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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  28أيلول/سبتمرب 2018
 -12/39إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقووق الالالحوو وهو مم موع العواملو
يف املناطق الريالية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشيير إىل مجيييق ا يتاجماس جملييس حقييوق اإلنسييان ذاس الحلييل لشييءن ا ي ال ي ا ،
وإذ يشيير علييه وجييص اىلحلييور إىل ا يتاجماس ا لييس  ١9/٢١امل يخجم  ٢7أيلول/سييبتمرب ،٢٠١٢
و ٢٦/٢٦امليخجم  ٢7حزيتان/يونيييص  ،٢٠١٤و ١٣/٣٠امليخجم  ١تشيتين األول/أوتييولت ،٢٠١٥
و ٢٢/٣٦امل يخجم  ٢9أيلول/سييبتمرب  ٢٠١7لشييءن تيزيييز و اي ي حقييوق اإلنسييان لل ح ي و يير
املناط التي ي ،
من اليامل
وإذ يتحي مييق التقيديت ابمل اوضيياس البنيا ة واملشياجمو والتييياون النشيا ال تيي اليامي
ا كييوما الييدوف امل تييوو اليملييوي امليييم اعي ن األمي املتقييدة املتيلي قييوق ال حي و يير
املناط التي ي خ ل دوجماتيص اىلميس ،وإذ يتحي لتقتييت ال تيي عين أعميال دوجمتيص
من اليامل
()١
اىلامس ،
 -١ييتمييد إعي ن األمي املتقييدة املتيلي
املناط التي ي  ،لحلي تص الواجمدة متف ا القتاجم؛

قييوق ال حي و يير ميين اليييامل

 -٢يوصييا اجلميي ي اليام ي  ،وفقييا لل قييتة (٥ج) ميين اتاجم ييا  ٢٥١/٦٠امل يخجم ١٥
آذاجم/ماجمس  ،٢٠٠٦ابعتماد مشتوع القتاجم التاف:

__________
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"إن اجلميي اليام ،
إذ تتح ابعتماد جملس حقوق اإلنسان ،عن طتي اتاجمه  ١٢/٣9املخجم ٢٨
أيلول/سييبتمرب  ،٢٠١٨إعي ن األمي املتقييدة املتيلي قييوق ال حي و يير ميين اليييامل
املناط التي ي ،
 -١تيتم ييد إع ي ن األم ي املتق ييدة املتيلي ي ق ييوق ال ح ي و يير م يين
املناط التي ي  ،لحلي تص الواجمدة متف ا القتاجم؛
اليامل
 -٢تييدعو ا كوميياس والووييااس واملخسسيياس التالي ي ملنموم ي األم ي املتقييدة
واملنمماس ا كومي الدولي واملنممياس ير ا كوميي إىل نشيت اإلعي ن وتيزييز اح اميص
وفهمص عله الحلييد الياملا".

اجللس ٤٠
 ٢٨أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
مسج أب لبي  ٣٣صيوً مقالي  ٣أصيواس ،وامتنياع  ١١عمليوا عين
[اعتُمد لتحلويت َّ
التحلويت .ووانت نتيج التحلويت والتاف:

املخيدون:
إثيولي ييا ،أف انس ييتان ،إوي يوادوجم ،اإلم يياجماس اليتليي ي املتق ييدة ،أن ييوا ،أووتاني ييا،
ابوسييتان ،لنمييا ،لوجمونييد ،،لييرو ،تو ييو ،ت يونس ،مجهوجمي ي الكون ييو الد قتاطي ي ،
جنيو أفتيقيييا ،جموانييدا ،السين ال ،سويسيتا ،شيييلا ،الحلي  ،الييتاق ،ال لبي ،
فنييزوي (مجهوجميي  -البولي اجميي ) ،ا،ييت ،ار يزسييتان ،وييواب ،وييوس دي يواجم ،وينيييا،
محلت ،املكسيك ،اململك اليتلي السيودي  ،من وليا ،نيبال ،نيجراي

املياجمضون:
أس اليا ،اململك املتقدة لربي،انيا اليممه وآيتلندا الشمالي  ،ن اجماي

املمتنيون:
إسييبانيا ،أملانيييا ،آيسييلندا ،الرباجي ي  ،للجيكييا ،مجهوجمي ي و يوجماي ،جوجمجيييا ،سييلوفاويا،
سلوفينيا ،وتواتيا ،الياابن]

املرفق
إعووالن األمووم املتحوودة املتعلووق حبقوووق الالالحووو وه و مم مووع العوواملو يف
املناطق الريالية
إن جملس حقوق اإلنسان،
ييا جلميييق
إذ يشيير إىل املبييادا املنحلييور عليهييا ميميياق األم ي املتقييدة ،ال ي تي ي
أف يتاد األسييتة اإلنسيياني ميين وتام ي واييي متءصييل وحقييوق متسيياوي يير االل ي للتحلييت وءسيياس للقتي ي
واليدال والس م اليامل،
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وإذ أيخي ي اعتب يياجمه املب ييادا املنحل ييور عليه ييا اإلعي ي ن الي يياملا ق ييوق اإلنس ييان،
واات اايي ي الدوليي ي للقمل ييا عل ييه مجي ييق أش ييكال التميي ييز الينحل ييت ،،واليه ييد ال ييدوف اىل ييار اب ق ييوق
اااتحليادي وااجتماعيي والمقافيي  ،واليهييد اليدوف اىليار اب قيوق املدنيي والسياسيي  ،وات اايي القملييا
عله مجيق أشكال التمييز ضد املتأة ،وات ااي حقوق ال ، ،واات ااي الدوليي مايي حقيوق مجييق
اليمال املهاجتين وأفتاد أست  ،وات ااياس منمم اليم الدولي ذاس الحلل  ،و ر ا مين الحليكو
الدولي ذاس الحلل ال اعتُمدس عله الحلييد الياملا أو اإلاليما،
وإذ ييي ييد دوي ييد إعي ي ن ا ي التنميي ي  ،ويخو ييد م يين جدي ييد أن ا ي ي التنمي ي حي ي
إنساين ر اال للتحلت يتمتق وجبص وي إنسيان ومجييق الشييو اب ي املشياجمو التنميي
اااتحلادي وااجتماعي والمقافي والسياسي ال كن فيهيا إعميال مجييق حقيوق اإلنسيان وا يتايس
ه التنمي والتمتق هبا،
األساسي إعماا وام  ،واملسامه
وإذ يخود من جديد أيملا إع ن األم املتقدة لشءن حقوق الشيو األصلي ،
وإذ يخويد مين جدييد وي لك أن مجييق حقييوق اإلنسيان عامليي وم ال،ي ومتشيالك ومتياضييدة
وا تقب التجزئ  ،وجي أن تُيام ميامل منحل ومتكافئ  ،عله ادم املساواة ولن س القدجم من
اا تمييام ،وإذ يشيير إىل أن تيزيييز فئ ي ميين ا قييوق و ايتهييا ا يي يييان الييدول م،لقييا ميين تيزيييز
و اي ا قوق األختى،
وإذ يسييل ابلي ا ي والت اع ي اىلاص ي ل ي ال ح ي و يير ميين اليييامل
التي ي واألجمض واملياه وال،بيي ال يتتب،ون هبا وييتمدون عليها وس جمجاه ،

املنيياط

املنياط التي يي املاضييا
وإذ يسيل أيمليا سيامهاس ال حي و يير مين الييامل
وا اضيت واملسيتقب مجييق أ يا الييامل التنميي وح يع التنيوع البيوليوجا و سيينص ،يا يشيك
أساس اإلنتاج ال ائا والزجماعا عله ن،ياق الييامل ،ومسيامهام ضيمان ا ي ال ي ا الكيا
واألميين ال ي ائا ،ومهييا عنحل يتان أساسيييان لتققي ي األ ييدا اإليائي ي املت ي عليهييا دوليييا ،ييا
ذلك خ ،التنمي املستدام ليام ،٢٠٣٠
وإذ يساوجمه القل ألن ال ح و ر من اليامل
واجلوع وسو الت ي عله و ر متناس ،

املناط التي ي ييانون من ال قت

وإذ يساوجمه القل أيملا ألن ال ح و ر من اليامل
األعبا النامج عن التد وجم البيئا وت ر املنا ،

