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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  ٣البند 

 2018أيلول/سبتمرب  28قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف   
إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقووق الالالحوو وهو مم موع العواملو  -39/12

 يف املناطق الريالية
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيييق اييتاجماس جملييس حقييوق اإلنسييان ذاس الحلييل  لشييءن ا يي    ال يي ا ،  إذ يشيير 

، ٢٠١٢أيلول/سييبتمرب  ٢7املييخجم   ٢١/١9يشيير علييه وجييص اىلحلييور إىل اييتاجماس ا لييس  وإذ
، ٢٠١٥تشييتين األول/أوتييولت  ١املييخجم   ٣٠/١٣، و٢٠١٤حزيتان/يونيييص  ٢7امليخجم   ٢٦/٢٦و
 لشييءن تيزيييز و اييي  حقييوق اإلنسييان لل  حيي  و يير   ٢٠١7أيلول/سييبتمرب  ٢9املييخجم   ٣٦/٢٢و

 التي ي ،من اليامل    املناط  
ا ة واملشياجمو  والتييياون النشيا   ال تييي  الياميي  ابمل اوضيياس البن يي وإذ يتحي  مييق التقيديت 

 ا كييوما الييدوف امل تييوو اليملييوي  امليييم اعيي ن األميي  املتقييدة املتيليي   قييوق ال  حيي  و يير  
من اليامل    املناط  التي ي  خ ل دوجماتيص اىلميس، وإذ يتحي  لتقتييت ال تيي  عين أعميال دوجمتيص 

 ،(١)اىلامس 
إعيي ن األميي  املتقييدة املتيليي   قييوق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل     ييتمييد -١ 

 املناط  التي ي ، لحلي تص الواجمدة   متف    ا القتاجم؛
 ١٥امليييخجم   ٦٠/٢٥١)ج( مييين اتاجم يييا ٥ لل قييتة اجلمييييي  اليامييي ، وفقيييا   يوصييا -٢ 

 ، ابعتماد مشتوع القتاجم التاف:٢٠٠٦آذاجم/ماجمس 

__________ 

(١) A/HRC/39/67. 
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 إن اجلميي  اليام ،" 
 ٢٨املخجم   ٣9/١٢ابعتماد جملس حقوق اإلنسان، عن طتي  اتاجمه  إذ تتح  

 ، إعيي ن األميي  املتقييدة املتيليي   قييوق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل ٢٠١٨أيلول/سييبتمرب 
 املناط  التي ي ،  

إعييي ن األمييي  املتقيييدة املتيلييي   قيييوق ال  حييي  و ييير   مييين  تيتميييد -١ 
   املناط  التي ي ، لحلي تص الواجمدة   متف    ا القتاجم؛ اليامل 
 ا كوميياس والووييااس واملخسسيياس التالييي  ملنموميي  األميي  املتقييدة تييدعو -٢ 

واملنمماس ا كومي  الدولي  واملنممياس  ير ا كوميي  إىل نشيت اإلعي ن وتيزييز اح اميص 
 ."وفهمص عله الحلييد الياملا

 ٤٠اجللس  
 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨

ً  مقالي   ٣٣]اعُتمد لتحلويت مسجَّ  أب لبي   عمليوا  عين  ١١س، وامتنياع أصيوا ٣صيو
 التحلويت. ووانت نتيج  التحلويت والتاف:

 املخيدون: 
إثيوليييييا، أف انسييييتان، إوييييوادوجم، اإلميييياجماس اليتلييييي  املتقييييدة، أن ييييوا، أووتانيييييا، 
، ابوسييتان، لنمييا، لوجمونييد،، لييرو، تو ييو، تييونس، مجهوجمييي  الكون ييو الد قتاطييي 

شيييلا، الحلي ، اليييتاق، ال لبيي ،  جنيو  أفتيقيييا، جموانييدا، السين ال، سويسييتا،
البولي اجمييي (، ا،ييت، ار يزسييتان، وييواب، وييوس دي ييواجم، وينيييا،  -)مجهوجمييي  فنييزوي  

 اململك  اليتلي  السيودي ، من وليا، نيبال، نيجراي محلت، املكسيك،
 املياجمضون: 
 الشمالي ،  ن اجماي آيتلنداأس اليا، اململك  املتقدة لربي،انيا اليممه و  
 ملمتنيون:ا 
 إسييبانيا، أملانيييا، آيسيييلندا، الرباجييي ، للجيكيييا، مجهوجمييي  ويييوجماي، جوجمجيييا، سيييلوفاويا، 

 سلوفينيا، وتواتيا، الياابن[

 املرفق

إعووالن األمووم املتحوودة املتعلووق حبقوووق الالالحووو وهوو مم مووع العوواملو يف   
 املناطق الريالية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل املبييادا املنحلييور عليهييا   ميميياق األميي  املتقييدة، اليي  تييي    ييا جلميييق  إذ يشيير 

 أفييتاد األسييتة اإلنسيياني  ميين وتاميي  واييي  متءصييل  وحقييوق متسيياوي   يير االليي  للتحلييت  وءسيياس للقتييي 
 واليدال  والس م   اليامل،



A/HRC/RES/39/12 

3 GE.18-16539 

اإلنسييييان، املبييييادا املنحلييييور عليهييييا   اإلعيييي ن الييييياملا  قييييوق  وإذ أيخيييي    اعتبيييياجمه 
واات اايييي  الدولييييي  للقملييييا  عليييه مجيييييق أشييييكال التميييييز الينحلييييت،، واليهييييد اليييدوف اىلييييار اب قييييوق 
 اااتحليادي  وااجتماعيي  والمقافيي ، واليهييد اليدوف اىليار اب قيوق املدنييي  والسياسيي ، وات اايي  القملييا 

  الدوليي   مايي  حقيوق مجييق عله مجيق أشكال التمييز ضد املتأة، وات ااي  حقوق ال،  ، واات ااي
مين الحليكو   اليمال املهاجتين وأفتاد أست  ، وات ااياس منمم  اليم  الدولي  ذاس الحلل ، و ر ا

 الدولي  ذاس الحلل  ال  اعُتمدس عله الحلييد الياملا أو اإلاليما،
إعييي ن ا ييي    التنميييي ، ويخويييد مييين جدييييد أن ا ييي    التنميييي  حييي   وإذ ييييييد دوييييد 

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

 ام  ، واملسامه      ه التنمي  والتمتق هبا،األساسي  إعماا  و
 إع ن األم  املتقدة لشءن حقوق الشيو  األصلي ، وإذ يخود من جديد أيملا   
 ومتياضييدةومتشيالك  أن مجييق حقييوق اإلنسيان عامليي  وم ال،ي   وإذ يخويد مين جدييد وي لك 

املساواة ولن س القدجم من  وا تقب  التجزئ ، وجي  أن تُيام  ميامل  منحل   ومتكافئ ، عله ادم
اا تميييام، وإذ يشييير إىل أن تيزييييز فئييي  مييين ا قيييوق و ايتهيييا ا يي ييييان اليييدول م،لقيييا  مييين تيزييييز 

 و اي  ا قوق األختى،
ابلي اييي  والت اعييي  اىلاصييي  لييي  ال  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط   وإذ يسيييل   

 ون هبا وييتمدون عليها   وس  جمجاه ،التي ي  واألجمض واملياه وال،بيي  ال  يتتب،
 سيامهاس ال  حي  و يير   مين الييامل    املنياط  التي يي    املاضييا  وإذ يسيل   أيمليا   

وا اضيت واملسيتقب    مجييق أ يا  الييامل   التنميي  وح يع التنيوع البيوليوجا و سيينص،  يا يشيك  
ومسيامهام    ضيمان ا ي    ال ي ا  الكيا  أساس اإلنتاج ال  ائا والزجماعا عله ن،ياق الييامل، 

واألميين ال يي ائا، ومهييا عنحلييتان أساسيييان لتققييي  األ ييدا  اإليائييي  املت يي  عليهييا دوليييا ،  ييا   
 ،٢٠٣٠ذلك خ،  التنمي  املستدام  ليام 

ألن ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  ييانون من ال قت  وإذ يساوجمه القل  
 وع وسو  الت  ي  عله  و  ر متناس ،واجل

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

إجا  تقدم ال  ح    السن   مجيق أ ا  الييامل، لينميا تتزاييد  وإذ يساوجمه القل  و لك 
تة الشيييبا  إىل املنيياط  ا مليييتي  ويتزايييد عيييزوفه  عيين الزجماعييي  انيييدام ا يييوافز ومشييق  ا يييياة  جيي

التي يييي ، وإذ ييييدجم  ضيييتوجمة تيزييييز التنيييو ع اااتحلييياد،   املنييياط  التي يييي  وإجيييياد فيييتر اليمييي   ييير 
 الزجماعا، خاص  لشبا  األجماي ،

اليييامل    املنيياط  التي ييي   األعييداد املتزايييدة ميين ال  حيي  و يير   ميين وإذ تميير جزعييص 
 ال ين يُ،َتدون أو ُيشتَّدون استا  و  عام،

 ومتة حااس انتقاجم ال  ح    عدة للدان،  وإذ تمر جزعص أيملا   
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عله أن ال  حاس و ر ن من النسا    املناط  التي ي  يخدين دوجما   اميا     وإذ يشدد 
اإلسييهام   اااتحليياد التي ييا والييوطم، ل،تائيي  تشييم  تييوفر أسييبا  البقييا  اااتحليياد، ألسييت ن و  

 عملهيييين   ا،اعيييياس اااتحليييياد  يييير النقدييييي ، ولكيييينهن ُيييييَتمن   أحيييييان ومييييرة ميييين حييييياجة األجمض
 امليلوميياس وملكيتهييا وميين املسيياواة   فييتر الوصييول إليهييا أو إىل مييواجمد اإلنتيياج أو اىلييدماس املالييي  أو

 تماعي ، ويقين    ال  األحيان ضيقااي للينيو والتميييز   أشيكالأو فتر اليمال  أو ا ماي  ااج
 ومما ت خمتل  ،

