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  مالحظة
ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام  

  .األمم املتحدة
 التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبري عـن أي رأي                  ليس يف   

كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها،                    
  .أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها

*  
   *      *    

 اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف        ،لد القرارات واملقررات، وكذلك بيانات الرئيس     يتضمن هذا اجمل    
، يف دوراته السادسة والـسابعة والثامنـة، ويف      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إىل   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠الفترة من   

 ١٩دها اجمللس يف الفتـرة مـن        أما القرارات واملقررات اليت اعتم    . دوراته االستثنائية اخلامسة والسادسة والسابعة    
 يف دورته األوىل ويف دورتيه االستثنائيتني األوىل والثانية فترد يف التقرير        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١يونيه إىل   /حزيران

 ٥٣، امللحـق رقـم      نيالوثائق الرمسية للدورة احلادية والست     :املقدم من اجمللس إىل اجلمعية العامة، والصادر بوصفه       
)A/61/53(.   سـبتمرب  / أيلول ١٨ترد القرارات واملقررات وبيانات الرئيس، اليت اعتمدها اجمللس يف الفترة من             فيما

، يف دوراته الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، ويف اجتماعه التنظيمي األول،           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠٠٦
الوثـائق  :  اجمللس إىل اجلمعية العامة والصادر بوصفه      ويف دورتيه االستثنائيتني الثالثة والرابعة، يف التقرير املقدم من        

  .(A/62/53) ٥٣الرمسية الدورة الثانية والستني، امللحق رقم 
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  ١٠٥  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ان واحلرمان التعسفي من اجلنسيةحقوق اإلنس  ٧/١٠
  ١٠٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  ٧/١١
  ١١٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  ٧/١٢
ل واستغالل  والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفا          ٧/١٣

  األطفال يف املواد اإلباحية
  ١١٤  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧

  ١١٦  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  احلق يف الغذاء  ٧/١٤
  ١٢٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٧/١٥
  ١٢٤  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  حالة حقوق اإلنسان يف السودان  ٧/١٦
  ١٢٦  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  ب الفلسطيين يف تقرير مصريهحق الشع  ٧/١٧
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس            ٧/١٨

  الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
  ١٢٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧

  ١٣١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  مناهضة تشويه صورة األديان   ٧/١٩



  

 vii 

 

  )تابع (القرارات
 الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان ر رقمالقرا
  ١٣٥  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٧/٢٠
والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقـوق            ٧/٢١

  اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها
  ١٣٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ١٣٩  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي  ٧/٢٢
  ١٤٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق اإلنسان وتغري املناخ  ٧/٢٣
  ١٤٣  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  القضاء على العنف ضد املرأة  ٧/٢٤
  ١٤٧  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  منع اإلبادة اجلماعية  ٧/٢٥
  ١٥٠  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  ٧/٢٦
  ١٥١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٧/٢٧
  ١٥٢  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  املفقودون  ٧/٢٨
  ١٥٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  حقوق الطفل  ٧/٢٩
  ١٦٨  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨   احملتلحقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري  ٧/٣٠
  ١٧٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٧/٣١
  ١٧٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٧/٣٢
نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات ملموسـة         : من اخلطابة إىل الواقع     ٧/٣٣

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك        ملكافحة العنصرية   
  من تعصب

  ١٧٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨

والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز             ٧/٣٤
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ١٧٥  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨

  ١٧٨  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  نسانتقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإل  ٧/٣٥
  ١٨١  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨  والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  ٧/٣٦
  ١٨٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان  ٨/١
بـاحلقوق  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            ٨/٢

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ١٨٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات             ٨/٣
  موجزة أو تعسفاً

  ١٩٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ١٩٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  احلق يف التعليم  ٨/٤
  ٢٠٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  دلتعزيز نظام دويل دميقراطي وعا  ٨/٥
  ٢٠٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني  ٨/٦



 

viii  

  )تابع (القرارات
 الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان القرار رقم

والية املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان               ٨/٧
  ها من مؤسسات األعمالوالشركات عرب الوطنية وغري

  ٢٠٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            ٨/٨
  أو املهينة

  ٢١١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ٢١٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  تعزيز حق الشعوب يف السلم  ٨/٩
 املعـين حبقـوق     والية املقـرر اخلـاص    : حقوق اإلنسان للمهاجرين    ٨/١٠