املناط التي ي ييانون مين

السن مجيق أ ا الييامل ،لينميا تتزاييد
وإذ يساوجمه القل و لك إجا تقدم ال ح
ج يتة الشييبا إىل املنيياط ا مل يتي ويتزايييد عييزوفه عيين الزجماع ي انيييدام ا يوافز ومشييق ا ييياة
التي ي ي  ،وإذ يييدجم ضييتوجمة تيزيييز التنييوع اااتحليياد ،املنيياط التي ي ي وإجييياد فييتر اليم ي يير
الزجماعا ،خاص لشبا األجماي ،
وإذ تميير جزعييص األعييداد املتزايييدة ميين ال ح ي و يير ميين اليييامل
شتدون استا و عام،
،تدون أو يُ َّ
ال ين يُ َ
وإذ تمر جزعص أيملا ومتة حااس انتقاجم ال ح
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عدة للدان،
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وإذ يشدد عله أن ال حاس و ر ن من النسا املناط التي ي يخدين دوجما اميا
تييوفر أسييبا البقييا اااتحليياد ،ألسييت ن و اإلسييهام اااتحليياد التي ييا والييوطم ،ل،تائ ي تشييم
عمله يين ا،اع يياس اااتحل يياد يير النقدي ي ي  ،ولك يينهن ُي ي َيتمن أحي ييان وم ييرة م يين حي يياجة األجمض
وملكيتهييا وميين املسيياواة فييتر الوصييول إليهييا أو إىل ميواجمد اإلنتيياج أو اىلييدماس املاليي أو امليلوميياس
أو فتر اليمال أو ا ماي ااجتماعي  ،ويقين ال األحيان ضيقااي للينيو والتميييز أشيكال
ومما ت خمتل ،
وإذ يشدد أيملا عله أمهي تيزيز و اي حقوق ال ،ي املنياط التي يي  ،ل،يتق تشيم
القملا عله ال قت واجليوع وسيو الت يي  ،وتيزييز التيليي والتعايي الحليقي اجلييدين ،وا مايي مين
التيييتض للمييواد الكيميائيي والن يياايس ،والقملييا علييه عمي األط ييال ،وفقييا التزاميياس حقييوق اإلنسييان
ذاس الحلل ،
وإذ يشييدد وي لك علييه أن عييدة عوامي يي ميين الحلييي علييه ال حي و يير ميين
املناط التي ي  ،ن فيه ص اجم الحليادين وعمال محليائد األايا والتعياة وعميال ال ياابس
اليامل
و ر من اجلماعياس الليي  ،التيبير عين جمأيهي  ،واليدفاع عين حقيوق اإلنسيان اىلاصي هبي وعين
حقواه ا ياجة ،وو ال ااستخدام املستدام للمواجمد ال،بييي ال ييتمدون عليها،
وإذ يي ي أبن سييكان األجماي يواجهييون صيييوابس متزايييدة ا حلييول علييه األجمض
واملياه والبي وجم وامليواجمد ال،بيييي األخيتى ،وإذ يشيدد عليه أمهيي سي سيب ا حليول عليه ميواجمد
اإلنتاج وااستمماجم التنمي التي ي املناسب ،
املنيياط
وإذ ييييت عيين ااتناعييص لوجييو تييوفر الييدع لل حي و يير ميين اليييامل
التي ي جهود التامي إىل تيزيز وت،بي اجمساس اإلنتاج الزجماعا املستدام ال تيدع وت ئي
ال،بيي  ،املشاجم إليها أيملا ليباجمة ‘أمنا األجمض‘ عدد من البليدان واملنياط  ،لسيب منهيا احي ام
الق ييدجمة البيولوجيي ي وال،بيييي ي لل يينم اإليكولوجيي ي عل ييه التكي ييو والتج ييدد م يين خي ي ل اليملي يياس
والدوجماس ال،بييي ،
وإذ يملق اعتباجمه المتو اىل،تة وااست لي السائدة أجيزا وميرة مين الييامل الي
املنياط التي يي أن ييمليوا فيهيا ،يتوم
جي عله اليديد من ال ح و ر مين الييامل
ال األحيان مين فتصي اجمسي حقيواه األساسيي اليمي  ،وم تقيتين إىل أجيوجم الك يا
وا ماي ااجتماعي ،
وإذ يساوجمه القل ألن اليامل من أفتاد ومجاعاس ومخسساس عله تيزيز و اي حقوق
اإلنسان اىلاص ابألشخار املهتم ابملسائ املتيلقي ابألجمض وامليواجمد ال،بيييي يواجهيون خمياطت
وبرة أبن يتيتضوا ملختلو أشكال التخويو وانتها س مته البدني ،
املناط التي ي وميرا ميا يواجهيون صييوابس
وإذ ي حع أن ال ح و ر من اليامل
الوصييول إىل اليياو وضييباط الشييتط واملييدع اليييام والييام لدجمج ي أم ي ييجييزون عيين التميياس
سب اانتحلا أو ا ماي ال وجمي من الينو واإلي ا وااست ل،
وإذ يسيياوجمه القلي إجا اململيياجمل املنتجيياس ال ائيي وتزايييد تتويييز اليينم ال ائيي وعييدم تيواجن
توجييها وعدم تكافخ ع ااس القوة عله امتداد س س القيم  ،ا ييي التمتق قوق اإلنسان،
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التنميي مين حقيوق اإلنسيان ير القاللي للتحليت الي يول
وإذ يخود من جديد أن ا
لك إنسان وجلميق الشيو ح َّ املشاجمو التنمي اااتحلادي وااجتماعي والمقافيي والسياسيي الي
تتيح اإلعمال الكام جلميق حقوق اإلنسان وا تايس األساسي  ،وح َّ املسامه فيها والتمتق هبا،
وإذ يشيير إىل ح ي الشيييو
ال،بييي جم نا ابألحكام ذاس الحلل

اجمس ي السيييادة التام ي والكامل ي علييه مجيييق ثتوامييا ومواجمد ييا
و اليهدين الدولي اىلاص قوق اإلنسان،

وإذ يي أبن م هوم السيادة ال ائي استخدمتص دول ومناط وميرة لششياجمة إىل ا ي
ديييد نممهييا ال ائي ي والزجماعي ي وا ي ا حلييول علييه ي ا صييقا ومناس ي ثقافيييا يُنييتَ
ابستخدام أسالي سليم ليئيا ومستدام م حقوق اإلنسان،
وإذ يييدجم أن ال ييتد ،الي  ،يتقمي واجبيياس يياه األفيتاد ا خيتين وا تمييق الي  ،ينتمييا
إليييص ،تقييق علييه عاتقييص مسييخولي السيييا ميين أجي تيزيييز ومتاعيياة ا قييوق امليي هبييا ي ا اإلع ي ن
و القوان الوطني ،
وإذ يخود من جديد أمهي اح ام تنوع المقافاس ،وأمهي تيزيز التسامح وا واجم والتياون،
وإذ يشيير إىل ا موع ي الواسييي ميين ات ااييياس منمم ي اليم ي الدولي ي وتوصييياما لشييءن اي ي
اليمال وتوفر اليم ال ئ ،
وإذ يشيير أيملييا إىل ات ااي ي التنييوع البيولييوجا ولتوتووييول ا ييواي لشييءن ا حلييول علييه امل يواجمد
اجليني والتقاس اليادل واملنحلو للمنافق الناشئ عن استخدامها ،امللق ابت ااي التنوع البيولوجا،
وإذ يشر و لك إىل اليم الواسق ال  ،أجنزتص منمم األ يي والزجماعي لممي املتقيدة وجلني
ال ي ا وحقيوق ا يياجة وا حليول عليه امليواجمد ال،بيييي و ر يا مين
األمن ال ائا الياملا لشءن ا
حقييوق ال حي  ،وا سيييما امليا ييدة الدوليي لشييءن امليواجمد الوجماثيي النباتيي لم يي والزجماعي  ،واىل،ييوط
التوجيهي الحلادجمة عن املنمم و ا اىل،وط التوجيهي ال،وعي لشءن ا ووم املسخول ياجة األجماضيا
ومحلييايد األاييا وال يياابس سييياق األميين ال ي ائا ال يوطم ،واىل،ييوط التوجيهي ي ال،وعي ي لملييمان
اس ييتدام محل ييايد األا ييا ص ي رة الن ،يياق س ييياق األم يين ال ي ائا والقمل ييا عل ييه ال ق ييت ،واىل ،ييوط
سياق األمن ال ائا الق،ت،،
ا وا
التوجيهي ال،وعي لدع اإلعمال امل،تد للق
وإذ يشيير إىل نتييائ املييخلت الييياملا لشص ي و الزجماعييا والتنمي ي التي ي ي وميميياق ال ح ي
ال  ،اعتُمد فيص ،حيث ُش ِّدد عله ضتوجمة صيا اس اتيجياس وطنيي مناسيب لشصي و الزجماعيا
والتنمي التي ي وو ال تكاملها مق ااس اتيجياس اإليائي الوطني لوجص عام،
وإذ يخوييد ميين جديييد ضييتوجمة تياضييد ي ا اإلعي ن واات اايياس الدوليي ذاس الحلييل ل يي
تيزيز اي حقوق اإلنسان،
وتحلييميما منييص علييه ا يياذ خ،يواس جديييدة لييدفق الت يزام ا تمييق الييدوف اُي ُيدما ييو إح يتاج
تقي ييدم وبي يير اجلهي ييود املتيلق ي ي قي ييوق اإلنسي ييان مي يين خ ي ي ل جايدة ومواصي ييل مسي يياعا التيي يياون
والتملامن الدولي ،
وااتناعييا منييص اب اج ي إىل جايدة اي ي حقييوق اإلنسييان اىلاص ي ابل ح ي و يير ميين
املناط التي يي  ،وإىل اتسياق ت سير وت،بيي القواعيد وامليياير الدوليي قيوق اإلنسيان
اليامل
ا الشءن،
امليمول هبا
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ييتمد جمايا اإلع ن التاف املتيل

قوق ال ح و ر من اليامل

املناط التي ي :

املادة ١
 -١أل تاض ا اإلع ن ،ييم محل،لح ال ي و أ ،شيخي ييتميد عليه األجمض
وي يتتبا هبييا لشييك خييار وي يزاول أو يسيييه إىل مزاول ي نشيياط جمييال اإلنتيياج الزجماعييا ص ي ر
ا ج  ،تده أو اباش ا مق ره أو إطياجم مجاعي  ،لتيوفر مت،لبياس اليييو و/أو للتسيوي ،
وييتمد اعتمادا وبرا ،وإن مل يكين ححليتاي ابلمليتوجمة ،عليه عمي أفيتاد األسيتة أو األسيتة املييشيي
و ره من ال،تائ ر النقدي لتنمي اليم .
 -٢ين،بي ي ا اإلعي ن علييه أ ،شييخي ييمي الزجماعي ا تفيي أو الزجماعي الحلي رة
الن،يياق أو ججماعي الاصييي أو تتليي املاشييي أو التعييا أو صيييد األاييا أو ا تاجي أو الحليييد أو ا،ييو
المميياجم ،و الحلييناعاس اليدوي ي املتتب ،ي ابلزجماع ي أو مهن ي أخييتى ذاس صييل من،ق ي جمي ي ي  .وين،ب ي
أيملا عله امليال من أفتاد أستة ال ح .
 -٣ين،ب ا اإلع ن أيملا عله الشيو األصلي وا تمياس اللي ال تست
التحي ومين ا لكيون أجمضيا ،ين يزاوليون األنشي،
التح والبيدو وأشيباه َّ
األجمض وعله مجاعاس َّ
امل ووجمة أع ه.
 -٤ين،ب ي ي ا اإلع ي ن و ي لك علييه املشييت ل ابليم ي املييءجوجم ،يين فيييه مجيييق
اليمال املهياجتين ،ل ي النميت عين وضييه مين حييث اوجيتة ،واليميال امليواي  ،امليزاجمع وا قيول
وال اابس و أنش ،الزجماع املائي ومخسساس الحلناعاس الزجماعي .