عله أمهي  تيزيز و اي  حقوق ال، ي    املنياط  التي يي ، ل،يتق تشيم   وإذ يشدد أيملا   
القملا  عله ال قت واجليوع وسيو  الت  يي ، وتيزييز التيليي  والتعايي  الحليقي  اجلييدين، وا مايي  مين 

 اد الكيميائييي  والن يياايس، والقملييا  علييه عميي  األط ييال، وفقييا  التزاميياس حقييوق اإلنسييانالتيييتض للمييو 
 ذاس الحلل ،
علييه أن عييدة عواميي   ييي  ميين الحلييي  علييه ال  حيي  و يير   ميين  وإذ يشييدد ويي لك 

 اليامل    املناط  التي ي ،  ن فيه  ص اجم الحليادين وعم ال محليائد األايا  والتعياة وعم يال ال ياابس
 ر   من اجلماعياس الليي ، التيبير عين جمأيهي ، واليدفاع عين حقيوق اإلنسيان اىلاصي  هبي  وعين و 

 حقواه    ا ياجة، وو ال  ااستخدام املستدام للمواجمد ال،بييي  ال  ييتمدون عليها،
أبن سيييكان األجماي  يواجهيييون صييييوابس متزاييييدة   ا حليييول عليييه األجمض  وإذ ييييي   

واجمد ال،بيييي  األخيتى، وإذ يشيدد عليه أمهيي   سي  سيب  ا حليول عليه ميواجمد واملياه والبي وجم واملي
 اإلنتاج وااستمماجم   التنمي  التي ي  املناسب ،

لوجييو  تييوفر الييدع  لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط   وإذ ييييت  عيين ااتناعييص 
زجماعا املستدام  ال  تيدع  وت ئي  التي ي    جهود   التامي  إىل تيزيز وت،بي   اجمساس اإلنتاج ال

  عدد من البليدان واملنياط ، لسيب  منهيا احي ام ‘ أمنا األجمض‘ال،بيي ، املشاجم إليها أيملا  ليباجمة 
القيييدجمة البيولوجيييي  وال،بيييييي  للييينم  اإليكولوجيييي  عليييه التكييييو والتجيييد د مييين خييي ل اليمليييياس 

 والدوجماس ال،بييي ،
المتو  اىل،تة وااست  لي  السائدة   أجيزا  وميرة مين الييامل الي   وإذ يملق   اعتباجمه 

جي  عله اليديد من ال  ح  و ر   مين الييامل    املنياط  التي يي  أن ييمليوا فيهيا،  يتوم  
   ال  األحيان مين فتصي   اجمسي  حقيواه  األساسيي    اليمي ، وم تقيتين إىل أجيوجم الك يا  

 ،وا ماي  ااجتماعي 
ألن اليامل  من أفتاد ومجاعاس ومخسساس عله تيزيز و اي  حقوق  وإذ يساوجمه القل  

اإلنسان اىلاص  ابألشخار املهتم  ابملسائ  املتيلقي  ابألجمض وامليواجمد ال،بيييي  يواجهيون خمياطت  
 وبرة أبن يتيتضوا ملختلو أشكال التخويو وانتها  س مته  البدني ،

  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  وميرا  ميا يواجهيون صييوابسأن ال  ح  وإذ ي حع 
   الوصييول إىل اليياو  وضييباط الشييتط  واملييدع  اليييام  والييام  لدجمجيي  أميي  ييجييزون عيين التميياس

 سب  اانتحلا  أو ا ماي  ال وجمي  من الينو واإلي ا  وااست  ل،
تجيياس ال  ائييي  وتزايييد تتويييز اليينم  ال  ائييي  وعييدم تييواجن إجا  اململيياجمل    املن وإذ يسيياوجمه القليي  

 توجييها وعدم تكافخ ع ااس القوة عله امتداد س س  القيم ،  ا ييي  التمتق  قوق اإلنسان،



A/HRC/RES/39/12 

5 GE.18-16539 

أن ا     التنميي  مين حقيوق اإلنسيان  ير القاللي  للتحليت  الي   يول  وإذ يخود من جديد 
اجمو    التنمي  اااتحلادي  وااجتماعي  والمقافيي  والسياسيي  الي  لك  إنسان وجلميق الشيو  ح َّ املش

 تتيح اإلعمال الكام  جلميق حقوق اإلنسان وا تايس األساسي ، وح َّ املسامه  فيها والتمتق هبا،
 إىل حيي  الشيييو     اجمسيي  السيييادة التاميي  والكامليي  علييه مجيييق ثتوامييا ومواجمد ييا وإذ يشيير 

 ألحكام ذاس الحلل    و  اليهدين الدولي  اىلاص   قوق اإلنسان،ال،بييي  جم نا  اب
أبن م هوم السيادة ال  ائي  استخدمتص دول ومناط  وميرة لششياجمة إىل ا ي   وإذ يي   

   ديييد نممهييا ال  ائييي  والزجماعييي  وا يي    ا حلييول علييه  يي ا  صييقا ومناسيي  ثقافيييا  يُنييَت  
 ا  ومستدام    م حقوق اإلنسان،ابستخدام أسالي  سليم  ليئي

أن ال ييتد، اليي ، يتقميي  واجبيياس  يياه األفييتاد ا خييتين وا تمييق اليي ، ينتمييا  وإذ يييدجم  
 إليييص، تقييق علييه عاتقييص مسييخولي  السيييا ميين أجيي  تيزيييز ومتاعيياة ا قييوق املييي   هبييا    يي ا اإلعيي ن

 و  القوان  الوطني ،
 ع المقافاس، وأمهي  تيزيز التسامح وا واجم والتياون،أمهي  اح ام تنو  وإذ يخود من جديد 
 إىل ا موعيي  الواسييي  ميين ات ااييياس منمميي  اليميي  الدولييي  وتوصييياما لشييءن  اييي  وإذ يشيير 

 اليمال وتوفر اليم  ال ئ ،
إىل ات اايييي  التنييوع البيولييوجا ولتوتوويييول ا ييواي لشييءن ا حليييول علييه امليييواجمد  وإذ يشيير أيملييا   
 والتقاس  اليادل واملنحلو للمنافق الناشئ  عن استخدامها، امللق  ابت ااي  التنوع البيولوجا، اجليني 

إىل اليم  الواسق ال ، أجنزتص منمم  األ  يي  والزجماعي  لممي  املتقيدة وجلني   وإذ يشر و لك 
يييي  و ر يا مين األمن ال  ائا الياملا لشءن ا     ال ي ا  وحقيوق ا يياجة وا حليول عليه امليواجمد ال،ب

حقييوق ال  حيي ، وا سيييما امليا ييدة الدولييي  لشييءن املييواجمد الوجماثييي  النباتييي  لم  ييي  والزجماعيي ، واىل،ييوط 
التوجيهي  الحلادجمة عن املنمم  و ا اىل،وط التوجيهي  ال،وعي  لشءن ا ووم  املسخول   ياجة األجماضيا 

وطم، واىل،يييوط التوجيهيييي  ال،وعيييي  لمليييمان ومحليييايد األايييا  وال ييياابس   سيييياق األمييين ال ييي ائا الييي
اسيييتدام  محليييايد األايييا  صييي رة الن،ييياق   سيييياق األمييين ال ييي ائا والقمليييا  عليييه ال قيييت، واىل،يييوط 

 التوجيهي  ال،وعي  لدع  اإلعمال امل،تد للق      ا  وا    سياق األمن ال  ائا الق،ت،،
عييا والتنمييي  التي ييي  وميميياق ال  حيي  إىل نتييائ  املييخلت الييياملا لشصيي و الزجما وإذ يشيير 

ال ، اعُتمد فيص، حيث ُشد ِّد عله ضتوجمة صيا   اس اتيجياس وطنيي  مناسيب  لشصي و الزجماعيا 
 والتنمي  التي ي  وو ال  تكاملها مق ااس اتيجياس اإليائي  الوطني  لوجص عام،

ضييتوجمة تياضييد  يي ا اإلعيي ن واات اايياس الدولييي  ذاس الحلييل  ل ييي   وإذ يخوييد ميين جديييد 
 تيزيز  اي  حقوق اإلنسان،

علييه ا يياذ خ،ييواس جديييدة لييدفق التييزام ا تمييق الييدوف اُييُدما   ييو إحييتاج  وتحلييميما  منييص 
تقييييدم وبيييير   اجلهييييود املتيلقيييي   قييييوق اإلنسييييان ميييين خيييي ل جايدة ومواصييييل  مسيييياعا التييييياون 

 دولي ،والتملامن ال
اب اجيي  إىل جايدة  ايييي  حقييوق اإلنسييان اىلاصييي  ابل  حيي  و يير   مييين  وااتناعييا  منييص 

اليامل    املناط  التي يي ، وإىل اتسياق ت سير وت،بيي  القواعيد وامليياير الدوليي   قيوق اإلنسيان 
 امليمول هبا     ا الشءن،
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 اإلع ن التاف املتيل   قوق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي : ييتمد جمايا   

 ١املادة   
أل تاض   ا اإلع ن، ييم محل،لح ال ي و أ، شيخي ييتميد عليه األجمض  -١ 

وييييتتبا هبيييا لشيييك  خيييار وييييزاول أو يسييييه إىل مزاولييي  نشييياط   جميييال اإلنتييياج الزجماعيييا صييي ر 
 ا  مق  ره أو   إطياجم مجاعي ، لتيوفر مت،لبياس اليييو و/أو للتسيوي ، ا ج ،   تده أو اباش

وييتمد اعتمادا  وبرا ، وإن مل يكين ححليتاي  ابلمليتوجمة، عليه عمي  أفيتاد األسيتة أو األسيتة املييشيي  
 و ره من ال،تائ   ر النقدي  لتنمي  اليم .