  اإلنسان للمهاجرين 
  ٢١٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  ٢٢١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٨/١١
  ٢٢٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال  ٨/١٢
  ٢٢٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  باجلذام وأفراد أسرهمالقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني   ٨/١٣
  ٢٢٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٨/١٤
  ٢٥١  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٥/١-دإ
انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات والتوغالت العسكرية           ٦/١-دإ

  األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتلاإلسرائيلية يف 
  ٢٥٢  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤

ذاء العاملية على إعمـال احلـق يف        ـالتأثري السليب لتفاقـم أزمـة الغ      ٧/١-دإ
  الغذاء للجميع

  ٢٥٤  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢

   املقررات- باء 
 الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقماملقرر

  ٧٧  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  لفريق العامل املعين بالبالغاتا  ٦/١٠١
  ٧٧  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  ٥/١ جملس حقوق اإلنسانمتابعة قرار   ٦/١٠٢
  ٨٠  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  ٦/١٠٣
  ٨٠  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  منع اإلبادة اجلماعية   ٦/١٠٤
  ٨١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي  ٦/١٠٥
ــانون األول١٤  حتالف احلضارات  ٦/١٠٦ ــسمرب / ك دي

٢٠٠٧  
٨١  

  ٢٣١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  البحرين: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠١
  ٢٣٢  ٢٠٠٨يونيه /ان حزير٩  إكوادور: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٢

  



  

 ix 

 

  )تابع (قرراتامل
 الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقماملقرر

  ٢٣٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  تونس: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٣
  ٢٣٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  املغرب: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٤
  ٢٣٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  افنلند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٥
  ٢٣٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  إندونيسيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٦
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     : نتائج االستعراض الدوري الشامل     ٨/١٠٧

  وآيرلندا الشمالية 
  ٢٣٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  ٢٣٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  اهلند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٨
  ٢٣٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  الربازيل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٠٩
  ٢٣٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  الفلبني :نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٠
  ٢٣٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  اجلزائر: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١١
  ٢٣٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  بولندا: ستعراض الدوري الشاملنتائج اال  ٨/١١٢
  ٢٣٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠  هولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٣
  ٢٣٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  جنوب أفريقيا :نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٤
  ٢٣٩  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  اجلمهورية التشيكية: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٥
  ٢٤٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  األرجنتني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٦
  ٢٤٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غابون: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٧
  ٢٤١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غانا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١١٨
  ٢٤١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  غواتيماال: اض الدوري الشاملنتائج االستعر  ٨/١١٩
  ٢٤٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١  بريو: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٠
  ٢٤٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  بنن: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢١
  ٢٤٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  سويسرا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٢
  ٢٤٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  مجهورية كوريا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٣
  ٢٤٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  باكستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٤
  ٢٤٤  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  زامبيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٥
  ٢٤٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  اليابان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٦
  ٢٤٥  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  أوكرانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٧
  ٢٤٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  سري النكا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٢٨



 

x  

  )تابع (قرراتامل
 الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقماملقرر

  ٢٤٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  فرنسا: عراض الدوري الشاملنتائج االست  ٨/١٢٩
  ٢٤٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  تونغا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣٠
  ٢٤٧  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  رومانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣١
  ٢٤٨  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  مايل: نتائج االستعراض الدوري الشامل  ٨/١٣٢

   بيانات الرئيس- جيم 
  ٨١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت  ٦/١ بيان الرئيس
 العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه         ىالذكر  ٦/٢بيان الرئيس 

 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  ٨٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

  ٢٤٨  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  الطرائق واملمارسات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل  ٨/١رئيس بيان ال
  ٢٥٠  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  فترات واليات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة  ٨/٢بيان الرئيس 

  
  
  



  

1 

  مقدمة

  / كـانون األول ١٤إىل  ١٠سـبتمرب ومـن   / أيلـول ٢٨ إىل ١٠عقد اجمللس دورته السادسة يف الفترة مـن         - ١
؛ ودورته الثامنة يف الفترة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١مارس و/ آذار٢٨ إىل ٣ ودورته السابعة يف الفترة من ؛٢٠٠٧ديسمرب 

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ و ١٩وعقد اجمللس اجتماعه التنظيمي الثاين يف يومي         .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إىل   ٢من  
 تشرين ٢وعقد اجمللس دورته االستثنائية اخلامسة يف . ٥/١ي الوارد يف مرفق قرار اجمللس       مننظامه الداخل  ٨وفقاً للمادة   

، ودورته االستثنائية السابعة ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ و٢٣، ودورته االستثنائية السادسة يف  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢يف 

، A/HRC/6/22ت املـشار إليهـا أعـاله يف الوثـائق           وصدرت تقارير اجمللس عن كل دورة من الـدورا          - ٢
  .A/HRC/S-7/2، وA/HRC/S-6/2، وA/HRC/S-5/2، وA/HRC/8/52، وA/HRC/7/78و



 

2 

  ته السادسة والسابعة والثامنة، االقرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دور
  ئيس اليتويف دوراته االستثنائية اخلامسة والسادسة والسابعة، وكذلك بيانات الر

  اعتمدها اجمللس يف دورتيه السادسة والثامنة

   الدورة السادسة–أوالً 
   القرارات- ألف 

    محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح- ٦/١

  إن جملس حقوق اإلنسان،
   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

تعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف اإلعـالن          باملبادئ امل وإذ يسترشد أيضاً      
  العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 قرار (٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام      ، ونتائج )A/CONF.157/23(وبرنامج عمل فيينا     إىل أن إعالن     وإذ يشري   
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار اجلمعية العامة    ) ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١اجلمعية العامة   

الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان، تؤكد مجيعها أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية غري قابلة للتجزئة ومترابطـة                   
  ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة نفسها من التأكيد،يعزز بعضها بعضاً، ومن مث جيب التعامل معها بإنصاف 

 بأن السالم واألمن، والتنمية وحقوق ٦٠/٢٥١ إىل أن اجلمعية العامة قد اعترفت يف قرارها         وإذ يشري أيضاً    
التنمية والـسالم واألمـن     بأناإلنسان، هي دعائم منظومة األمم املتحدة وأسس األمن والرفاه اجلماعيني، وسلمت  

  ق اإلنسان وهي عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً،وحقو

   بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن يعزز أحدمها اآلخر، وإذ يقر  

 إزاء االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنـسان أثنـاء             وإذ يساوره بالغ القلق     
  حناء العامل، وأثرها السليب يف احلقوق وامللكية الثقافية،الرتاعات املسلحة، يف مجيع أ

 إىل اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح وإىل الربوتوكولني امللحقني هبا، وإذ                وإذ يشري   
  يشدد على أمهية تنفيذها حلماية امللكية الثقافية،

ي شكل آخر من أشكال إتالفها هو أمر من شأنه أن            أن تدمري امللكية الثقافية أو أ      وإذ يؤكد من جديد     
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٥ميس بالتمتع باحلقوق الثقافية، ال سيما تلك املنصوص عليها يف املادة            

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

اع مسلح على  مجيع الدول إىل احترام قانون حقوق اإلنسان وحيث بقوة مجيع األطراف يف نزيدعو  - ١  
أن تراعي وحتترم متاماً ما ينطبق من قواعد القانون اإلنساين الدويل يف أثناء الرتاعات املسلحة، وأن حتترم القواعـد                   

  املتعلقة حبماية امللكية الثقافية؛
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 أن كل طرف يف نزاع مسلح ملزم مبوجب القانون الدويل باختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة       يؤكد  - ٢  
 الثقافية عن طريق صون هذه امللكية واحترامها، مبا يف ذلك امللكية الثقافية املوجودة يف األراضـي                 حلماية امللكية 

  اخلاضعة لالحتالل؛

ة على حنو يشكل انتهاكاً للقانون اإلنـساين الـدويل أثنـاء            ـ أي تدمري للملكية الثقافي    يدين بشدة   - ٣  
  الرتاعات املسلحة؛

 أثناء الرتاعات املسلحة من شأهنا أن تسهم يف متتع كل فرد متتعـاً               أن محاية امللكية الثقافية    يؤكد  - ٤  
  كامالً حبق املشاركة يف احلياة الثقافية؛

 الدول ويشجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري             حيث  - ٥  
ألة محاية احلقوق وامللكية الثقافية أثناء الرتاعات       الالزمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل معاجلة مس         

املسلحة، مع إيالء اهتمام خاص للحالة السائدة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل، وتقدمي املساعدة املالئمة على حنو ما 
  تطلبه الدول املعنية؛

مم املتحدة املختصة،    إىل األمني العام أن ُيطلع على هذا القرار مجيَع احلكومات، وهيئات األ            يطلب  - ٦  
  والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية؛

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره وأن ينظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر  - ٧  

  اجللسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

  .]يتدون تصوبمد القرار اعُت[  

    والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء- ٦/٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،
 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة احلق              إذ يعيد تأكيد    