املادة ٢
املنيياط
ي م الييدول و مييا وتُيمي حقييوق ال حي و يير ميين اليييامل
-١
التي ي  .وتتخ لستع اىل،واس التشتييي واإلداجمي و ر ا من اىل،يواس املناسيب للتوصي تيدجمجييا
ا اإلع ن ،ال ا كن ضماما فوجما.
إىل اإلعمال الكام للققوق الواجمدة
يوىل عناي ي خاص ي قييوق ال ح ي و يير م يين
 -٢عنييد تن ي ي ي ا اإلع ي ن ،تي َ
املنيياط التي ي ي واحتياجييام اىلاص ي  ،ييا ذلييك حقييوق واحتياجيياس وبيياجم السيين
اليييامل
والنسا والشبا واألط ال واألشخار ذو ،اإلعااي  ،ميق متاعياة ا اجي إىل التحليد ،ألشيكال
التمييز املتيددة.
 -٣دون إ ييال التش يتيياس الييددة لشييءن الشيييو األصييلي  ،تيمييد الييدول ،اب ي
اعتمياد وتن يي التشيتيياس والسياسياس واات ااياس الدوليي و ر يا مين عمليياس صينق القيتاجم الي
املناط التي يي  ،إىل التشياوجم والتيياون سين
اد تخثت حقوق ال ح و ر من اليامل
املناط التي يي مين خي ل مخسسيام التمميليي  ،فتيمي ،
ني مق ال ح و ر من اليامل
املنياط التي يي الي ين كين أن يتيءثتوا
اب ا اذ القيتاجماس ،ميق ال حي و ير مين الييامل
لتلييك القيتاجماس وتسيييه إىل ا حلييول علييه دعمهي  ،وتي ُيتد علييه مسييامهام  ،مييق متاعيياة اخييت اس
ميواجين القييوة القائمي لي األطيتا املختل ي وضييمان مشيياجمو األفيتاد واجلماعيياس مشيياجمو نشيي،
وحتة وفيال وجمدي ومستنرة عملياس صنق القتاجم ذاس الحلل .
 -٤تُيِّييد الييدول وت سييت وت،ب ي اات اايياس واملييياير الدولي ي ذاس الحلييل  ،ال ي ييا
أطتا فيها ،ل،تيق تت مق التزاماما جمال حقوق اإلنسان حسي ان،بااهيا عليه ال حي
املناط التي ي .
و ر من اليامل
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اجلهاس ال اعل اىلاضيي
 -٥تتخ الدول مجيق التدالر ال جم للقتر عله أن تيم
ُ
لتنميمها من ر الدول ،مم األفيتاد واملنممياس اىلاصي واملخسسياس عيرب الوطنيي والشيتواس التجاجميي
املناط التي ي وتيزيز ا.
األختى ،عله اح ام حقوق ال ح و ر من اليامل
 -٦تتخ الدول ،إدجماوا منها ألمهي التياون الدوف ليدع اجلهيود املب ولي عليه الحليييد
يا
الييوطم ميين أج ي للييو األ ييدا وال يياايس املتوخيياة ميين ي ا اإلع ي ن ،تييدالر مناسييب وفيال ي
الحليدد ،علييه الحليييدين المنييائا واجلمياعا ،وعنييد اااتمليا  ،إطيياجم شيتاواس مييق املنممياس الدوليي
واإلاليمي ومنمماس ا تمق املدين امليني  ،ولحل خاص منممياس ال حي و ير مين الييامل
املناط التي ي  ،مجل جهاس أختى .و كن أن تشم تلك التدالر ما يلا:
ض ييمان و ييون التي يياون ال ييدوف ا ييااس ذاس الحل ييل  ،ييا ذل ييك الي يربام
(أ)
املنياط التي يي  ،و متنياوو ومناسييبا
اإليائيي الدوليي  ،شيام لل حي و ير ميين الييامل
احتياجام ؛
( ) تيسر جهود لنا القيدجماس ودعمهيا ،لوسيائ تشيم تبيادل وتقاسي امليلومياس
واىلرباس والربام التدجميبي وأفمل املماجمساس؛
(ج)

تيسر التياون

جماف البقث وا حلول عله املياجم اليلمي والتقني ؛

(د) تقدمي املساعدة التقني واااتحلادي  ،حس اااتمليا  ،عين طتيي تسيهي ا حليول
علييه تكنولوجييياس ميس يوجمة وتقااهييا ،وعيين طتي ي نق ي التكنولوجييياس ،وا سيييما إىل البلييدان النامي ي
لشتوط مت عليها؛
سي ي س يير األسي يواق عل ييه الحل ييييد الي يياملا وتس ييهي ا حل ييول عل ييه امليلوم يياس
( ي)
املتيلقي هبييا الواييت املناسي  ،ييا ذلييك امليلوميياس املتيلقي ابحتياطييياس األ يي  ،ميين أجي
املساعدة عله ا د من شدة تقل أسياجم األ ي ومن إ تا اس اململاجمل .

املادة ٣
املنيياط التي يي ا ي التمتييق الكامي ميييق
 -١لل حي و ير ميين الييامل
حقييوق اإلنسييان وا يتايس األساسييي امليي هبييا ميميياق األمي املتقييدة واإلعي ن الييياملا قييوق
اإلنسييان ومجيييق الحلييكو الدوليي األخييتى قييوق اإلنسييان ،دون التيييتض اجمسي حقييواه أل،
نوع من أنواع التمييز عله أسس من ابيي األصي أو اجلنسيي أو الييتق أو الليون أو النسي أو اجلينس
أو الل ي أو المقافي أو ا الي الزوجيي أو املمتلكيياس أو اإلعااي أو السيين أو اليتأ ،السياسييا أو يير
السياسا أو الدين أو املولد أو الوضق اااتحلاد ،أو ااجتماعا أو أ ،وضق آخت.
 -٢لل حي و يير ميين اليييامل
واس اتيجياس تك و اجمس حقه التنمي .

املنيياط التي يي ا ي

ديييد ووضييق أولييوايس

 -٣تتخ ي الييدول تييدالر مناسييب للقملييا علييه المييتو املسييبب للتمييييز ضييد ال ح ي
املنياط التي يي  ،أو املس ِّ
ياعدة عليه اسيتمتاجمه ،يا ذليك أشيكال التميييز
و ر من اليامل
املتيددة واملتقاطي .
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املادة ٤
 -١تتخ ي الييدول مجيييق التييدالر املناسييب للقملييا علييه مجيييق أشييكال التمييييز ضييد
ال حيياس و يير ن ميين اليييام س املنيياط التي ي ي ولتشييجيق لكييينهن ،وييا تك ي ويين ،علييه
أساس املساواة ل التج وامليتأة ،التمتيق الكامي وعليه ايدم املسياواة مييق حقيوق اإلنسيان وا يتايس
األساسي  ،وإمكاني السييا تيي إىل قيي التنميي اااتحليادي وااجتماعيي والسياسيي والمقافيي
املناط التي ي  ،واملشاجمو فيها وااست ادة منها.
 -٢تملييمن الييدول لتييق ال حيياس و يير ن ميين اليييام س املنيياط التي يي  ،دون
ي ا اإلعي ن و يره ميين الحلييكو
ليييز ،ميييق حقيوق اإلنسييان وا يتايس األساسييي املبيني
الدولي قوق اإلنسان ،ا فيها ا قوق التالي :
(أ)
املستوايس؛

املشاجمو ال يلي عله ايدم املسياواة

صييا وتن يي خ،يا التنميي عليه مجييق

( ) الوصي ييول علي ييه اي ييدم املسي يياواة إىل أعلي ييه مسي ييتوى كي يين مي يين الحلي ييق البدني ي ي
واليقلي  ،ا ذلك ما يك ا من متاف التعاي الحلقي وامليلوماس واملشوجمة واىلدماس جمال
تنمي األستة؛
(ج)

ااست ادة املباشتة من لتام الملمان ااجتماعا؛

(د) ا حلييول علييه مجيييق أن يواع التييدجمي والتيلييي  ،النميياما و يير النميياما ،ييا
ذلييك التييدجمي والتيلييي جمييال ييو األمي ي الوفي ي ي  ،وااسييت ادة ميين مجيييق اىلييدماس ا تميي ي
واإلجمشادي هبد جمفق مستوى و ا من التقني ؛
( ي) تنمييي مجاعيياس املسيياعدة ال اتي ي واجلميييياس والتياونييياس ميين أج ي ا حلييول
عله فتر ااتحلادي متكافئ عن طتي التوفيو أو اجمس األعمال ا تة؛
(و)

املشاجمو

مجيق األنش ،ا تميي ؛

(ج) ااسييت ادة ،علييه اييدم املسيياواة ،ميين اىلييدماس املالي ي  ،واائتمييااس والقييتوض
الزجماعي  ،وتسهي س التسوي  ،والتكنولوجيا املناسب ؛
(و) املساواة ا حلول عليه األجماضيا وامليواجمد ال،بيييي واسيتخدامها وإداجمميا ،واملياملي
علييه أسيياس املسيياواة أو األولوي ي سييياق اإلص ي حاس املتيلق ي ابألجماضييا والزجماع ي وخ،ييا التس يوي
املتيلق ابألجماضا؛
(ط) اليم ال ئ واملساواة
األنش ،املدجمة للدخ ؛
()،

األجوجم ومنيافق المليمان ااجتمياعا ،وإمكانيي اجمسي

عدم التيتض أل ،شك من أشكال الينو.