  أو الزجماعيي  الحليي رة ين،بيي   يي ا اإلعيي ن علييه أ، شييخي ييميي    الزجماعيي  ا تفييي -٢ 
أو ا،ييو  الحليييد الن،يياق أو ججماعيي  الاصييي  أو تتلييي  املاشييي  أو التعييا أو صيييد األاييا  أو ا تاجيي  أو

 المميياجم، و  الحلييناعاس اليدوييي  املتتب،يي  ابلزجماعيي  أو مهنيي  أخييتى ذاس صييل    من،قيي  جمي ييي . وين،بيي 
 أيملا  عله امليال  من أفتاد أستة ال  ح .

    ا اإلع ن أيملا  عله الشيو  األصلي  وا تمياس اللي  ال  تست   ين،ب -٣ 
األجمض وعله مجاعاس التحَّ  والبيدو وأشيباه التحَّي  ومين ا  لكيون أجمضيا ،  ين يزاوليون األنشي،  

 امل ووجمة أع ه.
ين،بيي   يي ا اإلعيي ن ويي لك علييه املشييت ل  ابليميي  املييءجوجم،  يين فيييه  مجيييق  -٤ 
 اجتين، ل ي  النميت عين وضييه  مين حييث اوجيتة، واليميال امليواي ،   امليزاجمع وا قيولاليمال املهي

 وال اابس و  أنش،  الزجماع  املائي  ومخسساس الحلناعاس الزجماعي .

 ٢املادة   
 يي م الييدول و مييا وتُيميي  حقييوق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط   -١ 

تشتييي  واإلداجمي  و ر ا من اىل،يواس املناسيب  للتوصي  تيدجمجييا  التي ي . وتتخ  لستع  اىل،واس ال
 إىل اإلعمال الكام  للققوق الواجمدة     ا اإلع ن، ال  ا  كن ضماما فوجما .

عنيييد تن يييي   ييي ا اإلعييي ن، تيييوىَل عنايييي   خاصييي   قيييوق ال  حييي  و ييير   مييين  -٢ 
 ييا   ذلييك حقييوق واحتياجيياس وبيياجم السيين  اليييامل    املنيياط  التي ييي  واحتياجييام  اىلاصيي ،

والنسا  والشبا  واألط ال واألشخار ذو، اإلعااي ، ميق متاعياة ا اجي  إىل التحليد، ألشيكال 
 التمييز املتيددة.

دون إ  ييال التشيييتيياس اليييددة لشييءن الشييييو  األصيييلي ، تيمييد اليييدول، ابييي   -٣ 
يي  و ر يا مين عمليياس صينق القيتاجم اليي  اعتمياد وتن يي  التشيتيياس والسياسياس واات ااياس الدول

اد تخثت   حقوق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي ، إىل التشياوجم والتيياون  سين 
ني  مق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي  مين خي ل مخسسيام  التمميليي ، فتيمي ، 

الييامل    املنياط  التي يي  الي ين  كين أن يتيءثتوا  اب  ا اذ القيتاجماس، ميق ال  حي  و ير   مين
لتلييك القييتاجماس وتسيييه إىل ا حلييول علييه دعمهيي ، وتييُتد  علييه مسييامهام ، مييق متاعيياة اخييت اس 
مييواجين القييوة القائميي  ليي  األطييتا  املختل يي  وضييمان مشيياجمو  األفييتاد واجلماعيياس مشيياجمو  نشيي،  

 صنق القتاجم ذاس الحلل . وحتة وفيال  وجمدي  ومستنرة   عملياس
تُيِّييد  الييدول وت سييت وت،بيي  اات اايياس واملييياير الدولييي  ذاس الحلييل ، اليي   ييا  -٤ 

أطتا  فيها، ل،تيق  تت   مق التزاماما   جمال حقوق اإلنسان حسي  ان،بااهيا عليه ال  حي  
 و ر   من اليامل    املناط  التي ي .
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جم  للقتر عله أن تيم  اجلهاُس ال اعل  اىلاضيي  تتخ  الدول مجيق التدالر ال  -٥ 
من  ر الدول، مم  األفيتاد واملنممياس اىلاصي  واملخسسياس عيرب الوطنيي  والشيتواس التجاجميي   لتنميمها

 وتيزيز ا. األختى، عله اح ام حقوق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي 
التياون الدوف ليدع  اجلهيود املب ولي  عليه الحليييد تتخ  الدول، إدجماوا  منها ألمهي   -٦ 

الييوطم ميين أجيي  للييو  األ ييدا  وال يياايس املتوخيياة ميين  يي ا اإلعيي ن، تييدالر مناسييب  وفياليي     يي ا 
الحليدد، علييه الحليييدين المنييائا واجلمياعا، وعنييد اااتمليا ،   إطيياجم شيتاواس مييق املنممياس الدولييي  

 امليني ، ولحل   خاص  منممياس ال  حي  و ير   مين الييامل    واإلاليمي  ومنمماس ا تمق املدين
 املناط  التي ي ،   مجل  جهاس أختى. و كن أن تشم  تلك التدالر ما يلا:

ضييييمان وييييون التييييياون الييييدوف   ا ييييااس ذاس الحلييييل ،  ييييا   ذلييييك الييييربام   )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؛
 تيسر التياون   جماف البقث وا حلول عله املياجم  اليلمي  والتقني ؛ )ج( 
 ملساعدة التقني  واااتحلادي ، حس  اااتمليا ، عين طتيي  تسيهي  ا حليولتقدمي ا )د( 

 علييه تكنولوجيييياس ميسييوجمة وتقااهيييا، وعيين طتيييي  نقيي  التكنولوجيييياس، وا سيييما إىل البليييدان الناميييي 
 لشتوط مت   عليها؛

 سييي  سيييير األسيييواق علييييه الحليييييد الييييياملا وتسيييهي  ا حلييييول عليييه امليلوميييياس  ) ي( 
الواييت املناسيي ،  ييا   ذلييك امليلوميياس املتيلقيي  ابحتياطييياس األ  ييي ، ميين أجيي   هبييا   املتيلقيي 

 املساعدة عله ا د من شدة تقل  أسياجم األ  ي  ومن إ تا اس اململاجمل .

 ٣املادة   
لل  حي  و ير   ميين الييامل    املنيياط  التي يي  ا ي    التمتييق الكامي   ميييق  -١ 

سييي  املييي   هبييا   ميميياق األميي  املتقييدة واإلعيي ن الييياملا  قييوق حقييوق اإلنسييان وا ييتايس األسا
اإلنسييان ومجيييق الحلييكو  الدولييي  األخييتى  قييوق اإلنسييان، دون التيييتض    اجمسيي  حقييواه  أل، 

 اجلينس نوع من أنواع التمييز عله أسس من ابيي  األصي  أو اجلنسيي  أو الييتق أو الليون أو النسي  أو
و ا اليي  الزوجييي  أو املمتلكيياس أو اإلعاايي  أو السيين أو الييتأ، السياسييا أو  يير أو الل يي  أو المقافيي  أ

 السياسا أو الدين أو املولد أو الوضق اااتحلاد، أو ااجتماعا أو أ، وضق آخت.
 لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  ا يي     ديييد ووضييق أولييوايس -٢ 

 ه    التنمي .واس اتيجياس تك   و   اجمس  حق
 تتخيي  الييدول تييدالر مناسييب  للقملييا  علييه المييتو  املسييبب  للتمييييز ضييد ال  حيي  -٣ 

و ر   من اليامل    املنياط  التي يي ، أو املسياعِّدة عليه اسيتمتاجمه،  يا   ذليك أشيكال التميييز 
 املتيددة واملتقاطي .
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 ٤املادة   
للقمليييا  عليييه مجيييق أشيييكال التميييييز ضيييد تتخيي  اليييدول مجييييق التييدالر املناسيييب   -١ 

ال  حيياس و يير ن ميين اليييام س   املنيياط  التي ييي  ولتشييجيق لكييينهن، وييا تك يي  ويين ، علييه 
 أساس املساواة ل  التج  وامليتأة، التمتيق الكامي  وعليه ايدم املسياواة  مييق حقيوق اإلنسيان وا يتايس

اااتحليادي  وااجتماعيي  والسياسيي  والمقافيي   األساسي ، وإمكاني  السييا  تيي  إىل  قيي  التنميي 
   املناط  التي ي ، واملشاجمو  فيها وااست ادة منها.

تملييمن الييدول لتييق ال  حيياس و يير ن ميين اليييام س   املنيياط  التي ييي ، دون  -٢ 
ليييز،  ميييق حقيوق اإلنسييان وا يتايس األساسييي  املبينيي     ي ا اإلعيي ن و   يره ميين الحلييكو  

 الدولي   قوق اإلنسان،  ا فيها ا قوق التالي :
املشاجمو  ال يلي  عله ايدم املسياواة   صييا   وتن يي  خ،يا التنميي  عليه مجييق  )أ( 
 املستوايس؛
الوصييييول علييييه اييييدم املسيييياواة إىل أعلييييه مسييييتوى  كيييين ميييين الحلييييق  البدنييييي   ) ( 

مليلوماس واملشوجمة واىلدماس   جمال واليقلي ،  ا   ذلك ما يك ا من متاف  التعاي  الحلقي  وا
 تنمي  األستة؛

 ااست ادة املباشتة من لتام  الملمان ااجتماعا؛ )ج( 
ا حليييول عليييه مجييييق أنيييواع التيييدجمي  والتيليييي ، النمييياما و ييير النمييياما،  يييا    )د( 

ميييي  ذلييك التييدجمي  والتيلييي    جمييال  ييو األمييي  الوفي ييي ، وااسييت ادة ميين مجيييق اىلييدماس ا ت
 واإلجمشادي  هبد  جمفق مستوى و ا من التقني ؛

تنميييي  مجاعييياس املسييياعدة ال اتيييي  واجلمييييياس والتياونيييياس مييين أجييي  ا حليييول  ) ي( 
 عله فتر ااتحلادي  متكافئ  عن طتي  التوفيو أو  اجمس  األعمال ا تة؛