 وقـرار جلنـة حقـوق    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٦٣يف الغذاء، مبا فيها قرار اجلمعية العامة    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٨اإلنسان 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢والقرار  " بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       " املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري   
 ١٨املؤرخني " نة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسانمدو"املعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

  منائية لأللفية تنفيذاً كامالً، إىل االلتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل بتنفيذ األهداف اإلوإذ يشري أيضاً  
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 بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأن من املرجح أن تستمرا، بـل وأن                 وإذ يسلِّم   
  تتفاقما على حنو هائل يف بعض مناطق العامل إذا مل ُتتخذ إجراءات عاجلة وحامسة ومتضافرة،

من عمل قّيم ومبا أظهره من التزام أثناء شغله منصبه بصفته  مبا اضطلع به السيد جان زيغلر     يرحب  - ١  
  صاحب الوالية األول من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

  :متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ملدة ثالث سنوات من أجل ما يلييقرر   - ٢  

تويات الوطنية واإلقليمية والدولية    تعزيز اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء واعتماد تدابري على املس           )أ(  
من أجل إعمال حق كل إنسان يف الغذاء الكايف واحلق األساسي لكل إنسان يف التحرر من اجلوع لكي يكون قادراً                  

  متاماً على تنمية قدراته البدنية والعقلية واحلفاظ عليها؛

  ل إعمال احلق يف الغذاء؛حبث سبل ووسائل تذليل العقبات القائمة والناشئة اليت تعترض سبي  )ب(  

مواصلة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والُبعد الُعمري يف تنفيذ الوالية، نظـراً لتعـرض النـساء                  )ج(  
  واألطفال بشكل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقر؛

لأللفيـة واملتمثـل يف      من األهداف اإلمنائية     ١تقدمي مقترحات ميكن أن تساعد على حتقيق اهلدف رقم            )د(  
، وكذلك إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما من خالل          ٢٠١٥خفض نسبة الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول عام           

  الغذائي املستدام؛ مراعاة دور املساعدة والتعاون الدوليني يف تعزيز اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن

 بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها من أجل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء بصورة              تقدمي توصيات   )ه(  
تدرجيية، مبا يف ذلك اختاذ خطوات لتهيئة األوضاع اليت تؤدي إىل حترر مجيع الناس من اجلوع وإىل التمتع الكامـل                    

  الوطنية ملكافحة اجلوع؛باحلق يف الغذاء يف أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطط 

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،                )و(  
واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل               

رب، كل يف إطار واليتها، لكي تضع يف اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز اإلعمال أوسع نطاق ممكن من املصاحل والتجا
  الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

  ذاء؛مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات واألنشطة الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال احلق يف الغ  )ز(  

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تـزوده                 يهيب  - ٣  
جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه    

  من أداء واليته بفعالية؛

تحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توفر مجيع املوارد البـشرية واملاليـة            إىل مفوضة األمم امل    يطلب  - ٤  
  الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من أداء واليته على حنو فعال؛
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 بتقريـر هنـائي     ٢٠٠٨ املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل موافاة اجمللس يف عام              يدعو  - ٥  
وصيات، بعد مضي أكثر من ست سنوات على توليه الوالية اخلاصة           شامل عما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وت       

  باحلق يف الغذاء؛

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف             يؤكد من جديد    - ٦  
/ تشرين الثـاين  سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها اجمللس العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف               

 متثل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، واإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي، ومـن مث                  ٢٠٠٤نوفمرب  
  توفري وسيلة إضافية لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثـة              إىل املقرر اخلاص أن      يطلب  - ٧  
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨والستني وإىل اجمللس يف عام 

 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات املعاهـدات،            يدعو  - ٨  
 فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعـاون تعاونـاً             واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا     

كامالً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بطرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمـال                  
  احلق يف الغذاء؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ٩  

  اجللسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

  .]دون تصويتبمد القرار اعُت[  

    حقوق اإلنسان والتضامن الدويل- ٦/٣

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 علماً بالتقرير وإذ حييط، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  
  ،)A/HRC/4/8(قلُ املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل الذي قدمه إىل اجمللس اخلبُري املست

 ٥/٢ والقرار" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       " املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً    
 ١٨املؤرخني " مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"املعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 على أن عمليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن جتري وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم وإذ يشدد  
  املتحدة والقانون الدويل،
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ويل ومحايته، إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدولية مثل ، من زاوية تعزيز التضامن الدوإذ يشري  
، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف مونتريي عام         ١٩٩٣املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا عام         