املادة ٥
املنيياط التي يي ا ي الوصييول إىل امل يواجمد
 -١لل حي و يير ميين اليييامل
ال،بييي املوجودة جمتميام الليي  ،والي يتياجون إليهيا للتمتيق لميتو مييشي م ئمي  ،ووي
استخدامها املستدام ،وفقا للمادة  ٢٨من ا اإلع ن .وو ا أيملا املشياجمو
ا
إداجمة ه املواجمد.
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 -٢تتخ ي ي الي ييدول تي ييدالر لملي ييمان أن يكي ييون السي ييماو أب ،اسي ييت ل ي ي يخثت امل ي يواجمد
املنيياط التي يي حياجمييا أو اسييتخدامها مسييتندا
ال،بيييي ال ي اعتيياد ال حييون و يير ميين اليييامل
إىل اليناصت التالي  ،عله سبي املمال ا ا حلت:
(أ)

تقيي لمثت ااجتماعا والبيئا ُجيتى عله النقو الواج ؛

( )

مشاوجماس سن ني  ،وفقا للمادة  ٣-٢من ا اإلع ن؛

تقاس ي املنييافق املتءتي ي ميين ي ا
(ج) طتائ ي ميين أج ي قي ي اليييدل واإلنحلييا
ااست ل ،ددة وف شتوط مت عليها ،ل األطتا ال تسيت امليواجمد ال،بيييي وال حي
املناط التي ي .
و ر من اليامل

املادة ٦
 -١لل حي و يير مين اليييامل
واليقلي وا تي واألمن الشخحلا.

املنيياط التي يي ا ي

ا ييياة والسي م البدنيي

املنيياط التي يي ل عتقييال
 -٢ا جيييوج أن يتيييتض ال حييون و يير ميين اليييامل
أو ااحتجاج التيس ي  ،أو للتي ي أو ره من ضتو امليامل أو اليقول القاسيي أو ال إنسياني
أو املهين  ،وا جيوج اس اااه أو استيباد .

املادة 7
 -١لل حي ي و يير م يين الي ييامل
ابلشخحلي القانوني و مكان.
-٢
املناط التي ي .

املن يياط التي ي ي ي ا ي ي

أن يُي ي ي َ و ي ي

تتخي الييدول تييدالر مناسييب لتيسيير حتيي تنقي ال حي و يير ميين اليييامل

 -٣تتخي الييدول ،عنيد اااتملييا  ،تييدالر مناسيب للتييياون ميين أجي مياجلي مسييائ
املن يياط التي ي ي الي ييالتة
ا ي يياجة الي ييالتة للق ييدود ال ي ت ييخثت ال ح ي و يير م يين الي ييامل
للقدود الدولي  ،وفقا للمادة  ٢٨من ا اإلع ن.

املادة ٨
املناط التي يي ا ي حتيي ال كيت وامليتقيد
 -١لل ح و ر من اليامل
والوجييدان والييدين وال يتأ ،والتيبيير والتجمييق السييلما .وو ي ا ي التيبيير عيين آجمائه ي  ،ش ي واي
أو وتال أو طباع  ،شك فيم أو أب ،وسييل أخيتى رتاجموميا ،عليه الحلييد الليا واإلاليميا
والوطم والدوف.
املن يياط التي يي ي ا ي ي املش يياجمو  ،أفي يتادا
 -٢لل حي ي و يير م يين الي ييامل
و/أو مجاعيياس ،واباش ي ا مييق يير أو وجماع ي  ،األنشيي ،السييلمي املنا مل ي انتهاويياس
حقوق اإلنسان وا تايس األساسي .
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 -٣تسييتتبق اجمس ي ا قييوق املنحلييور عليهييا ي ه املييادة واجبيياس ومسييخولياس
خاصي  .ولي لك جييوج إخملياعها ليبي القييود ،لكين شيتي ،أن تكيون يددة ليني القييانون وأن
تكون ضتوجمي :
(أ)
( )

اح ام حقوق ا ختين أو ايته ؛
ماي األمن القوما أو النمام اليام أو الحلق اليام أو ا دا اليام .

 -٤تتخي اليدول مجيييق التيدالر ال جمي لمليمان تييوفر السيل،اس املختحلي ا مايي لكي
شخي ،تده أو اباشي ا ميق يره ،مين أ ،عنيو أو مدييد أو انتقيام أو ليييز كي القيانون
أو ك الوااق أو ض ا أو أ ،إجتا تيس ا آخت نتيج اجمستص املشتوع للققوق املشاجم إليها
ا اإلع ن أو دفاعص عنها.

املادة 9
املن يياط التي ي ي ي ا ي ي  ،م يين أج ي ي اي ي ي
 -١لل ح ي ي و يير م يين الي ييامل
محلييا ه  ،تكيوين املنمميياس أو النقيياابس أو التياونييياس أو أ ،منممي أو مجييي أخييتى رتاجمومييا،
وا ي اانملييمام إليهييا ،و الت يياوض اجلميياعا .وتكييون ي ه املنمميياس مسييتقل وطوعي ي
طاليها ،وا جيوج تيتضها أل ،تدخ أو إوتاه أو امق.
 -٢ا جيوج أن يوضق من القييود عليه اجمسي ي ا ا ي إا تليك الي ييني عليهيا
القييانون وتكييون ضييتوجمي جمتمييق د قتاطييا ،لحلييون األميين القييوما أو السي م اليامي أو النمييام
اليام أو اي الحلق اليام أو ا دا اليام أو اي حقوق ا ختين وحتايم .
 -٣تتخ ي الييدول تييدالر مناسييب لتشييجيق إنشييا منمميياس ال ح ي و يير ميين
املن يياط التي يي ي  ،ييا ذل ييك النق يياابس أو التياوني يياس أو املنمم يياس األخ ييتى ،و اصي ي
الي ييامل
أل تاض إجال اليقبياس الي تيي ض إنشيا ا ويو يا و اجمسي أنشي،تها املشيتوع  ،يا ذليك أ ،ليييز
تشيتييا أو إداجم ،ضييد تلييك املنمميياس أو أعملييائها ،ولتقييدمي الييدع وييا ميين أجي تقويي موا هييا عنييد
الت اوض لشءن ال تيباس التياادي ل ي ضمان شتوط وأسياجم عادلي ومسيتقتة وا تنتهيك حقهي
الكتام و حياة ائق .

املادة ١٠
املنيياط التي ي ي ا ي املش يياجمو النش يي،
 -١لل ح ي و يير م يين الي ييامل
وا تة ،مباشتة و/أو من خي ل املنممياس الي ليمله  ،إعيداد وتن يي السياسياس واليربام واملشياجميق
ال كن أن تخثت حيام وأجماضيه وأسبا عيشه .
املن يياط التي يي ي ،
 -٢تش ييجق ال ييدول مش يياجمو ال حي ي و يير م يين الي ييامل
مباشييتة و/أو عيين طتي ي املنمميياس ال ي لييمله  ،عملييياس صيينق الق يتاجم ال ي كيين أن تييخثت
حيييام وأجماضيييه وأسييبا عيشييه ؛ ويشييم ذلييك اح ي ام إنشييا ويييو منمميياس اوي ي ومسييتقل
املناط التي ي وتيزيز مشاجموتها إعداد وتن ي ميياير سي م
لل ح و ر من اليامل
األ ي واليم واملياير البيئي ال كن أن تخثت حيام .

10

GE.18-16539

A/HRC/RES/39/12

املادة ١١
املنيياط التي ي ي ا ي طل ي امليلوميياس
 -١لل ح ي و يير ميين اليييامل
واسييت مها وإعييداد ا وإحالتهييا ،ييا ذلييك امليلوميياس املتيلق ي ابليوام ي ال ي كيين أن تييخثت
إنتاج منتجام و هيز ا وتسويقها وتوجييها.
 -٢تتخ الدول تدالر مناسب لمليمان ححليول ال حي و ير مين الييامل
املنيياط التي ي ي  ،لل ي وشييك ووسييائ تت ي وأسيياليبه المقافي ي و الواييت املناس ي  ،علييه ميلوميياس
وجيه ي وش ي اف ووافي ي ميين أج ي تيزيييز لكييينه وضييمان مشيياجموته ال يال ي صيينق الق يتاجماس املتيلق ي
ابملسائ ال كن أن تخثت حيام وأجماضيه وأسبا عيشه .
 -٣تتخ ي الييدول تييدالر مناسييب لتيزيييز وصييول ال ح ي و يير ميين اليييامل
املنيياط التي يي إىل نمييام عييادل ونزيييص وم ئي لتقيييي واعتميياد جييودة منتجييام علييه الحليييد اللييا
ا النمام.
والوطم والدوف ،ولتيزيز مشاجموته صيا