 املشاجمو    مجيق األنش،  ا تميي ؛ )و( 
واة، مييين اىليييدماس املاليييي ، واائتميييااس والقيييتوض ااسيييت ادة، عليييه ايييدم املسيييا )ج( 

 الزجماعي ، وتسهي س التسوي ، والتكنولوجيا املناسب ؛
 املساواة   ا حلول عليه األجماضيا وامليواجمد ال،بيييي  واسيتخدامها وإداجمميا، واملياملي  )و( 

 وخ،ييا التسييوي علييه أسيياس املسيياواة أو األولوييي    سييياق اإلصيي حاس املتيلقيي  ابألجماضييا والزجماعيي  
 املتيلق  ابألجماضا؛

اليم  ال ئ  واملساواة   األجوجم ومنيافق المليمان ااجتمياعا، وإمكانيي   اجمسي   )ط( 
 األنش،  املدجمة للدخ ؛

 عدم التيتض أل، شك  من أشكال الينو. )،( 

 ٥املادة   
واجمد لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  ا يي    الوصييول إىل امليي -١ 

ال،بييي  املوجودة   جمتميام  الليي ، والي  يتياجون إليهيا للتمتيق لميتو  مييشي  م ئمي ، ووي  
من   ا اإلع ن. وو  ا   أيملا    املشياجمو     ٢٨ا     استخدامها املستدام، وفقا  للمادة 

 إداجمة   ه املواجمد.
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سييييت  ل يييييخثت   املييييواجمد تتخيييي  الييييدول تييييدالر لملييييمان أن يكييييون السييييماو أب، ا -٢ 
 ال،بييييي  اليي  اعتيياد ال  حييون و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  حياجمييا أو اسييتخدامها مسييتندا  

 إىل اليناصت التالي ، عله سبي  املمال ا ا حلت:
 تقيي  لمثت ااجتماعا والبيئا جُيتى عله النقو الواج ؛ )أ( 
 من   ا اإلع ن؛ ٣-٢مادة مشاوجماس  سن ني ، وفقا  لل ) ( 
طتائييي  مييين أجييي   قيييي  الييييدل واإلنحليييا    تقاسييي  املنيييافق املتءتيييي  مييين  ييي ا  )ج( 

 ددة وف  شتوط مت   عليها، ل  األطتا  ال  تسيت   امليواجمد ال،بيييي  وال  حي   ااست  ل،
 و ر   من اليامل    املناط  التي ي .

 ٦املادة   
ن اليييامل    املنيياط  التي ييي  ا يي    ا ييياة والسيي م  البدنييي  لل  حيي  و يير   ميي -١ 

 واليقلي  وا تي  واألمن الشخحلا.
ا جيييوج أن يتيييتض ال  حييون و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  ل عتقييال  -٢ 

ال إنسياني  أو ااحتجاج التيس ي ، أو للتي ي  أو  ره من ضتو  امليامل  أو اليقول  القاسيي  أو 
 أو املهين ، وا جيوج اس اااه  أو استيباد  .

 7املادة   
لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي     أن يُيييييَ   ويييي   -١ 

 ابلشخحلي  القانوني    و  مكان.
تتخيي  الييدول تييدالر مناسييب  لتيسيير حتييي  تنقيي  ال  حيي  و يير   ميين اليييامل   -٢ 
 ط  التي ي .  املنا

تتخي  الييدول، عنيد اااتملييا ، تييدالر مناسيب  للتييياون ميين أجي  مياجليي  مسييائ   -٣ 
ا يييياجة الييييالتة للقيييدود الييي  تيييخثت   ال  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  الييييالتة 

 من   ا اإلع ن. ٢٨للقدود الدولي ، وفقا  للمادة 

 ٨املادة   
لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي  ا ي    حتيي  ال كيت وامليتقيد  -١ 

والوجيييدان واليييدين واليييتأ، والتيبييير والتجميييق السيييلما. ووييي  ا ييي    التيبييير عييين آجمائهييي ، شييي واي  
وتال  أو طباع ،   شك  فيم أو أب، وسييل  أخيتى رتاجموميا، عليه الحلييد الليا واإلاليميا  أو

 والدوف.والوطم 
لل  حييي  و يييير   مييين اليييييامل    املنييياط  التي ييييي  ا ييي     املشيييياجمو ، أفييييتادا   -٢ 

مجاعيياس، واباشيي ا  مييق  يير   أو وجماعيي ،   األنشيي،  السييلمي  املنا مليي  انتهاويياس  و/أو
 حقوق اإلنسان وا تايس األساسي .
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جبيياس ومسييخولياس تسييتتبق  اجمسيي  ا قييوق املنحلييور عليهييا    يي ه املييادة وا -٣ 
خاصي . ولي لك جييوج إخملياعها ليبي  القييود، لكين شيتي،  أن تكيون  يددة ليني القييانون وأن 

 تكون ضتوجمي :
 اح ام حقوق ا ختين أو ايته ؛ )أ( 
  ماي  األمن القوما أو النمام اليام أو الحلق  اليام  أو ا دا  اليام . ) ( 
 ا مايي  لكيي مليمان تييوفر السيل،اس املختحليي  ل ال جميي اليدول مجيييق التيدالر تتخي   -٤ 

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.

 9املادة   
لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي ، ميييين أجيييي   اييييي   -١ 

، محلييا ه ،   تكييوين املنمميياس أو النقيياابس أو التياونييياس أو أ، منمميي  أو مجيييي  أخييتى رتاجمومييا
وا يي    اانملييمام إليهييا، و  الت يياوض اجلميياعا. وتكييون  يي ه املنمميياس مسييتقل  وطوعييي    

 يتضها أل، تدخ  أو إوتاه أو امق.وا جيوج ت طاليها،
ا جيوج أن يوضق من القييود عليه  اجمسي   ي ا ا ي  إا تليك الي  ييني عليهيا  -٢ 

القييانون وتكييون ضييتوجمي    جمتمييق د قتاطييا، لحلييون األميين القييوما أو السيي م  الياميي  أو النمييام 
 ن وحتايم .اليام أو  اي  الحلق  اليام  أو ا دا  اليام  أو  اي  حقوق ا ختي

تتخيي  الييدول تييدالر مناسيييب  لتشييجيق إنشييا  منممييياس ال  حيي  و يير   مييين  -٣ 
  املنيييياط  التي ييييي ،  ييييا   ذلييييك النقيييياابس أو التياونييييياس أو املنمميييياس األخييييتى، و اصيييي   اليييييامل 

ليييز  أل تاض إجال  اليقبياس الي  تيي ض إنشيا  ا ويو يا و اجمسي  أنشي،تها املشيتوع ،  يا   ذليك أ،
عنييد  تشييتييا أو إداجم، ضييد تلييك املنمميياس أو أعملييائها، ولتقييدمي الييدع  وييا ميين أجيي  تقوييي  موا هييا

تنتهيك حقهي   الت اوض لشءن ال تيباس التياادي  ل ي  ضمان شتوط وأسياجم عادلي  ومسيتقتة وا
   الكتام  و  حياة ائق .

 ١٠املادة   
ط  التي يييي  ا ييي    املشييياجمو  النشييي،  لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنيييا -١ 

 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 .

تشييييجق الييييدول مشيييياجمو  ال  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي ،  -٢ 
و/أو عيين طتييي  املنمميياس اليي  لييمله ،   عملييياس صيينق القييتاجم اليي   كيين أن تيييخثت    مباشييتة

حيييام  وأجماضيييه  وأسييبا  عيشييه ؛ ويشييم  ذلييك احيي ام إنشييا  ويييو منمميياس اوييي  ومسييتقل  
لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  وتيزيز مشاجموتها   إعداد وتن ي  ميياير سي م  

 واليم  واملياير البيئي  ال   كن أن تخثت   حيام .األ  ي  
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 ١١املادة   
لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  ا ييي    طلييي  امليلومييياس  -١ 

واسييت مها وإعييداد ا وإحالتهييا،  ييا   ذلييك امليلوميياس املتيلقيي  ابليواميي  اليي   كيين أن تييخثت   
 يقها وتوجييها.إنتاج منتجام  و هيز ا وتسو 

تتخ  الدول تدالر مناسب  لمليمان ححليول ال  حي  و ير   مين الييامل     -٢ 
 املنيياط  التي ييي ، لل يي  وشييك  ووسييائ  تت يي  وأسيياليبه  المقافييي  و  الواييت املناسيي ، علييه ميلوميياس

 ملتيلقيي وجيهيي  وشيي اف  ووافييي  ميين أجيي  تيزيييز لكييينه  وضييمان مشيياجموته  ال ياليي    صيينق القييتاجماس ا
 ابملسائ  ال   كن أن تخثت   حيام  وأجماضيه  وأسبا  عيشه .

تتخيي  الييدول تييدالر مناسييب  لتيزيييز وصييول ال  حيي  و يير   ميين اليييامل     -٣ 
التي ييي  إىل نمييام عييادل ونزيييص وم ئيي  لتقيييي  واعتميياد جييودة منتجييام  علييه الحليييد اللييا املنيياط  

 اجموته    صيا     ا النمام.والوطم والدوف، ولتيزيز مش

 ١٢املادة   
لل  ح  و ير   مين الييامل    املنياط  التي يي  ا ي    الوصيول ال يليا إىل  -١ 

القمليييا  مييين دون ليييييز،  يييا   ذليييك الوصيييول إىل إجيييتا اس عادلييي  لتسيييوي  املناجعييياس وإىل سيييب  
يتاعيا أ، ايتاجم مين  ي ا النيوع انتحلا  فيال  من مجيق انتهاواس حقيوق اإلنسيان اىلاصي  هبي . و 

عييادام  وتقاليييد   واواعييد   ونممهيي  القانونييي  علييه  ييو يتسيي  مييق االتزاميياس ذاس الحلييل    
 إطاجم القانون الدوف  قوق اإلنسان.