ر القمة العـاملي للتنميـة      ، ومؤمت ١٩٩٢، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املعقود يف ريو عام            ٢٠٠٢
  ،٢٠٠٥، واملؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب عام ٢٠٠٢املستدامة املعقود يف جوهانسربغ عام 

 مببادرات العمل الدويل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، وال سـيما يف جمـال               وإذ حييط علماً مع التقدير      
  اآلليات املالية االبتكارية،

 بأن الدول قد تعهدت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بأن تتعاون فيما بينها من أجل ضـمان                  إذ يذكّر و  
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يشجع قيام تعاون دويل فعال من                  

  نمية، أجل إعمال احلق يف التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض الت

 من إعالن احلق يف التنمية تنص على وجوب العمل املتواصل على تعزيز تنمية              ٤أن املادة   وإذ يؤكد جمدداً      
البلدان النامية على حنو أسرع، وأن التعاون الدويل الفعال، بوصفه ُمكمِّالً جلهود البلدان النامية، عنـصر أساسـي                  

  سبة لتعزيز تنميتها الشاملة،لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيالت املنا

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تـنص           ٢ أن املادة    وإذ يضع يف اعتباره     
على أن تتعهد كل دولة طرف فيه باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما                  

ي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً على اإلعمال التام للحقـوق     على الصعيدين االقتصاد  
  املعترف هبا يف العهد، وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا فيها خاصةً اختاذ التدابري التشريعية، 

قات الودية والتعاون فيما     بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التعايش السلمي والعال         واقتناعاً منه   
  بني الدول ذات الُنظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املختلفة،

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر ال جيـوز أن              وإذ يؤكد جمدداً      
حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد        يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من            

  هذه الفجوة وفق قدراته،

 إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة النامجة عن عملية العوملة والترابط االقتصادي إىل مجيع البلدان               وإذ يعرب عن قلقه     
  األفريقية، من فوائد تلك العملية، واجملتمعات واألفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان 

 لعدد وحجم الكوارث الطبيعية، واألوبئة واآلفات الزراعية وإزاء أثرها املتزايد يف            وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
السنوات األخرية، مما أدى إىل خسائر كبرية يف األرواح وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة يف األجـل                  

  عات اهلشة يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف البلدان النامية،الطويل على اجملتم

 بالعهـد   وإذ يذكر  األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية،          وإذ يؤكد من جديد     
 ناجتها القومي  يف املائة من٠,٧الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن ختصص للمساعدة اإلمنائية الرمسية نسبة 

  بضرورة إجياد موارد جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،وإذ ُيِقرُّ اإلمجايل، 
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 على اختاذ خطوات جديدة لزيادة التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم جوهري يف اجلهود املتعلقة    وقد عزم   
  والتضامن الدوليني ومواصلتها،حبقوق اإلنسان، وذلك بزيادة جهود التعاون 

 ضرورة إقامة صالت جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني األجيال وتعزيز تضامن              وإذ يؤكد   
  األجيال من أجل بقاء البشرية،

 بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان الناميةوإقراراً منه   
الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع،  

  مل يكن كافياً، 

 على العمل على توعية األجيال احلالية توعيةً كاملةً مبسؤولياهتا جتاه األجيال املقبلة، وعلـى               وتصميماً منه   
  ضر واملستقبل،إجياد عامل أفضل ألجيال احلا

 ما ورد يف اإلعالن الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمـم               يؤكد من جديد    - ١  
املتحدة لأللفية من اعتراف بالقيمة األساسية للتضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، والذي جاء                

كفل توزيع التكاليف واألعباء بصورة عادلـة، وفقـاً ملبـدأي           فيه أن التحديات العاملية جيب مواجهتها على حنو ي        
اإلنصاف والعدالة االجتماعية األساسيني، وأن من حق من يعانون، أو من يستفيدون االستفادة األقل، أن حيـصلوا                 

  على العون من أولئك الذين يستفيدون االستفادة األكرب؛

ية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدويل هبدف  على اإلسهام يف حل املشاكل العامليعرب عن عزمه  - ٢  
إجياد األوضاع اليت تكفل عدم املساس باحتياجات ومصاحل األجيال املقبلة بسبب أعباء املاضي، وعلـى أن تـرث                  