املادة ١٢
املنياط التي يي ا ي الوصيول ال يليا إىل
 -١لل ح و ير مين الييامل
القملييا ميين دون لييييز ،ييا ذلييك الوصييول إىل إج يتا اس عادل ي لتسييوي املناجعيياس وإىل سييب
انتحلا فيال من مجيق انتهاواس حقيوق اإلنسيان اىلاصي هبي  .ويتاعيا أ ،ايتاجم مين ي ا النيوع
عييادام وتقاليييد واواعييد ونممه ي القانوني ي علييه ييو يتس ي مييق االتزاميياس ذاس الحلييل
إطاجم القانون الدوف قوق اإلنسان.
 -٢تك الدول لمشخار امليني ا حليول الوايت املناسي ومين دون ليييز،
عيين طتي ي يئيياس املييائي وإداجمي ي نزيه ي ومخ ل ي  ،علييه وسييائ فيال ي وميس يوجمة التكل ي لتسييوي
املناجعاس لل ته األم ،وتتيح الدول سب انتحلا فيال وفوجمي كن أن تشيم حي ااسيتئنا
وجمد ا والبدل والتيوي وجرب الملتجم.
املني يياط التي ي ي ي ا ي ي ا حل ييول علي ييه
 -٣لل ح ي ي و يير مي يين الي ييامل
املس يياعدة القانوني ي ي  .وتنم ييت ال ييدول ا يياذ مزي ييد م يين الت ييدالر ،ييا ذل ييك تق ييدمي املس يياعدة
املناط التي ي ال ين لوا ذلك ملا ححللوا عليه
القانوني  ،لدع ال ح و ر من اليامل
اىلدماس اإلداجمي والقملائي .
 -٤تنمييت الييدول ا يياذ تييدالر لتمت ي املخسسيياس الوطني ي ذاس الحلييل لتيزيييز و اي ي
ا اإلع ن.
مجيق حقوق اإلنسان ،ا فيها ا قوق املبين
املنياط التي يي آليياس فيالي ملنيق
 -٥تتيح الدول لل ح و ر من اليامل
أ ،إج يتا يهييد أو يييخد ،إىل انتهييا حقييواه اإلنسيياني  ،أو إىل تيييد تيس ي ا ميين ملكي ي
أجماضيه ومواجمد ال،بييي  ،أو إىل حتمام من أسبا عيشه وس مته  ،وجليرب المليتجم النياج
عنص ،وملنق أ ،شك من أشكال التوط أو التشتيد القست ،،وجلرب الملتجم الناج عنص.
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املادة ١٣
ا

 -١لل ح و ر من اليامل
حتي اختياجم طتيق وس عيشه .

املناط التي ي ا

اليم  ،الي  ،يشيم

املنياط التي يي ا ي ا مايي مين
 -٢ألط ال ال ح و ير مين الييامل
أ ،عم يتمي أن يكيون ِّ
خ،يتا أو ييتاي تيليي ال ،ي أو يمليت لحليق ال ،ي أو لنمائيص البيدين
أو اليقلا أو التوحا أو األخ اا أو ااجتماعا.
 -٣ميئ الدول ليئي مواتيي تتييح لل حي و ير مين الييامل
وأست فتر اليم أبجت يوفت مستوى مييشيا م ئما.

املنياط التي يي

 -٤تتخ ي الييدول ال ي تتت ييق فيهييا مسييتوايس ال قييت األجماي وت تقييت إىل فييتر
اليم ي الق،اعيياس األخييتى تييدالر مناسييب إلاام ي وتيزيييز نم ي ائي ي مسييتدام تكييون ومي ي
اليمال ابلقدجم الكا للمسامه إجياد فتر عم ائ .
 -٥تتييوىل الييدول ،آخ ي ة ااعتبيياجم اىلحلييائي املميييزة لل ح ي ومحلييائد األاييا
الحل رة الن،اق ،جمصيد اامتميال لقيوان اليمي عين طتيي حلييي امليواجمد املناسيب عنيد اااتمليا
لملمان عم يئاس الت تيو ل يالي املناط التي ي .
 -٦ا جييوج إليزام أحيد ابليمي القسييت ،أو السيختة أو اليمي اإللزاميا ،أو تيتيملييص
ىل،ييت الواييوع ضييقي ل يياجم ابلبشييت ،أو إلقيياآه أ ،شييك آخييت ميين أشييكال الييتق املياصييت.
املناط التي ي واملنممياس
وتتخ الدول ،ابلتشاوجم والتياون مق ال ح و ر من اليامل
الي لييمله  ،تييدالر مناسييب مييايته ميين ااسييت ل اااتحليياد ،وعمي األط ييال ومجيييق أشييكال
التق املياصت ،مم إساجم الدين للنسا والتجال واألط ال ،واليم القست ،،يا يشيم الحلييادين
ا،اع صيد األاا  ،أو عمال ال اابس ،أو اليمال املواي  ،أو اليمال املهاجتين.
واليامل

املادة ١٤
املنيياط التي يي  ،ل ي النمييت عمييا إذا وييانوا
 -١لل حي و يير ميين اليييامل
عم يياا م ييخات أو م ييواي أو مه يياجتين ،ا ي ي اليمي ي ف ييتو عمي ي آمني ي وص ييقي  ،و
املشيياجمو ت،بي ي تييدالر الس ي م والحلييق ومتاجيتهييا ،و اختييياجم مليييه جميياف الس ي م
والحليق و ملييه اللجيان املينيي ابلسي م والحليق  ،و ا ياذ تييدالر ملنيق األخ،ياجم واملخيياطت
وا يد منهيا ومتاابتهيا ،و ا حليول عليه م ليس ومييداس واايي وافيي ومناسيب وعليه امليلومياس
والتييدجميباس الكافي ي لشييءن الس ي م املهني ي  ،و اليم ي دون التيييتض للينييو والتقييت  ،ييا فيييص
التقت اجلنسا ،و اإلل عن فتو اليمي ير ا مني و ير الحليقي  ،و النيء ،أبن سيه
عن أ ،خ،ت اج عن األنش ،ال يخدوما إطاجم عمله عندما تكون نا أسبا ميقولي
تييدفيه إىل ااعتقيياد أبن نييا خ،يتا وشيييكا وشييديدا يهييدد سي مته وصييقته  ،دون التيييتض
أل ،في انتقاما يتيل ابليم لسب اجمس ه ا قوق.
املناط التي يي ا ي عيدم اسيتخدام امليواد
 -٢لل ح و ر من اليامل
اىل،تة أو امليواد الكيميائيي السيام  ،يا فيهيا امليواد الكيميائيي الزجماعيي أو املليويس الزجماعيي أو الحليناعي ،
و عدم التيتض وا.
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 -٣تتخ الدول تدالر مناسب لملمان فتو عم آمن وصقي مواتي لل ح
املناط التي ي  ،وتُي الدول ،عله وجص اىلحلور ،ما يليزم مين سيل،اس
و ر من اليامل
خمتحل مسخول  ،وتنشئ آلياس للتنسي ل الق،اعاس من أج تن ي السياساس وإن اذ القوان
الزجماع ي والحلييناع الزجماعي ي ومحلييائد األاييا ،
والل يوائح الوطني ي املتيلق ي ابلس ي م والحلييق املهنيت ي
وتيني عليه تيدالر تحلييقيقي وعقيوابس مناسيب  ،وتنشييئ وتيدع نمميا وافيي ومناسيب لت تييو أميياون
اليم املناط التي ي .
-٤

تتخ الدول مجيق التدالر ال جم لملمان ما يلا:

الواايي ميين املخيياطت علييه الحلييق والس ي م النامجي عيين التكنولوجييياس وامل يواد
(أ)
الكيميائي واملماجمساس الزجماعي  ،ل،تق تشم حمت ا وتقييد استخدامها؛
( ) إنشييا نمييام وطييم مناس ي أو أ ،نمييام آخييت توافي عليييص السييل،اس املختحل ي
يتسا مياير ددة اسيتراد امليواد الكيميائيي املسيتخدم الزجماعي وتحليني ها وت لي هيا وتوجييهيا
وواها واستخدامها ،و مت ا أو تقييد استخدامها؛
(ج) امتمال من ينيت امليواد الكيميائيي املسيتخدم الزجماعي أو يسيتوجمد ا أو يوفت يا
أو يبييها أو ينقلها أو رزميا أو ييتخلي منهيا للميياير الوطنيي أو ر يا مين ميياير السي م والحليق
امليي هبييا ،وتييوفره امليلوميياس الكافيي واملناسييب للمسييتخدم ابلل ي أو الل يياس التايي املناسييب
للبلد ،وللسل،اس املختحل لنا عله طلبها؛
(د) وجود نمام مناسي جلميق الن ياايس الكيميائيي وامليواد الكيميائيي القد ي وحياوايس
املواد الكيميائي ال اجم وإعادة تدويت ا والتخلي منها ل،تيق آمن مين أجي ا يلولي دون اسيتخدامها
أل تاض أختى وإجال أو تقلي خماطت ا عله الس م والحلق وعله البيئ ؛
( ي) وضييق وتن ي ي ل يتام لتمقيييو وتوعي ي اجلمه يوجم لشييءن ا يجم الحلييقي والبيئي ي للم يواد
الكيميائي الشائق استخدامها املناط التي ي ولشءن لدائلها.