تك   الدول لمشخار امليني  ا حليول   الوايت املناسي  ومين دون ليييز،  -٢ 
لييي ، عليييه وسيييائ  فيالييي  وميسيييوجمة التكل ييي  لتسيييوي  عيين طتيييي   يئييياس امليييائي  وإداجميييي  نزيهييي  ومخ 

املناجعاس لل ته  األم، وتتيح الدول سب  انتحلا  فيال  وفوجمي   كن أن تشيم  حي  ااسيتئنا  
 وجمد ا   والبدل والتيوي  وجرب الملتجم.

لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي    ا حلييييول علييييه  -٣ 
تنمييييت الييييدول   ا يييياذ مزيييييد ميييين التييييدالر،  ييييا   ذلييييك تقييييدمي املسيييياعدة املسيييياعدة القانونييييي . و 

القانوني ، لدع  ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  ال ين لوا ذلك ملا ححللوا عليه 
 اىلدماس اإلداجمي  والقملائي .

 و اييي تنمييت الييدول   ا يياذ تييدالر لتمتيي  املخسسيياس الوطنييي  ذاس الحلييل  لتيزيييز  -٤ 
 مجيق حقوق اإلنسان،  ا فيها ا قوق املبين      ا اإلع ن.

تتيح الدول لل  ح  و ر   من اليامل    املنياط  التي يي  آليياس فيالي  ملنيق  -٥ 
أ، إجيييتا  يهيييد  أو ييييخد، إىل انتهيييا  حقيييواه  اإلنسييياني ، أو إىل  تييييد   تيسييي ا  مييين ملكيييي  

إىل حتمام  من أسبا  عيشه  وس مته ، وجليرب المليتجم النياج   أجماضيه  ومواجمد   ال،بييي ، أو
 عنص، وملنق أ، شك  من أشكال التوط  أو التشتيد القست،، وجلرب الملتجم الناج  عنص.
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 ١٣املادة   
لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  ا     اليم ، الي ، يشيم   -١ 

 عيشه .ا     حتي  اختياجم طتيق  وس  
ألط ال ال  ح  و ير   مين الييامل    املنياط  التي يي  ا ي    ا مايي  مين  -٢ 

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.

 ير   مين الييامل    املنياط  التي يي  ميئ الدول ليئي  مواتيي  تتييح لل  حي  و  -٣ 
 وأست   فتر اليم  أبجت يوفت مستوى مييشيا  م ئما .

تتخييي  اليييدول الييي  تتت يييق فيهيييا مسيييتوايس ال قيييت   األجماي  وت تقيييت إىل فيييتر  -٤ 
اليميي    الق،اعيياس األخييتى تيييدالر مناسييب  إلااميي  وتيزيييز نمييي    ائييي  مسييتدام  تكييون ومي ييي  

 الكا  للمسامه    إجياد فتر عم  ائ .اليمال  ابلقدجم 
تتييوىل الييدول، آخيي ة   ااعتبيياجم اىلحلييائي املميييزة لل  حيي  ومحلييائد األاييا   -٥ 

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 .

 جييوج إليزام أحيد ابليمي  القسييت، أو السيختة أو اليمي  اإللزاميا، أو تيتيملييص ا -٦ 
ىل،ييت الواييوع ضييقي  ل  يياجم ابلبشييت، أو إلقيياآه   أ، شييك  آخييت ميين أشييكال الييتق املياصييت. 
وتتخ  الدول، ابلتشاوجم والتياون مق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  واملنممياس 

الر مناسييب   مييايته  ميين ااسييت  ل اااتحليياد، وعميي  األط ييال ومجيييق أشييكال اليي  لييمله ، تييد
التق املياصت، مم  إساجم الدين للنسا  والتجال واألط ال، واليم  القست،،  يا يشيم  الحلييادين 
 واليامل    ا،اع صيد األاا ، أو عمال ال اابس، أو اليمال املواي ، أو اليمال املهاجتين.

 ١٤املادة   
لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي ، ل يي   النمييت عمييا إذا وييانوا  -١ 

عمييياا  ميييخات  أو ميييواي  أو مهييياجتين، ا ييي    اليمييي    فيييتو  عمييي  آمنييي  وصيييقي ، و  
املشييياجمو    ت،بيييي  تيييدالر السييي م  والحليييق  ومتاجيتهيييا، و  اختيييياجم  ملييييه    جمييياف السييي م  

لييه    اللجيان املينييي  ابلسي م  والحليق ، و  ا ياذ تييدالر ملنيق األخ،ياجم واملخيياطت والحليق  و م
وا يد منهيا ومتاابتهيا، و  ا حليول عليه م ليس ومييداس واايي  وافيي  ومناسيب  وعليه امليلومياس 
والتييدجميباس الكافييي  لشيييءن السيي م  املهنيييي ، و  اليميي  دون التييييتض للينييو والتقيييت ،  ييا فييييص 

اجلنسا، و  اإلل   عن فتو  اليمي   ير ا مني  و ير الحليقي ، و  النيء، أبن سيه  التقت  
عن أ، خ،ت اج  عن األنش،  ال  يخدوما   إطاجم عمله  عندما تكون  نا  أسبا  ميقولي  
تييدفيه  إىل ااعتقيياد أبن  نييا  خ،ييتا  وشيييكا  وشييديدا  يهييدد سيي مته  وصييقته ، دون التيييتض 

 يتيل  ابليم  لسب   اجمس    ه ا قوق.أل، في  انتقاما 
لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي  ا ي    عيدم اسيتخدام امليواد  -٢ 

 الحليناعي ، اىل،تة أو امليواد الكيميائيي  السيام ،  يا فيهيا امليواد الكيميائيي  الزجماعيي  أو املليويس الزجماعيي  أو
 و  عدم التيتض وا.
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تدالر مناسب  لملمان فتو  عم  آمن  وصقي  مواتي  لل  ح  تتخ  الدول  -٣ 
و ر   من اليامل    املناط  التي ي ، وتُي   الدول، عله وجص اىلحلور، ما يليزم مين سيل،اس 
خمتحل  مسخول ، وتنشئ آلياس للتنسي  ل  الق،اعاس من أج  تن ي  السياساس وإن اذ القوان  

 لسيي م  والحلييق  املهنيتيي    الزجماعيي  والحلييناع  الزجماعييي  ومحلييائد األاييا ،واللييوائح الوطنييي  املتيلقيي  اب
 وتيني عليه تيدالر تحلييقيقي  وعقيوابس مناسيب ، وتنشييئ وتيدع  نمميا  وافييي  ومناسيب  لت تييو أميياون

 اليم    املناط  التي ي .
 تتخ  الدول مجيق التدالر ال جم  لملمان ما يلا: -٤ 
لييه الحلييق  والسيي م  النامجيي  عيين التكنولوجييياس واملييواد الوااييي  ميين املخيياطت ع )أ( 

 الكيميائي  واملماجمساس الزجماعي ، ل،تق تشم  حمت ا وتقييد استخدامها؛
إنشييا  نمييام وطييم مناسيي  أو أ، نمييام آخييت توافيي  عليييص السييل،اس املختحليي   ) ( 

 ها وت لي هيا وتوجييهيا مياير  ددة اسيتراد امليواد الكيميائيي  املسيتخدم    الزجماعي  وتحليني ايتس
 وواها واستخدامها، و مت ا أو تقييد استخدامها؛

امتمال من ينيت  امليواد الكيميائيي  املسيتخدم    الزجماعي  أو يسيتوجمد ا أو يوفت يا  )ج( 
 أو يبييها أو ينقلها أو رزميا أو ييتخلي منهيا للميياير الوطنيي  أو  ر يا مين ميياير السي م  والحليق 

، وتييوفره امليلوميياس الكافييي  واملناسييب  للمسييتخدم  ابلل يي  أو الل يياس التاييي  املناسييب  املييي   هبييا
 للبلد، وللسل،اس املختحل  لنا   عله طلبها؛

 وجود نمام مناسي  جلميق الن ياايس الكيميائيي  وامليواد الكيميائيي  القد ي  وحياوايس )د( 
 ها ل،تيق  آمن  مين أجي  ا يلولي  دون اسيتخدامهااملواد الكيميائي  ال اجم   وإعادة تدويت ا والتخلي من

 أل تاض أختى وإجال  أو تقلي  خماطت ا عله الس م  والحلق  وعله البيئ ؛
 وضييق وتن ييي  لييتام  لتمقيييو وتوعييي  اجلمهييوجم لشييءن ا يجم الحلييقي  والبيئييي  للمييواد ) ي( 

 الكيميائي  الشائق استخدامها   املناط  التي ي  ولشءن لدائلها.

 ١٥املادة   
لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  ا ييي    ا حليييول عليييه ال ييي ا   -١ 

الكا  وا   األساسا   الييو   مءمن من اجلوع. ويشم  ذليك ا ي َّ   إنتياج األ  يي  وا ي    
 كت،.ت  ي  م ئم ،  ا يملمن إمكاني  التمتق أبعله مستوايس النمو البدين والن سا وال 

 تملمن الدول لتق ال  ح  و ر   من الييامل    املنياط  التي يي   ي  ا حليول، -٢ 
ماداي  وااتحلاداي ، و  مجيق األوااس، عله أ  ي  وافي  وم ئم  تُنَت  وتستهلك ل،تائ  مسيتدام  
وي  وعادل  و  م ثقافام  و افع عليه إمكانيي  ححليول األجييال القادمي  عليه األ  يي  وتمليمن 

 حياة وت   وجمزي  ماداي  وعقليا ، أفتادا  و/أو مجاعاس، وتليب احتياجام .
تتخيي  الييدول تييدالر مناسييب  ملكافقيي  سييو  ت  ييي  األط ييال   املنيياط  التي ييي ،  -٣ 

  ذلك   إطاجم التعاي  الحلقي  األولي ، لوسائ  منها ت،بي  التكنولوجيا املتاح  لُيست وتوفر   ا
األ  ي  امل  ي  وضيمان ححليول النسيا  عليه ميا يك يا مين الت  يي  خي ل ميتحل   ما يك ا من

ا ميي  والتضيياع . وتمليييمن الييدول أيمليييا  إعيي م مجييييق شييتائح ا تميييق، وخاصيي  ا اب  واألط يييال، 
 وإًحيي  ال ييتر ويي  للقحلييول علييه التمقيييو ال يي ائا، ودعمهيي    ااسييت ادة ميين املييياجم  األساسييي 

 ،   ومزااي التضاع  ال،بييي .املتيلق  لت  ي  ال
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 لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  ا يي     ديييد نممهيي  ال  ائييي  -٤ 
والزجماعي ، ال ، تي   لص اليدييد مين اليدول واملنياط  لوصي ص ا ي    السييادة ال  ائيي . ويشيم  

 ل  ائييي  والزجماعييي  وا يي     يي ا ذلييك ا يي َّ   املشيياجمو    عملييياس صيينق القييتاجم لشييءن السياسيياس ا
 صقا وواٍ  يُنَت  ابستخدام أسالي  سليم  ليئيا  ومستدام    م ثقافام .