  األجيال املقبلة عاملاً أفضل؛ 

 وتـدعيم    اجملتمع الدويل على النظر، على وجه االستعجال، يف اختاذ تدابري حمـددة لتعزيـز              حيث  - ٣  
املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إجياد األوضاع اليت تتيح إعمـال                   

  مجيع حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛

املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقيم التضامن األساسية حتتاج إىل    " حقوق اجليل الثالث  " بأن ما يسمى     يسلّم  - ٤  
ن التطوير التدرجيي يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ليتسىن التصدي للتحديات املتزايدة املتعلقـة                مزيد م 

  بالتعاون الدويل يف هذا املضمار؛

 إىل مجيع الدول وإىل وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غـري               يطلب  - ٥  
  نشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛ احلكومية ذات الصلة أن تعمم يف أ

مراعاةً منه للحاجة امللحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ عامة             يقرر،    - ٦  
هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان                  

  ن الدويل مواصلة االضطالع بواليته، رهناً باستعراض هذه الوالية الذي سينجزه اجمللس يف املستقبل القريب؛والتضام
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 إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حـق الـشعوب                 يطلب  - ٧  
الـيت سـتعقد يف     ( التاسعة للمجلس    واألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل الدورة            

  ، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك؛)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 إىل اخلبري املستقل أن يراعي نتائج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقـدها               يطلب أيضاً   - ٨  
قتـصادي واالجتمـاعي، وأن     األمم املتحدة وغريها من االجتماعات العاملية واالجتماعات الوزارية يف امليدانني اال          

يلتمس لدى اضطالعه بواليته آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة      
  واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  - ٩  

  شروناجللسة الع  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

.  صوتاً، وامتناع عضو واحد عن التـصويت       ١٢ صوتاً مقابل    ٣٤مد القرار بتصويت مسّجل بأغلبية      اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،             :املؤيدون
 بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،           بنغالديش، بوليفيا، 

غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سـلوفينيا، فرنـسا،      أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا    :املعارضون
  .كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].سويسرا  :املمتنعون

  االحتجاز التعسفي  - ٦/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  قوق اإلنسان وغريها من أحكامه ذات الصلة، من اإلعالن العاملي حل٢٩ و١٠ و٩ و٣ املواد إذ يعيد تأكيد  

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،٢٢ إىل ١٤ و١١ و١٠ و٩ إىل املواد وإذ يشري  

 ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ملؤرخ  ا٢٠٠٥/٢٨، و١٩٩٧أبريل / نيسان١٥املؤرخ 

جملـس  " واملعنـون    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    
  ،"حقوق اإلنسان
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 ٥/٢، والقرار   "اء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       ـبن"ون  ـ املعن ٥/١إىل القرار   وإذ يشري     
 ١٨املـؤرخني   "  ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنـسان          مدونة قواعد السلوك  "املعنون  
  ، مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

لقراري  متديد والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى، وفقاً يقرر  - ١  
  :ما يليمن أجل  وذلك ١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢جلنة حقوق اإلنسان 

حقق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتناىف مع املعـايري                الت  )أ(  
 الـيت   الدولية ذات الصلة واملبيَّنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة               

  قبلتها الدول املعنية؛

 املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة،           يس وتلق التما  )ب(  
   املعلومات من األفراد املعنيني أو أسرهم أو ممثليهم؛يوتلق

حتجـاز التعـسفي     ما يلزم من إجراءات بناًء على املعلومات اليت ُتقدم إليه خبصوص حاالت اال             اختاذ  )ج(  
  ؛ إىل احلكومات املعنية لتوضيح هذه احلاالت وتوجيه نظرها إليها نداءات عاجلة ورسائلتوجيهاملزعومة، وذلك ب

 ببعثات ميدانية بناًء على دعوة من احلكومة، لفهم احلالة السائدة يف كل بلد فهماً أفـضل،                 القيام  )د(  
  ن احلرية تعسفاً؛وإدراك األسباب الكامنة وراء حاالت احلرمان م

 مداوالت بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة احلرمان من إجراء  )ه(  
  احلرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر يف احلاالت اليت حتدث يف املستقبل؛

 مـن نتـائج      جملس حقوق اإلنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليـه          تقدمي تقرير سنوي إىل     )و(  
  واستنتاجات وتوصيات؛