املادة ١٥
املنيياط التي ي ي ا ي ا حلييول علييه ال ي ا
 -١لل ح ي و يير ميين اليييامل
الكا وا األساسا الييو مءمن من اجلوع .ويشم ذليك ا ي َّ إنتياج األ يي وا ي
ت ي م ئم  ،ا يملمن إمكاني التمتق أبعله مستوايس النمو البدين والن سا وال كت.،
املنياط التي يي ي ا حليول،
 -٢تملمن الدول لتق ال ح و ر من الييامل
ماداي وااتحلاداي ،و مجيق األوااس ،عله أ ي وافي وم ئم تُنتَ وتستهلك ل،تائ مسيتدام
وعادل و م ثقافام و افع عليه إمكانيي ححليول األجييال القادمي عليه األ يي وتمليمن وي
حياة وت وجمزي ماداي وعقليا ،أفتادا و/أو مجاعاس ،وتليب احتياجام .
 -٣تتخي الييدول تييدالر مناسييب ملكافق ي سييو ت ي ي األط ييال املنيياط التي ي ي ،
ا ذلك إطاجم التعاي الحلقي األولي  ،لوسائ منها ت،بي التكنولوجيا املتاح ليُست وتوفر
ما يك ا من األ ي امل ي وضيمان ححليول النسيا عليه ميا يك يا مين الت يي خي ل ميتحل
ا م ي والتضيياع  .وتملييمن الييدول أيملييا إع ي م مجيييق ش يتائح ا تمييق ،وخاص ي ا اب واألط ييال،
وإًح ي ال ييتر و ي للقحلييول علييه التمقيييو ال ي ائا ،ودعمه ي ااسييت ادة ميين املييياجم األساسييي
املتيلق لت ي ال ،ومزااي التضاع ال،بييي .
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ديييد نممهي ال ائي ي
املنيياط التي يي ا ي
 -٤لل حي و يير ميين اليييامل
والزجماعي  ،ال  ،تي لص اليدييد مين اليدول واملنياط لوصي ص ا ي السييادة ال ائيي  .ويشيم
يا
ذلييك ا ي َّ املشيياجمو عملييياس صيينق الق يتاجم لشييءن السياسيياس ال ائي ي والزجماعي ي وا ي
صقا ووا ٍ يُنتَ ابستخدام أسالي سليم ليئيا ومستدام م ثقافام .
املنيياط
 -٥تملييق الييدول ،إطيياجم ش يتاو مييق ال ح ي و يير ميين اليييامل
التي يي  ،سياسيياس عامي علييه الحليييد اللييا والييوطم واإلاليمييا والييدوف ميين أجي سي و ايي
ال ي ا الكيا واألمين ال ي ائا والسييادة ال ائيي والينم ال ائيي املسيتدام واملنحلي الي
ا
تيييزج و مييا ا قييوق اليواجمدة ي ا اإلعي ن .وتملييق الييدول آلييياس لملييمان اتسيياق سياسيياما الزجماعيي
ا اإلع ن.
واااتحلادي وااجتماعي والمقافي واإليائي مق إعمال ا قوق الواجمدة

املادة ١٦
املن يياط التي ي ي ا ي مس ييتوى مييش ييا
 -١لل ح ي و يير م يين الي ييامل
ميستة عله وسائ اإلنتاج ال جمي لتققيي ذليك ،يا
م ئ و وألست  ،و ا حلول ل،تق َّ
ذلك أدواس اإلنتاج واملساعدة التقني والقتوض وخدماس التءم واىلدماس املالي األختى .وو
أن يتبيوا تي  ،أفتادا و/أو مجاعياس ،واباشي ا ميق ير أو وجماعي  ،ال،تائي
أيملا ا
التقليدي الزجماع وصيد األاا وتتلي املاشي وا تاج  ،و ت،ويت نم جمتميي للتسوي .
 -٢تتخي ي ال ييدول الت ييدالر املناس ييب إلًحي ي إمكانيي ي وص ييول ال حي ي و يير م يين
املنيياط التي ي ي إىل وسييائ النق ي ومتاف ي التجهيييز والتج يييو والتخ يزين الملييتوجمي لبيييق
اليييامل
منتجام األسواق اللي والوطني واإلاليمي أبسياجم تملمن و دخ جمزاي وأسبا عيو وتمي.
 -٣تتخي الييدول التييدالر املناسييب لتيزيييز ودعي األسيواق الليي والوطنيي واإلاليميي
املناط التي يي عليه فيتر واملي
ل،تائ تيست وتملمن ححلول ال ح و ر من اليامل
ومنحل لدخول ي ه األسيواق واملشياجمو فيهيا لبييق منتجيام أبسيياجم تتييح وي وألسيت إمكانيي
التمتق ستوى مييشا م ئ .
 -٤تتخي الييدول مجيييق التييدالر املناسييب لملييمان إسييهام سياسيياما ولتاجمهييا املتيلق ي
اي وتيزيز خياجماس أسبا
ابلتنمي التي ي والزجماع والبيئ والتجاجمة وااستمماجم إسهاما فيَّاا
الييييو علييه الحلييييد اللييا و عمليي اانتقييال إىل أسييالي إنتيياج ججماعييا مسييتدام ليئيييا .و ييز
الييدول اإلنتيياج املسييتدام ،ييا ذلييك اإلنتيياج الزجماعييا  -اإليكولييوجا واإلنتيياج اليملييو ،،ولمييا
أمكن ذلك ،وتيست عملياس البيق املباشت من املزاجمع إىل املستهلك.
 -٥تتخ ي ال ييدول ت ييدالر مناس ييب لتيزي ييز ا ييدجمة ال حي ي و يير م يين الي ييامل
املن يياط التي يي ي عل ييه الحل ييمود أم ييام الكي يواجم ال،بيييي ي و ر ييا م يين ااخ ييت اس ا ييادة ،ممي ي
إخ اااس األسواق.
 -٦تتخ ي الييدول تييدالر مناسييب لملييمان اليدال ي
األعمال املتساوي القيم  ،دون أ ،نوع من أنواع التمييز.
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املادة ١7
املن يياط التي يي ي ا ي ي ام ييت األجمض،
 -١لل حي ي و يير م يين الي ييامل
أف يتادا و/أو مجاع يياس ،وفق ييا للم ييادة  ٢٨م يين ي ي ا اإلعي ي ن ،ييا ذل ييك ا ي ي الوص ييول إىل
األجماضييا واملسيي،قاس املائيي واملنيياط البقتيي السيياحلي ومحلييائد األاييا واملتاعييا وال يياابس املوجييودة
فيهييا ،و اسييتخدامها وإداجممييا علييه ييو مسييتدام ،ميين أجي للييو مسييتوى مييشييا م ئي  ،وا حلييول
عله مكان يييشون فيص أبمن وس م ووتام  ،والنهوض لمقافام .
 -٢تتخ الدول تدالر مناسب إلجال وحمت مجيق أشيكال التميييز املتيلي اب ي
األجمض ،ييا ذلييك أشييكال التمييييز النييات عيين الت يراس ال،اجمئ ي ا ال ي الزوجي ي  ،أو انيييدام
األ لي القانوني  ،أو انيدام فتر الوصول إىل املواجمد اااتحلادي .
 -٣تتخ اليدول تيدالر مناسيب لك الي ااعي ا القيانوين قيوق حيياجة األجماضيا،
ييا ذلييك حقييوق حييياجة األجماضييا اليتفيي الي ليسييت حاليييا مشييمول مايي القييانون ،وتيي
لوج ييود ي يياذج ونم ي خمتل ي  .و م ييا ال ييدول ا ي يياجة املش ييتوع  ،وتمل ييمن ع ييدم تي ييتض ال حي ي
املنيياط التي يي لل،ييتد التيسي ا أو يير القييانوين ،وعييدم إسييقاط حقييواه
و ير ميين اليييامل
أو التيييد ،عليهييا لشييك آخييت .وتي ي الييدول ابملش يياعاس ال،بييي ي ومييا يتحل ي هبييا ميين نم ي
ااستخدام واإلداجمة اجلماعي و ميها.
املن يياط التي ي ي ا ي ا ماي ي م يين التش يتيد
 -٤لل ح ي و يير م يين الي ييامل
التيسي ي ا و يير الق ييانوين م يين أجماض يييه أو أم يياون إا ييامته امليت ييادة ،أو م يين املي يواجمد ال،بيييي ي األخ ييتى
املس ييتخدم أنش يي،ته وال جمي ي للتمت ييق لم ييتو ع يييو م ئمي ي  .وت ييدجمج ال ييدول اوانينه ييا الليي ي
أحكامييا للقماي ي ميين التش يتيد تت ي مييق القييانون الييدوف قييوق اإلنسييان والقييانون الييدوف اإلنسيياين.
و مييت الييدول اإلخ ي القسييت ،التيس ي ا و يير القييانوين ،و تي ي املنيياط الزجماعي ي  ،ومحلييادجمة األجمض
و ر ا من املواجمد ال،بييي أو نزع ملكيتها ،ا ذلك وتدلر عقايب أو ووسيل أو طتيق للقت .
املنيياط التي ي ي ال ي ين ُحتم يوا علييه ييو تيس ي ا
 -٥لل حي و يير ميين اليييامل
أو يير اييانوين ميين أجماضيييه ا ي  ،فييتداي و/أو مجاعيييا ،واباشي ا مييق يير أو وجماعي  ،اليييودة
إىل أجماضيييه الي ُحتميوا منهييا علييه ييو تيسي ا أو يير اييانوين ،ييا يشييم حييااس الكيواجم ال،بيييي
و/أو الن ييزاع املس ييلح ،و إمكانيي ي وص ييوو م يين جدي ييد إىل املي يواجمد ال،بيييي ي املس ييتخدم أنش يي،ته
وال جم ي للتمتييق لمييتو عيييو م ئم ي  ،ولمييا أمكيين ،أو ا حلييول علييه تي يوي عييادل ومنحلييو
واانوين إذا تي جمس عودم .
 -٦تتخ ي الييدول ،عنييد اااتملييا  ،تييدالر مناسييب لتن ي ي إص ي حاس ججماعي ي ميين أج ي
تيسيير إمكاني ي الوصييول علييه ن،يياق واسييق وعلييه اييدم املسيياواة إىل األجماضييا وامل يواجمد ال،بييي ي األخييتى
املنياط التي يي لميتو عييو م ئمي  ،وللقيد
ال جم لمليمان لتيق ال حي و ير مين الييامل
من اإلفتاط تتويز حياجة األجماضا والسيي،تة عليهيا ،آخي ة ااعتبياجم وفي تهيا ااجتماعيي  .وينب يا
منح األولوي لل ح الي ين ا لكيون أجمضيا والشيبا وصي اجم الحلييادين و ير مين عميال املنياط
التي ي عند حليي األجماضا ومحلائد األاا وال اابس اململوو للدول .
 -7تتخي الييدول تييدالر تتمييا إىل ح ييع واسييتدام اسييتخدام األجماضييا وامليواجمد ال،بيييي
األختى املستخدم اإلنتاج ،لسب منها الزجماع اإليكولوجي  ،وميئ المتو امل ئمي لتجدييد
ال،اااس والدوجماس البيولوجي وال،بييي األختى.
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املادة ١٨
املنيياط التي يي ا ي
 -١لل حي و يير ميين اليييامل
والقدجمة اإلنتاجي ألجماضيه واملواجمد ال يستخدموما ويديتوما.