تملييق الييدول،   إطيياجم شييتاو  مييق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط   -٥ 
و اييي  التي ييي ، سياسيياس عاميي  علييه الحليييد اللييا والييوطم واإلاليمييا والييدوف ميين أجيي   سيي  

ا     ال ي ا  الكيا  واألمين ال ي ائا والسييادة ال  ائيي  والينم  ال  ائيي  املسيتدام  واملنحلي   الي  
 تيييزج و مييا ا قييوق الييواجمدة    يي ا اإلعيي ن. وتملييق الييدول آلييياس لملييمان اتسيياق سياسيياما الزجماعييي 

 جمدة     ا اإلع ن.واااتحلادي  وااجتماعي  والمقافي  واإليائي  مق إعمال ا قوق الوا

 ١٦املادة   
لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  ا ييي    مسيييتوى مييشيييا  -١ 

م ئ  و  وألست  ، و  ا حلول ل،تق ميسَّتة عله وسائ  اإلنتاج ال جمي  لتققيي  ذليك،  يا   
واىلدماس املالي  األختى. وو  ذلك أدواس اإلنتاج واملساعدة التقني  والقتوض وخدماس التءم  

أيملا  ا     أن يت بيوا  تي ، أفتادا  و/أو مجاعياس، واباشي ا  ميق  ير   أو وجماعي ، ال،تائي  
 التقليدي    الزجماع  وصيد األاا  وتتلي  املاشي  وا تاج ، و  ت،ويت نم  جمتميي  للتسوي .

نييييي  وصيييول ال  حيييي  و يييير   ميييين تتخييي  الييييدول التييييدالر املناسيييب  إلًحيييي  إمكا -٢ 
الييييامل    املنييياط  التي يييي  إىل وسيييائ  النقييي  ومتافييي  التجهييييز والتج ييييو والتخيييزين المليييتوجمي  لبييييق 
 منتجام    األسواق اللي  والوطني  واإلاليمي  أبسياجم تملمن و  دخ   جمزاي  وأسبا  عيو وتمي.

  األسييواق اللييي  والوطنييي  واإلاليمييي  تتخيي  الييدول التييدالر املناسييب  لتيزيييز ودعيي -٣ 
ل،تائ  تيست وتملمن ححلول ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي  عليه فيتر واملي  
ومنحل   لدخول  ي ه األسيواق واملشياجمو  فيهيا لبييق منتجيام  أبسيياجم تتييح وي  وألسيت   إمكانيي  

 التمتق  ستوى مييشا م ئ .
لتييدالر املناسييب  لملييمان إسييهام سياسيياما ولتاجمهييا املتيلقيي  تتخيي  الييدول مجيييق ا -٤ 

إسهاما  فيَّاا     اي  وتيزيز خياجماس أسبا  ابلتنمي  التي ي  والزجماع  والبيئ  والتجاجمة وااستمماجم 
الييييو علييه الحلييييد اللييا و  عملييي  اانتقييال إىل أسييالي  إنتيياج ججماعييا مسييتدام  ليئيييا . و  ييز 

اإليكوليييوجا واإلنتيياج اليمليييو،، ولميييا  - ج املسييتدام،  يييا   ذلييك اإلنتييياج الزجماعيياالييدول اإلنتيييا 
 أمكن ذلك، وتيست عملياس البيق املباشت من املزاجمع إىل املستهلك.

تتخييي  اليييدول تيييدالر مناسيييب  لتيزييييز ايييدجمة ال  حييي  و ييير   مييين الييييامل     -٥ 
و ر ييييا ميييين ااخييييت اس ا ييييادة، مميييي   املنيييياط  التي ييييي  علييييه الحلييييمود أمييييام الكييييواجم  ال،بييييييي 

 إخ اااس األسواق.
تتخيي  الييدول تييدالر مناسييب  لملييمان اليداليي    األجييوجم وتسيياو، األجييوجم عيين  -٦ 

 األعمال املتساوي  القيم ، دون أ، نوع من أنواع التمييز.
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 ١7املادة   
جمض، لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  ا ييي    اميييت   األ -١ 

مييين  ييي ا اإلعييي ن،  يييا   ذليييك ا ييي    الوصيييول إىل  ٢٨أفيييتادا  و/أو مجاعييياس، وفقيييا  للميييادة 
 األجماضييا واملسيي،قاس املائييي  واملنيياط  البقتييي  السيياحلي  ومحلييائد األاييا  واملتاعييا وال يياابس املوجييودة

 ، وا حلييولفيهييا، و  اسييتخدامها وإداجممييا علييه  ييو مسييتدام، ميين أجيي  للييو  مسييتوى مييشييا م ئيي 
 عله مكان يييشون فيص أبمن وس م ووتام ، والنهوض لمقافام .

تتخ  الدول تدالر مناسب  إلجال  وحمت مجيق أشيكال التميييز املتيلي  اب ي     -٢ 
األجمض،  ييا   ذلييك أشييكال التمييييز النييات  عيين الت ييراس ال،اجمئيي    ا اليي  الزوجييي ، أو انيييدام 

 نيدام فتر الوصول إىل املواجمد اااتحلادي .األ لي  القانوني ، أو ا
تتخ  اليدول تيدالر مناسيب  لك الي  ااعي ا  القيانوين  قيوق حيياجة األجماضيا،  -٣ 

 ييا   ذلييك حقييوق حييياجة األجماضييا اليتفييي  اليي  ليسييت حاليييا  مشييمول   ماييي  القييانون، وتييي   
وتمليييمن عيييدم تييييتض ال  حييي  لوجيييود يييياذج ونمييي  خمتل ييي . و ميييا اليييدول ا يييياجة املشيييتوع ، 

و ير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  لل،ييتد التيسي ا أو  يير القييانوين، وعييدم إسييقاط حقييواه  
التييييد، عليهيييا لشيييك  آخيييت. وتيييي   اليييدول ابملشييياعاس ال،بيييييي  وميييا يتحلييي  هبيييا مييين نمييي   أو

 ااستخدام واإلداجمة اجلماعي  و ميها.
    املنييياط  التي يييي  ا ييي    ا مايييي  مييين التشيييتيد لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل -٤ 

التيسيييي ا و يييير القييييانوين ميييين أجماضيييييه  أو أميييياون إاييييامته  امليتييييادة، أو ميييين املييييواجمد ال،بييييييي  األخييييتى 
املسيييتخدم    أنشييي،ته  وال جمييي  للتمتيييق لميييتو  عييييو م ئمييي . وتيييدجمج اليييدول   اوانينهيييا اللييييي  

  ميييق القييانون اليييدوف  قيييوق اإلنسييان والقيييانون اليييدوف اإلنسييياين. أحكامييا  للقمايييي  مييين التشييتيد تت ييي
و مييت الييدول اإلخيي   القسييت، التيسيي ا و يير القييانوين، و تييي  املنيياط  الزجماعييي ، ومحلييادجمة األجمض 

 طتيق  للقت . و ر ا من املواجمد ال،بييي  أو نزع ملكيتها،  ا   ذلك وتدلر عقايب أو ووسيل  أو
 يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  اليي ين ُحتمييوا علييه  ييو تيسيي ا لل  حيي  و  -٥ 

 يير اييانوين ميين أجماضيييه  ا يي ، فييتداي  و/أو مجاعيييا ، واباشيي ا  مييق  يير   أو وجماعيي ،   اليييودة  أو
إىل أجماضيييه  اليي  ُحتمييوا منهييا علييه  ييو تيسيي ا أو  يير اييانوين،  ييا يشييم  حييااس الكييواجم  ال،بييييي  

اع املسييييلح، و  إمكانييييي  وصييييوو  ميييين جديييييد إىل املييييواجمد ال،بييييييي  املسييييتخدم    أنشيييي،ته  و/أو النييييز 
وال جميي  للتمتييق لمييتو  عيييو م ئميي ، ولمييا أمكيين، أو   ا حلييول علييه تيييوي  عييادل ومنحلييو 

 واانوين إذا تي جمس عودم .
تتخيي  الييدول، عنييد اااتملييا ، تييدالر مناسييب  لتن ييي  إصيي حاس ججماعييي  ميين أجيي   -٦ 

تيسيير إمكانييي  الوصييول علييه ن،يياق واسييق وعلييه اييدم املسيياواة إىل األجماضييا واملييواجمد ال،بييييي  األخييتى 
ال جم  لمليمان لتيق ال  حي  و ير   مين الييامل    املنياط  التي يي  لميتو  عييو م ئمي ، وللقيد 

تاط   تتويز حياجة األجماضا والسيي،تة عليهيا، آخي ة   ااعتبياجم وفي تهيا ااجتماعيي . وينب يا من اإلف
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 .
 ول تييدالر تتمييا إىل ح ييع واسييتدام  اسييتخدام األجماضييا واملييواجمد ال،بييييي تتخيي  الييد -7 

األختى املستخدم    اإلنتاج، لسب  منها الزجماع  اإليكولوجي ، وميئ المتو  امل ئمي  لتجدييد 
 ال،اااس والدوجماس البيولوجي  وال،بييي  األختى.
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 ١٨املادة   
التي ييي  ا يي    ح ييع و اييي  البيئيي  لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط   -١ 

 والقدجمة اإلنتاجي  ألجماضيه  واملواجمد ال  يستخدموما ويديتوما.
 تتخ  الدول تدالر مناسيب  لمليمان لتيق ال  حي  و ير   مين الييامل    املنياط  -٢ 

 التي ي ، دون لييز، لبيئ  آمن  ونمي   وصقي .
املتيلقيي   كافقيي  ت يير املنييا . ولل  حيي  و يير    لتميي  الييدول التزامامييا الدولييي  -٣ 

من الييامل    املنياط  التي يي  ا ي    اإلسيهام   جمسي  وتن يي  السياسياس الوطنيي  والليي  املتيلقي  
 ابلتكيو مق ت ر املنا  والتخ يو من آيجمه، لسب  منها استخدام املماجمساس واملياجم  التقليدي .