  : الفريق العامل على القيام مبا يلي لدى اضطالعه بواليتهيشجع  - ٢  
 بروح التعاون واحلوار مع مجيع األطراف املعنية باحلاالت املعروضة عليه، وبوجه خاص مع              العمل  )أ(  

  الدول اليت تقدِّم معلومات ينبغي إيالؤها االعتبار الواجب؛
لتنسيق مع اآلليات األخرى جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة املختصة ومع  باالعمل  )ب(  

 كافـة   واختـاذ دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا التنسيق،           ع مراعاة   هيئات املعاهدات، م  
لق مبعاملة البالغات اليت يتلقاهـا      التدابري الالزمة لتفادي االزدواجية مع عمل تلك اآلليات، وبوجه خاص فيما يتع           

  وبالبعثات امليدانية؛
  ؛يةمهمته بسرية وموضوعية واستقاللأداء   )ج(  

، وما ورد فيهما )A/HRC/4/40 وE/CN.4/2006/7( بالتقريرين األخريين للفريق العامل حييط علماً  - ٣  
  من توصيات؛
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أن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة لتصحيح  إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل ويطلب  -٤  
  وضع األشخاص احملرومني تعسفاً من حريتهم، وأن ُتطلع الفريق العامل على ما تكون قد اختذته من خطوات؛

  : مجيع الدول على ما يلييشجع  - ٥  

   االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛إيالء  )أ(  

صد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري الدوليـة ذات            التدابري املالئمة ق   اختاذ  )ب(  
  الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية املنطبقة؛

حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف املثول على وجه السرعة أمـام                إجراء وتعزيز     )ج(  
  ة قضائية، يف احملاكمة يف غضون فترة معقولة أو اإلفراج عنه؛قاضٍ أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلط

 حق كل شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز يف إقامة دعوى أمام حمكمة               احترام وتعزيز   )د(  
لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قـانوين وفقـاً                    

  ماهتا الدولية؛اللتزا

أعاله حمترماً كذلك يف حاالت االحتجاز      ) د(أن يكون احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية         ضمان    ) ه(  
  القوانني املتعلقة باألمن العام؛الذي له صلة باإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري 

   احملاكمة؛نزاهة إضعاف  على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىلاحلرص  )و(  

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل امتثال أية تدابري تتخذها يف إطار مكافحة اإلرهاب               ُيشجع أيضاً   - ٦  
  اللتزاماهتا بضمان احلماية من االحتجاز التعسفي، مراعيةً يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛

لفريق العامل وأن تنظر جبدية يف طلباته املتعلقـة         مجيع الدول على أن تتعاون مع ا      ُيشجع كذلك     - ٧  
  بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة اليت وجهها الفريق العامـل بقيـت دون رد،               ُيالحظ بقلق     - ٨  
لعاجلة اليت يوجهها إليها الفريق العامل علـى أسـاس          الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات ا        حيث  و

  إنساين حبت ودون أن يكون يف ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية احملتملة؛

 للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته اخلاصة باحلصول ُيعرب عن جزيل شكره    - ٩  
  إبداء روح التعاون ذاهتا؛على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل 

 باملعلومات اليت وردت الفريق العامل خبصوص إطالق سراح بعض األفراد ُيحيط علماً مع االرتياح  - ١٠  
الذين كانت حالتهم معروضة عليه، وُيعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبري من احلاالت اليت مل جتـد                    

  حالً بعد؛
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ام أن يقّدم إىل الفريق العامل املساعدة الالزمة، وال سيما ما حيتاج إليه مـن                إىل األمني الع   يطلب  - ١١  
  موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧بتمرب س/ أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعُت[  

  اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لبوروندي  - ٦/٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             إذ يؤكد من جديد     
عالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصـني حبقـوق       على النحو الوارد يف ميثاق األمم املتحدة، واإل       

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

 ٥/٢، والقرار "مم املتحدةبناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لأل    " املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً    
 ١٨املؤرخني " مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"املعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٢إلنسان قرار جلنة حقوق اوإذ يضع يف اعتباره   

منظمة األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب وبلدان مبادرة السالم كل من مبا بذله سلم وإذ ي   
  اإلقليمية من جهود لإلسهام يف مساعدة بوروندي على إعادة إقرار السلم واألمن بشكل تام على أراضيها الوطنية،

اجملتمع الدويل من جهود لتشجيع حزب حترير شعب اهلوتو         بذله  مبا بذلته حكومة بوروندي و    يرحب  وإذ    
وقائده أغاثون روازا على االنضمام إىل اآللية املشتركة للتحقق والرصد املنصوص عليها يف              قوات التحرير الوطنية     - 