ح ييع و ايي البيئي
املنياط

 -٢تتخ الدول تدالر مناسيب لمليمان لتيق ال حي و ير مين الييامل
التي ي  ،دون لييز ،لبيئ آمن ونمي وصقي .

 -٣لتمي الييدول التزامامييا الدوليي املتيلقي كافقي ت يير املنييا  .ولل حي و يير
املنياط التي يي ا ي اإلسيهام جمسي وتن يي السياسياس الوطنيي والليي املتيلقي
من الييامل
ابلتكيو مق ت ر املنا والتخ يو من آيجمه ،لسب منها استخدام املماجمساس واملياجم التقليدي .
 -٤تتخ ي الييدول تييدالر فيال ي لملييمان عييدم يزين أ ،أشيييا أو م يواد أو ن يياايس
املنيياط التي ي ي  ،وتتييياون
خ،ييتة أو الييتخلي منهييا أجماضييا ال ح ي و يير ميين اليييامل
ملواجه املخاطت ال مدد لتيه قواه من جتا األضتاجم البيئي اليالتة للقدود.
املنيياط التي ي ي ميين يياوجاس
مييا الييدول ال ح ي و يير ميين اليييامل
-٥
اجلهياس ال اعلي ميين يير الييدول ،ل،تائي تشييم إن يياذ ايوان ليئيي تسييه إسييهاما مباشيتا أو يير
املناط التي ي .
اي حقوق ال ح و ر من اليامل
مباشت

املادة ١9
 -١لل ح ي ي و يير مي يين الي ييامل
الب وجم ،وفقا للمادة  ٢٨من ا اإلع ن ،ا ذلك:
(أ)

ا

ا حل ييول علي ييه

املني يياط التي ي ي ي ا ي ي

اي املياجم التقليدي املتحلل ابملواجمد الوجماثي النباتي لم ي والزجماع ؛

( ) ا ي املشيياجمو علييه ييو منحلييو تقاسي املنييافق الناشييئ عيين اسييتخدام امليواجمد
الوجماثي النباتي لم ي والزجماع ؛
(ج) ا ي املشيياجمو ا يياذ القيتاجماس املتيلق ي ابملسييائ املتحلييل
استخدام املواجمد الوجماثي النباتي لم ي والزجماع ؛
(د)

ا

ح ع واستخدام وتبادل وليق ل وجم أو مواد اإلوماجم ال وف

املناط التي ي ا
 -٢لل ح و ر من اليامل
ل وجم ومياجم تقليدي والتقك فيها و ايتها وت،ويت ا.
التي ي

تملمن الدول توافت ل وجم جيدة ولكمياس وافي لل ح

املزاجمع.

صون ما لكونيص مين

 -٣تتخ ي الييدول تييدالر اح ي ام ح ي ال ح ي و يير ميين اليييامل
ا حلول عله الب وجم ،و ماي ا ا وإعمالص.

-٤
وأبسياجم ميسوجمة.

ييع واسييتدام

املنيياط

أنسي وايت للزجماعي

ااعتميياد إمييا علييه ل ي وجم اىلاص ي أو علييه
 -٥تي ي الييدول ي ال ح ي
ل ي وجم أخييتى متاح ي ليييا رتاجمومييا ،و ا يياذ الق يتاجماس املتيلق ي ابلاصييي وأن يواع النبيياًس ال ي
يت بون ججمعها.
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 -٦تتخ اليدول تيدالر مناسيب ليدع الينم الي يسيتخدمها ال حيون إلنتياج البي وجم،
ولتشجيق استخدام الب وجم ال حي وتيزيز التنوع البيولوجا الزجماعا.
 -7تتخي ي ال ييدول ت ييدالر مناس ييب لمل ييمان متاع يياة احتياج يياس ال حي ي و يير م يين
املنيياط التي يي أنشيي ،البقييث والت،يويت ا ييال الزجماعييا ،ولملييمان مشيياجموته ال يليي
اليييامل
دي ييد أول ييوايس البق ييث والت ،يويت وتن يي ي أنش يي،تهما ،م ييق متاع يياة خ ييربم  ،ول يزايدة ااس ييتمماجم
أنشيي ،البقييث والت،يويت املتحلييل ابلاصييي والبي وجم اليتيمي الي تسييتو احتياجيياس ال حي و يير
املناط التي ي .
من اليامل
املنياط
 -٨تملمن الدول اح ام ومتاعاة حقوق ال ح و ر مين الييامل
التي ي ي واحتياج ييام وفييتوفه الواايي ي سياسيياس الب ي وجم والق يوان املتيلق ي ماي ي األص يينا
النباتي ي والق يوان األخييتى املتيلق ي ابمللكي ي ال كتي ي  ،و نم ي ميينح الشييهاداس والق يوان املتيلق ي
لتسوي الب وجم.

املادة ٢٠
 -١تتخ الدول تيدالر مناسيب  ،وفقيا التزاماميا الدوليي ذاس الحليل  ،ملنيق اسيتن اد
التنييوع البيولييوجا وضييمان ح مييص واسييتدام اسييتخدامص ،ميين أج ي تيزيييز و اي ي التمتييق الكام ي
املناط التي ي .
قوق ال ح و ر من اليامل
 -٢تتخ ي ي ال ييدول ت ي يدالر مناسي ييب لتيزي ييز و اي ي ي ميي يياجم ال ح ي ي و يير مي يين
املناط التي ي ومبتكتام و اجمسام التقليديي  ،يا ذليك الينم التقليديي املتبيي
اليامل
الزجماع ي والتعييا وا تاج ي ومحلييائد األاييا والمييتوة ا يواني ي والزجماع ي اإليكولوجي ي  ،املتحلييل ييع
التنوع البيولوجا واستدام استخدامص.
املنيياط
 -٣لنييق الييدول خميياطت انتهييا حقييوق ال ح ي و يير ميين اليييامل
التي ي ي ميين ج يتا ت،ييويت أ ،وائنيياس حي ي يوجمة أو مناولتهييا أو نقلهييا أو اسييتخدامها أو ويلهييا
أو إط اها.

املادة ٢١
املنيياط التي يي ا ي ا حلييول علييه مييياه
 -١لل حي و يير ميين اليييامل
شيت مءموني ونقيي وا ي ا حلييول علييه خيدماس الحلييت الحلييقا ،ومهييا حقييان ميين حقييوق
اإلنسييان أساسيييان للتمتييق الكام ي اب ييياة و ميييق حقييوق اإلنسييان والكتام ي اإلنسيياني  .ويشييم
ان ا قان ا حلول عله نم لشمداد ابمليياه ومتافي للحليت الحليقا جييدة وميسيوجمة التكل ي
و املتناول ،ومقبول ثقافيا وجنسانيا ،وا تن،و ،عله لييز.
املني يياط التي ي ي ي ا ي ي ا حل ييول علي ييه
 -٢لل ح ي ي و يير مي يين الي ييامل
املييياه ل سييتخدام الشخحلييا واملنييزف ،وللزجماع ي وصيييد األاييا وتتليي املاشييي  ،و دم ي أسييبا
اليييو األخييتى املتحلييل ابمليياه ،وضييمان ح ييع امليياه و ديييد ا واسييتدام اسيتخدامها .ووي ا ي
تكافخ فتر ا حلول عله املياه ونم إداجمميا ،و عيدم التييتض لق،يق إميداداس امليياه تيسي ا
أو لتلو محلادجم ا.
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م الدول و ما وتملمن إمكاني ا حليول مين دون ليييز عليه امليياه ،يا
-٣
ذلييك اليينم اليتفيي وا تمييي إلداجمة املييياه ،وتتخي تييدالر لملييمان مييياه ميسيوجمة التكل ي ل سييتخدام
الشخحل ييا واملن ييزف ولم ي يتاض اإلنتاجيي ي  ،ومتافي ي ص ييت ص ييقا س يين  ،خاصي ي للنس ييا وال تي يياس
التي ياس واألشخار املنتم إىل ال ئاس التوم أو املهمش  ،مم التعاة التح وعميال امليزاجمع ومجييق
املهيياجتين ،ل ي النمييت عيين وضيييه ميين حيييث اوجييتة ،واألشييخار الي ين يييشييون مسييتوطناس
عش يوائي أو يير نمامي ي  .وتيييزج الييدول التكنولوجييياس املناسييب وامليس يوجمة التكل ي  ،ييا ذلييك
تكنولوجييا اليت ،،والتكنولوجيياس اىلاصي اعيادة اسيتخدام ميياه الحلييت الحليقا املياجلي و مييق
املياه و زينها.
مييا الييدول وتسييتييد اليينم اإليكولوجي ي املتحلييل ابملييياه ،ييا ذلييك اجلبييال
-٤
وال يياابس واألجماضييا التطبي واألميياجم ومسييتودعاس املييياه اجلوفيي والبقيراس ،ميين فييتط ااسييتيمال
والتلييو ابمليواد المليياجمة ،وا سيييما ابلن يياايس الحلييناعي السييائل وامليييادن املتوييزة وامليواد الكيميائي ي
ال تخد ،إىل تسم ل،ا وستيق.
 -٥لنييق الييدول األطيتا المالمي ميين عتالي لتييق ال حي و يير ميين اليييامل
املياه .وتي،ا الدول األولوي اسيتخدام امليياه لسيد ااحتياجياس البشيتي
املناط التي ي اب
عله ااستخداماس األختى ،مشجي ح مها و ديد ا واستخدامها املستدام.