فياليي  لملييمان عييدم  ييزين أ، أشيييا  أو مييواد أو ن يياايس تتخيي  الييدول تييدالر  -٤ 
خ،ييتة أو الييتخلي منهييا   أجماضييا ال  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي ، وتتييياون 

 ملواجه  املخاطت ال  مدد لتيه   قواه  من جتا  األضتاجم البيئي  اليالتة للقدود.
   املنيياط  التي ييي  ميين  ييياوجاس  مييا الييدول ال  حيي  و يير   ميين اليييامل  -٥ 

اجلهياس ال اعليي  ميين  يير الييدول، ل،تائيي  تشييم  إن يياذ اييوان  ليئييي  تسييه  إسييهاما  مباشييتا  أو  يير 
 مباشت    اي  حقوق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي .

 ١9املادة   
  ا حلييييول علييييه لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي   -١ 

 من   ا اإلع ن،  ا   ذلك: ٢٨الب وجم، وفقا  للمادة 
 ا      اي  املياجم  التقليدي  املتحلل  ابملواجمد الوجماثي  النباتي  لم  ي  والزجماع ؛ )أ( 
ا يي    املشيياجمو  علييه  ييو منحلييو   تقاسيي  املنييافق الناشييئ  عيين اسييتخدام املييواجمد  ) ( 

   ي  والزجماع ؛الوجماثي  النباتي  لم
ا يي    املشيياجمو    ا يياذ القييتاجماس املتيلقيي  ابملسييائ  املتحلييل    ييع واسييتدام   )ج( 
 املواجمد الوجماثي  النباتي  لم  ي  والزجماع ؛ استخدام
 ا     ح ع واستخدام وتبادل وليق ل وجم   أو مواد اإلوماجم ال وف    املزاجمع. )د( 
مل    املناط  التي ي  ا     صون ما  لكونيص مين لل  ح  و ر   من اليا -٢ 

 ل وجم ومياجم  تقليدي  والتقك  فيها و ايتها وت،ويت ا.
تتخييي  اليييدول تيييدالر احييي ام حييي  ال  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط   -٣ 

 التي ي    ا حلول عله الب وجم، و ماي    ا ا   وإعمالص.
 جيدة ولكمياس وافي  لل  ح    أنسي  وايت للزجماعي تملمن الدول توافت ل وجم  -٤ 

 وأبسياجم ميسوجمة.
تييي   الييدول  يي  ال  حيي    ااعتميياد إمييا علييه ليي وجم   اىلاصيي  أو علييه  -٥ 

لييي وجم أخيييتى متاحييي   لييييا  رتاجموميييا، و  ا ييياذ القيييتاجماس املتيلقييي  ابلاصيييي  وأنيييواع النبييياًس الييي  
 يت بون   ججمعها.
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 اليدول تيدالر مناسيب  ليدع  الينم  الي  يسيتخدمها ال  حيون إلنتياج البي وجم،تتخ   -٦ 
 ولتشجيق استخدام الب وجم ال  حي  وتيزيز التنوع البيولوجا الزجماعا.

تتخيييي  الييييدول تييييدالر مناسييييب  لملييييمان متاعيييياة احتياجيييياس ال  حيييي  و يييير   ميييين  -7 
   ا ييال الزجماعييا، ولملييمان مشيياجموته  ال يلييي اليييامل    املنيياط  التي ييي    أنشيي،  البقييث والت،ييويت 

   دييييد أوليييوايس البقيييث والت،يييويت وتن يييي  أنشييي،تهما، ميييق متاعييياة خيييربم ، وليييزايدة ااسيييتمماجم   
 أنشيي،  البقييث والت،ييويت املتحلييل  ابلاصييي  والبيي وجم اليتيميي  اليي  تسييتو  احتياجيياس ال  حيي  و يير  

 من اليامل    املناط  التي ي .
تملمن الدول اح ام ومتاعاة حقوق ال  ح  و ر   مين الييامل    املنياط   -٨ 

التي يييي  واحتياجيييام  وفيييتوفه  الوااييييي    سياسييياس البييي وجم والقيييوان  املتيلقييي   مايييي  األصييينا  
النباتييي  والقييوان  األخييتى املتيلقيي  ابمللكييي  ال كتييي ، و  نميي  ميينح الشييهاداس والقييوان  املتيلقيي  

 سوي  الب وجم.لت

 ٢٠املادة   
تتخ  الدول تيدالر مناسيب ، وفقيا  التزاماميا الدوليي  ذاس الحليل ، ملنيق اسيتن اد  -١ 

التنيييوع البيوليييوجا وضيييمان ح ميييص واسيييتدام  اسيييتخدامص، مييين أجييي  تيزييييز و ايييي  التمتيييق الكامييي  
  قوق ال  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي .

دالر مناسييييب  لتيزيييييز و اييييي  مييييياجم  ال  حيييي  و يييير   ميييين تتخيييي  الييييدول تيييي -٢ 
اليامل    املناط  التي ي  ومبتكتام  و اجمسام  التقليديي ،  يا   ذليك الينم  التقليديي  املتبيي    
الزجماعيي  والتعييا وا تاجيي  ومحلييائد األاييا  والمييتوة ا يوانييي  والزجماعيي  اإليكولوجييي ، املتحلييل    ييع 

 وجا واستدام  استخدامص.التنوع البيول
لنييق اليييدول خميياطت انتهيييا  حقيييوق ال  حيي  و ييير   ميين الييييامل    املنييياط   -٣ 

التي ييي  ميين جييتا  ت،ييويت أ، وائنيياس حييي   ييوجمة أو مناولتهييا أو نقلهييا أو اسييتخدامها أو  ويلهييا 
 إط اها. أو

 ٢١املادة   
ا يي    ا حلييول علييه مييياه  لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  -١ 

شيت  مءمونيي  ونقييي  وا يي    ا حلييول علييه خيدماس الحلييت  الحلييقا، ومهييا حقييان ميين حقييوق 
اإلنسييان أساسيييان للتمتييق الكاميي  اب ييياة و ميييق حقييوق اإلنسييان والكتاميي  اإلنسيياني . ويشييم  

ة التكل ي    ان ا قان ا حلول عله نم  لشمداد ابمليياه ومتافي  للحليت  الحليقا جييدة وميسيوجم 
 و  املتناول، ومقبول  ثقافيا  وجنسانيا ، وا تن،و، عله لييز.

لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي    ا حلييييول علييييه  -٢ 
ل سييتخدام الشخحلييا واملنييزف، وللزجماعيي  وصيييد األاييا  وتتلييي  املاشييي ، و  دميي  أسييبا   املييياه

اه، وضييمان ح ييع امليياه و ديييد ا واسييتدام  اسيتخدامها. وويي  ا يي  اليييو األخييتى املتحلييل  ابمليي
  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 
تفييي  وا تميييي  إلداجمة املييياه، وتتخيي  تييدالر لملييمان مييياه ميسييوجمة التكل يي  ل سييتخدام ذلييك   اليينم  الي

يييين ، خاصيييي  للنسييييا  وال تييييياس  الشخحليييا واملنييييزف ولم ييييتاض اإلنتاجييييي ، ومتافيييي  صيييت  صييييقا  س 
امليزاجمع ومجييق  التي ياس واألشخار املنتم  إىل ال ئاس التوم  أو املهمش ، مم  التعاة التح  وعميال

 املهيياجتين، ل يي  النمييت عيين وضيييه  ميين حيييث اوجييتة، واألشييخار اليي ين يييشييون   مسييتوطناس
عشيييوائي  أو  ييير نماميييي . وتييييزج اليييدول التكنولوجيييياس املناسيييب  وامليسيييوجمة التكل ييي ،  يييا   ذليييك 
تكنولوجييا اليت،، والتكنولوجيياس اىلاصيي  اعيادة اسيتخدام ميياه الحلييت  الحليقا املياجلي  و مييق 

 و زينها. املياه
 مييا الييدول وتسييتييد اليينم  اإليكولوجييي  املتحلييل  ابملييياه،  ييا   ذلييك اجلبييال  -٤ 

وال يياابس واألجماضييا التطبيي  واألميياجم ومسييتودعاس املييياه اجلوفييي  والبقييراس، ميين فييتط ااسييتيمال 
ييزة وامليي واد الكيميائييي  والتلييو  ابملييواد المليياجمة، وا سيييما ابلن يياايس الحلييناعي  السييائل  وامليييادن املتو 

 ال  تخد، إىل تسم  ل،ا  وستيق.
لنييق الييدول األطييتا  المالميي  ميين عتاليي  لتييق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل     -٥ 

املناط  التي ي  اب     املياه. وتي،ا الدول األولوي  اسيتخدام امليياه لسيد ااحتياجياس البشيتي  
 د ا واستخدامها املستدام.عله ااستخداماس األختى، مشجي  ح مها و دي

 ٢٢املادة   
 لل  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  ا يي    الملييمان ااجتميياعا، -١ 

