدد   ييييي  ينسييييان وإعماهلييييا   اجملتمييييع، وإذ حقييييوق اإل

 اتلو،ا إلم عل  مستوى  الملامني موفةنيلحقوق اإلنسان لوالتد ي    جمال 
باملبيييياد ا  الدولييييي  واإلقليمييييي  ذا  الصييييل  ال امييييي  إىل  مل ييييي  حقييييوق  وإذ حيييييي  علميييياً  

 اإلنسان عل  الصمليد اتلو،
سيا   املالي ي  إلين  ن   دييه ا إلومي  الوطنيي     مل يي  ا اسيم اليدو   يمليد  د يدوإذ  

فيمييا يتمللييق بتمل ييي  ومحاييي   2030 نةييي  خطيي  التنمييي  املسييتدام  لملييا  م اتلييو   اإلجيابييي  للحإليي
 حقوق اإلنسان،

، مع االستةادة دو  يه اخلامس  والث  ني والسادس  والث  ني بني دملق   ن    يق    -1 
ميين القييد ا  املتاحيي ، حلقيي  نقييا  بشييدن دو  ا إلييم اتلييو    مل ييي  ومحاييي  حقييوق اإلنسييان، 

ا وإعماهلييتهييا ومحايحقييوق اإلنسييان  مل ييي  الييك  تيييح للحإلييم اتلييو إمإلانييي  حتديييد السييبو  هبييدل
، بالتملياون الو ييق 2030 نةيي  خطي  التنميي  املسيتدام  لمليا ال سييما   سيياق  و عل  حنو فملال، 

 ؛مع ا إلوم  الوطني 
تصييو بالييدول ي قييوق اإلنسييان  ن  إىل مةييوا األمييم املتحييدة السييامو يطليي  -2 

وب اجمهييا اململنييي ، وصييناديقها األمييم املتحييدة و يياال  ميييع اجلهييا  صيياحب  املصييلح ، مبييا فيهييا جبو 
__________ 

(1) A/HRC/30/49. 
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التابملييي  جملليييس حقيييوق اإلنسيييان، وامل سسيييا  اململنيييي  وهيئيييا  اململاهيييدا ، واإلجييي اءا  اخلاصييي  
 ؛  حلق  النقا تها بتي  ضمان مشا  ،  قوق اإلنسان، واجملتمع املدين الوطني 

 ق ييي اً عيين حلقيي  النقييا    شييإلو ي ملِييد   ن إىل املةييوا السييامو  يطليي   ي يياً  -3 
 ؛والث  نيالثامن   إىل جملس حقوق اإلنسان   دو  ه موج  و ن يقدمه

 .إبقاء ه   املسدل  قيد نظ   يق   -4 
 39اجللس  

 2016 يلول/سبتمرب  29
 [اعت مد بدون  صويت.]

    