املادة ٢٢
ا

 -١لل ح ي و يير ميين اليييامل
ذلك التءم ااجتماعا.

املنيياط التي ي ي ا ي

الملييمان ااجتميياعا،

 -٢تتخ الدول ،وفقا لمتوفها الوطني  ،خ،واس مناسيب لتيزييز لتيق مجييق اليميال
الملمان ااجتماعا.
املهاجتين املناط التي ي اب
املني يياط التي ي ي ي
 -٣تي ي ي الي ييدول ي ي ال ح ي ي و ي يير مي يين اليي ييامل
ا حلول عله الملمان ااجتماعا ،ا ذليك التيءم ااجتمياعا ،وينب يا أن تتسيا أو تبقيا،
وفقييا للمييتو الوطنيي  ،حييدا أدا ميين ا مايي ااجتماعيي يشييم ضييمااس اجتماعيي أساسييي .
وينب ييا أن تك ي الملييمااس وقييد أدا ححلييول مجيييق التيياج  ،ط يوال عمييت  ،علييه التعاي ي
الحلقي األساسي والدخ األساسا اململمون ،الل ين يك ن ميا ا حلول ال يليا عليه السيلق
واىلدماس امليتف عله أما ضتوجمي عله املستوى الوطم.
 -٤ينب ا أن يدد القانون الملمااس األساسي ال يك لها الملمان ااجتماعا.
وينب ا أيملا ديد إجتا اس تمل واسيتئنا نزيهي وشي اف وفيالي و كين الوصيول إليهيا لتكل ي
ميسوجمة .وينب ا إاام نم لتيزيز اامتمال لمطت القانوني الوطني .

املادة ٢٣
املني يياط التي ي ي ي ا ي ي التمتي ييق أبعلي ييه
 -١لل ح ي ي و ي يير مي يين اليي ييامل
مسييتوى كيين ميين الحلييق البدني ي واليقلي ي  .وو ي أيملييا ا ي ا حلييول ،دون أ ،لييييز ،علييه
مجيق اىلدماس ااجتماعي والحلقي .
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املن يياط التي يي ي ا ي ي اس ييتخدام ط ييبه
 -٢لل حي ي و يير م يين الي ييامل
التقليد ،وصون اجمسام الحلقي  ،ا ذلك إمكاني الوصول إىل نباًم وحيواام ومواد
امليدني ل ستخدام ال،يب وا اظ عليها.
 -٣تملييمن الييدول إمكاني ي الوصييول ميين دون لييييز إىل املتاف ي والسييلق واىلييدماس
الحلقي املناط التي ي  ،خاصي لل ئياس الي تيييو أوضياع شي  ،وإمكانيي ا حليول عليه
األدويي األساسييي  ،وخييدماس التقحلي ضييد األم يتاض امليدي ي التئيسييي  ،وخييدماس الحلييق اإلجنالي ي ،
وامليلوماس املتيلق ابملشاو الحلقي التئيسي ال لس ا تمق املييم ،يا ذليك طتائي الواايي
منهييا ومكافقتهييا ،وخييدماس التعايي الحلييقي لممهيياس واألط ييال ،عي وة علييه تييدجمي اليييامل
ا ق الحلقا ،ال  ،يشم التمقيو لشءن الحلق وحقوق اإلنسان.

املادة ٢٤
املناط التي ي ا ي ا حليول عليه سيكن
 -١لل ح و ر من اليامل
ائ  .وو ا ي ا ياظ عليه لييت آمين ييخويه وجمتميق ليا يييشيون فييص فيتو اوامهيا
ا السياق.
عدم التمييز
السل والكتام  ،وا
املناط التي يي ا ي
 -٢لل ح و ر من اليامل
القست ،من ليوم ومن اململايقاس والتهديداس األختى.

ا مايي مين اإلخي

 -٣ا جيييوج للييدول أن تيمييد اسيتا أو خيياجمج القييانون ،إىل أن ُ ييتج ،مخاتييا أو علييه
املنياط التي يي عنيوة مين البييوس أو األجماضيا الي
يو دائي  ،ال حي أو ير مين الييامل
يشي لوما ،ميين يير أن تييوفت أو تتيييح وي إمكانيي ا حلييول علييه أشييكال مناسييب ميين ا مايي القانوني ي
أو أشييكال ا ماي ي األخييتى .وجي ي عليهييا ،حال ي اإلخ ي ا تمييا ،أن تقييدم أو تملييمن تيويملييا
منحل ا وعادا عن أ ،خسائت مادي أو ر مادي .

املادة ٢٥
املني يياط التي ي ي ي ا ي ي ا حل ييول علي ييه
 -١لل ح ي ي و يير مي يين الي ييامل
ت ي ييدجمي م ئ ي ي يناس ي ي ابلتقدي ي ييد البيئ ي يياس اإليكولوجي ي ي  -الزجماعي ي ي وااجتماعي ي ي  -المقافيي ي ي
واااتحلييادي الي يييشييون فيهييا .وينب ييا أن تشييم املواضيييق الي ت ،يهييا ليتام التييدجمي مسييائ
س ي اإلنتاجي ي والتسييوي والقييدجمة علييه التكيييو مييق ا فيياس واملمتضيياس والحلييدماس النممي ي
وآيجم املواد الكيميائي وت ر املنا واألحدا املتحلل ابل،قس ،دون أن تقتحلت عليها.
املنياط التي يي ا ي
 -٢جلميق أط ال ال ح و ر من اليامل
وفقا ملا تقبلص ثقافته ووفقا جلميق ا قوق املنحلور عليها صكو حقوق اإلنسان.

التيليي

 -٣تشجق اليدول اييام شيتاواس عادلي وتشياجموي لي امليزاجمع واليلميا  ،مين ابيي
مييداجمس تييدجمي امليزاجمع  ،وااسييتنباس التشيياجموا ،وعييياداس صييق النبيياًس وا ي يوااس ،ل ييتض
التحلد ،لشك أنس للتقدايس ال وجمي والناشئ ال يواجههيا ال حيون و ير مين الييامل
املناط التي ي .
 -٤تستممت الدول
عله مستوى املزجمع .
GE.18-16539
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املادة ٢٦
املنياط التي يي ا ي التمتيق لمقافيام و
 -١لل ح و ر من الييامل
السيا تي إىل النهوض هبا دون أ ،تدخ أو أ ،شك مين أشيكال التميييز .ووي ا ي أيمليا
ح يع ميياجمفه التقليديي والليي  ،ممي طتائي ا يياة أو أسيالي اإلنتياج أو التكنولوجييا أو األعيتا
والتقاليد ،و اإلعتا عنها والتقك فيها و ايتها وت،ويت ا .وا جيوج ألحد أن يت جمع اب قوق
المقافي ىلتق حقوق اإلنسان ال يك لها القانون الدوف أو للقد من ن،ااها.
املني يياط التي ي ي ي  ،أف ي يتادا و/أو مجاعي يياس،
 -٢لل ح ي ي و ي يير مي يين اليي ييامل
واباش ي ا م ييق يير أو وجماع ي  ،ا ي ي التيب يير ع يين ع ييادام ول ييام وثقاف ييام ودايامي ي
وآداهب وفنوم اللي  ،وفقا للمياير الدولي قوق اإلنسان.
املنيياط التي يي املتحلييل
ي م الييدول حقييوق ال حي و يير ميين اليييامل
-٣
ياجمفه التقليدي  ،وتتخي تيدالر ل عي ا هبيا و ايتهيا وللقمليا عليه التميييز ضيد امليياجم واملماجمسياس
املناط التي ي .
والتقنياس التقليدي لل ح و ر من اليامل

املادة ٢7
 -١تسا الووااس املتخحلحل والحلنادي واليربام التاليي
واملنمم يياس ا كومي ي الدولي ي األخ ييتى ،ييا فيه ييا املنمم يياس املالي ي الدولي ي
الت،بيي الكامي وي ا اإلعي ن لوسييائ تشييم حشييد املسيياعدة والتييياون
أموجم أختى .وجي النمت إجياد سب ووسائ لمليمان مشياجمو ال حي
املناط التي ي املسائ ال تخثت حيام .

ملنمومي األمي املتقيدة
واإلاليمي ي  ،و ال ي
جمييال التنميي  ،ضييمن
و ير مين الييامل

 -٢تيمي ي األمي ي املتق ييدة ووواام ييا املتخحلحلي ي وص ييناديقها ولتاجمه ييا ،واملنمم يياس
ا كومي ي الدولي ي األخييتى ،ييا فيهييا املنمميياس املالي ي الدولي ي واإلاليمي ي  ،علييه تيزيييز اح ي ام ي ا
اإلع ن وت،بيقص التام ،ومتالي مدى فياليتص.

املادة ٢٨
ا اإلع ن ما كن ت سره أبنص يقل أو ييتا أو يل ا ا قوق ال
 -١ليس
املنيياط التي ي ي  ،أو ا قييوق ال ي اييد يحلييلون عليهييا
يتمتييق هبييا حاليييا ال حييون و يير ميين اليييامل
املستقب .
يوق اإلنسييان
 ُ -٢ي م ،اجمس ي ا قييوق املنحلييور عليهييا ي ا اإلع ي ن ،حقي ُ
وا تايس األساسي للجميق ،دون أ ،نوع من أنواع التمييز .وا ملق اجمس ا قوق اليواجمدة
ي ا اإلع ي ن إا للقيييود املق يتجمة اييانوا واملمتمل ي ل لتزاميياس الدولي ي قييوق اإلنسييان .وجي ي أن تكييون
أ ،ايود من ا القبي ر لييزي وتكون ضتوجمي فقا لمليمان ميا توجبيص حقيوق وحيتايس ال ير
من اع ا واح ام ،وللوفا ابملت،لباس اليادل واألشد ضتوجمة تمق د قتاطا.
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