   ذلك التءم  ااجتماعا.  ا
تتخ  الدول، وفقا  لمتوفها الوطني ، خ،واس مناسيب  لتيزييز لتيق مجييق اليميال  -٢ 

  الملمان ااجتماعا.املهاجتين   املناط  التي ي  اب    
تيييييي   اليييييدول  ييييي  ال  حييييي  و ييييير   مييييين الييييييامل    املنييييياط  التي يييييي     -٣ 

ا حلول عله الملمان ااجتماعا،  ا   ذليك التيءم  ااجتمياعا، وينب يا أن تتسيا أو تبقيا، 
وفقييا  للمييتو  الوطنييي ، حييدا  أدا ميين ا ماييي  ااجتماعييي  يشييم  ضييمااس اجتماعييي  أساسييي . 
وينب ييا أن تك ييي  المليييمااس وقييد أدا ححليييول مجييييق التييياج ، طييوال عميييت  ، عليييه التعايييي  
الحلقي  األساسي  والدخ  األساسا اململمون، الل ين يك  ن ميا  ا حلول ال يليا عليه السيلق 

 واىلدماس امليت ف  عله أما ضتوجمي  عله املستوى الوطم.
ي  ال  يك لها الملمان ااجتماعا. ينب ا أن يدد القانون الملمااس األساس -٤ 

وينب ا أيملا   ديد إجتا اس تمل  واسيتئنا  نزيهي  وشي اف  وفي الي  و كين الوصيول إليهيا لتكل ي  
 ميسوجمة. وينب ا إاام  نم  لتيزيز اامتمال لمطت القانوني  الوطني .

 ٢٣املادة   
 التمتييييق أبعليييييه لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي    -١ 

مسييتوى  كيين ميين الحلييق  البدنييي  واليقلييي . وويي  أيملييا  ا يي    ا حلييول، دون أ، لييييز، علييه 
 مجيق اىلدماس ااجتماعي  والحلقي .
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لل  حييي  و ييير   مييين الييييامل    املنييياط  التي يييي  ا ييي    اسيييتخدام طيييبه   -٢ 
الوصول إىل نباًم  وحيواام  ومواد   التقليد، وصون  اجمسام  الحلقي ،  ا   ذلك إمكاني  

 امليدني  ل ستخدام ال،يب وا  اظ عليها.
تمليييمن اليييدول إمكانيييي  الوصيييول مييين دون ليييييز إىل املتافييي  والسيييلق واىليييدماس  -٣ 

الحلقي    املناط  التي ي ، خاصي  لل ئياس الي  تيييو   أوضياع  شي ، وإمكانيي  ا حليول عليه 
 س التقحليي  ضييد األمييتاض امليدييي  التئيسييي ، وخييدماس الحلييق  اإلجنالييي ،األدوييي  األساسييي ، وخييدما

وامليلوماس املتيلق  ابملشاو  الحلقي  التئيسي  ال  لس ا تمق املييم،  يا   ذليك طتائي  الواايي  
منهييا ومكافقتهييا، وخييدماس التعاييي  الحلييقي  لممهيياس واألط ييال، عيي وة علييه تييدجمي  اليييامل  

 ل ، يشم  التمقيو لشءن الحلق  وحقوق اإلنسان.  ا ق  الحلقا، ا

 ٢٤املادة   
لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي ي  ا ي    ا حليول عليه سيكن  -١ 

ائ . وو  ا ي    ا  ياظ عليه لييت آمين ييخويه  وجمتميق  ليا يييشيون فييص   فيتو  اوامهيا 
 السياق.السل  والكتام ، وا     عدم التمييز     ا 

لل  ح  و ر   من اليامل    املناط  التي يي  ا ي    ا مايي  مين اإلخي    -٢ 
 القست، من ليوم  ومن اململايقاس والتهديداس األختى.

ا جيييوج للييدول أن تيمييد اسييتا  أو خيياجمج القييانون، إىل أن ُ ييتج، مخاتييا  أو علييه  -٣ 
املنياط  التي يي  عنيوة مين البييوس أو األجماضيا الي   يو دائي ، ال  حي  أو  ير   مين الييامل    

يشيي لوما، ميين  يير أن تييوفت أو تتيييح ويي  إمكانييي  ا حلييول علييه أشييكال مناسييب  ميين ا ماييي  القانونييي  
تيويملييا   تملييمن أشييكال ا ماييي  األخييتى. وجييي  عليهييا،   حاليي  اإلخيي   ا تمييا، أن تقييدم أو أو

 و  ر مادي .منحل ا  وعادا  عن أ، خسائت مادي  أ

 ٢٥املادة   
لل  حيييي  و يييير   ميييين اليييييامل    املنيييياط  التي ييييي  ا يييي    ا حلييييول علييييه  -١ 

المقافيييييي   - الزجماعيييييي  وااجتماعيييييي  - تيييييدجمي  م ئييييي  يناسييييي  ابلتقدييييييد البيئييييياس اإليكولوجيييييي 
  واااتحلييادي  اليي  يييشييون فيهييا. وينب ييا أن تشييم  املواضيييق اليي  ت ،يهييا لييتام  التييدجمي  مسييائ

 سيي  اإلنتاجييي  والتسييوي  والقييدجمة علييه التكيييو مييق ا فيياس واملمتضيياس والحلييدماس النممييي  
 وآيجم املواد الكيميائي  وت ر املنا  واألحدا  املتحلل  ابل،قس، دون أن تقتحلت عليها.

جلميق أط ال ال  ح  و ر   من اليامل    املنياط  التي يي  ا ي    التيليي   -٢ 
 بلص ثقافته  ووفقا  جلميق ا قوق املنحلور عليها   صكو  حقوق اإلنسان.وفقا  ملا تق
تشجق اليدول اييام شيتاواس عادلي  وتشياجموي  لي  امليزاجمع  واليلميا ، مين ابيي   -٣ 

مييداجمس تييدجمي  املييزاجمع ، وااسييتنباس التشيياجموا، وعييياداس صييق  النبيياًس وا يييوااس، ل ييتض 
  والناشئ  ال  يواجههيا ال  حيون و ير   مين الييامل  التحلد، لشك  أنس  للتقدايس ال وجمي

   املناط  التي ي .
تستممت الدول   توفر التدجمي  وامليلوماس عن السوق واىلدماس ااستشاجمي   -٤ 

 عله مستوى املزجمع .
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 ٢٦املادة   
 لل  ح  و ر   من الييامل    املنياط  التي يي  ا ي    التمتيق لمقافيام  و  -١ 

السيا  تي  إىل النهوض هبا دون أ، تدخ  أو أ، شك  مين أشيكال التميييز. ووي  ا ي  أيمليا  
 األعييتا    ح يع ميياجمفه  التقليديي  والليي ، ممي  طتائيي  ا يياة أو أسيالي  اإلنتياج أو التكنولوجييا أو

يت جمع اب قوق  والتقاليد، و  اإلعتا  عنها والتقك  فيها و ايتها وت،ويت ا. وا جيوج ألحد أن
 المقافي  ىلتق حقوق اإلنسان ال  يك لها القانون الدوف أو للقد من ن،ااها.

لل  حيييي  و ييييير   ميييين الييييييامل    املنيييياط  التي يييييي ، أفييييتادا  و/أو مجاعييييياس،  -٢ 
واباشييي ا  ميييق  ييير   أو وجماعييي ، ا ييي    التيبييير عييين عيييادام  ول يييام  وثقافيييام  ودايامييي  

 فنوم  اللي ، وفقا  للمياير الدولي   قوق اإلنسان.وآداهب  و 
 يي م الييدول حقييوق ال  حيي  و يير   ميين اليييامل    املنيياط  التي ييي  املتحلييل   -٣ 

  ياجمفه  التقليدي ، وتتخي  تيدالر ل عي ا  هبيا و ايتهيا وللقمليا  عليه التميييز ضيد امليياجم  واملماجمسياس
 و ر   من اليامل    املناط  التي ي .والتقنياس التقليدي  لل  ح  

 ٢7املادة   
تسا   الووااس املتخحلحل  والحلنادي  واليربام  التاليي  ملنمومي  األمي  املتقيدة  -١ 

واملنممييياس ا كوميييي  الدوليييي  األخيييتى،  يييا فيهيييا املنممييياس املاليييي  الدوليييي  واإلاليميييي ،   و الييي  
  حشييد املسيياعدة والتييياون   جمييال التنمييي ، ضييمن الت،بييي  الكاميي  ويي ا اإلعيي ن لوسييائ  تشييم

أموجم أختى. وجي  النمت   إجياد سب  ووسائ  لمليمان مشياجمو  ال  حي  و ير   مين الييامل  
   املناط  التي ي    املسائ  ال  تخثت   حيام .

تيمييي  األمييي  املتقيييدة وووااميييا املتخحلحلييي  وصيييناديقها ولتاجمهيييا، واملنممييياس  -٢ 
مييي  الدولييي  األخييتى،  ييا فيهييا املنمميياس املالييي  الدولييي  واإلاليمييي ، علييه تيزيييز احيي ام  يي ا ا كو 

 اإلع ن وت،بيقص التام، ومتالي  مدى فياليتص.

 ٢٨املادة   
ال  ليس     ا اإلع ن ما  كن ت سره أبنص يقل  أو ييتا  أو يل ا ا قوق  -١ 

عليهييا  اليييامل    املنيياط  التي ييي ، أو ا قييوق اليي  اييد يحلييلونيتمتييق هبييا حاليييا  ال  حييون و يير   ميين 
 املستقب .  

ُ يي م،    اجمسيي  ا قييوق املنحلييور عليهييا    يي ا اإلعيي ن، حقييوُق اإلنسييان  -٢ 
وا تايس األساسي  للجميق، دون أ، نوع من أنواع التمييز. وا  ملق  اجمس  ا قوق اليواجمدة   

 للقيييود املقييتجمة اييانوا  واملمتمليي  ل لتزاميياس الدولييي   قييوق اإلنسييان. وجييي  أن تكييون يي ا اإلعيي ن إا 
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.
    