   وعلى استئناف املفاوضات،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧ من االتفاق الشامل لوقف إطالق النار الصادر يف ١- ٣املادة 

 واليت أفضت   ٢٠٠٥ توقعات سكان بوروندي يف أعقاب االنتخابات اليت جرت عام           وإذ يضع يف اعتباره     
  إىل إنشاء مؤسسات دميقراطية يف بوروندي،

   اللتزام حكومة بوروندي بإجراء حوار مع شركائها السياسيني،وإدراكاً منه  

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيادة املوارد املخصصة لتوفري املـساعدة           من مفوضة األ  يرجو    - ١  
  مبورا؛االتقنية لبوروندي من خالل مكتبها يف بوج
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اجملتمع الدويل على توفري متويل مالئم حلكومة بوروندي لزيادة توطيد حقوق اإلنسان والسلم حيض   - ٢  
  واألمن على أراضيها الوطنية؛

  وندي على مواصلة إيالء األولوية للحوار حيثما كان ذلك ضرورياً؛حكومة بوريشجع   - ٣  

حكومة بوروندي على مواصلة جهودها لالخنراط يف حوار مع حزب حترير شعب            يشجع أيضاً     - ٤  
  وقائده أغاثون روازا؛ قوات التحرير الوطنية - اهلوتو 

  وق اإلنسان يف بوروندي؛ أن ميدد لفترة سنة والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقيقرر  - ٥  

إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائياً إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة يطلب    - ٦  
  .التدابري اليت وضعت بالفعل موضع التطبيق

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعُت[  

   اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايفتعزيز متتع  - ٦/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                إذ يشري   
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،

، ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٢/٢٦ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان الـسابقة         اًوإذ يشري أيض    
 املـؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦و

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

ة تشجع على احترام التنوع      أن العديد من اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحد          وإذ يالحظ   
الثقايف، وكذلك على التعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقايف الـدويل،                
واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف       

   على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦عامي 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١قراريه يشري إىل وإذ   

 بإعالن وبرنامج عمل طهران بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف اللـذين اعتمـدمها              وإذ حييط علماً    
، مجهورية إيران   االجتماع الوزاري حلركة عدم االحنياز بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف، املعقود يف طهران            

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤ و٣اإلسالمية، يومي 
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، وهـي   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٨ ببدء نفاذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف            وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول٢٠االتفاقية اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 

   على أمهية تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف، وإذ يؤكد  
بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              واقتناعاً منه     

لد وإىل االعتـراف الكامـل      للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل ب           
  بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهي حقوق عاملية              يؤكد من جديد    - ١  
  ة؛ومترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئ

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع بـاحلقوق              حييط علماً   - ٢  
  ؛)E/CN.4/2006/40(الثقافية واحترام اهلويات الثقافية املختلفة 

 للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة الـيت اسـتجابت              ُيعرب عن تقديره    -٣  
 ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق اإلنسان        للمشاورات  

أبريل / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ  
  ، أو اليت شاركت يف تلك املشاورات؛٢٠٠٥

 ستحداثاضوعي يف جمال احلقوق الثقافية ينبغي أالّ يؤدي إىل           إجراء مو  قامة أن إ  يؤكد من جديد    - ٤  
آلية رصد جديدة، وأن تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية ميكن أن يساعد يف تنفيذ هذا القرار، واضعاً يف                    

  اعتباره ما أجنزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة من عمل يف هذا اجملال؛
 بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني الواليات متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل يف جمال                يسلّم  - ٥  

احلقوق الثقافية، وحتقيقاً هلذه الغاية يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الـدول           
ون ونطاق والية اخلبري املستقل يف جمال احلقـوق         واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن مضم       

الثقافية، على أن يكون أساس هذه الوالية هو التنفيذ الشامل هلذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات    
  إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

تحدة للتربية والعلـم والثقافـة    على أن من املهم تفادي التداخل مع أنشطة منظمة األمم امل         كديؤ  - ٦  
وغريها من هيئات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة عند إنشاء والية اخلبري املستقل ومراعاة أمهية تشجيع التآزر بني 

  مجيع اجلهات الفاعلة املهتمة باحلقوق الثقافية ومسألة التنوع الثقايف؛

امج العمل السنوي يف إطار البند نفسه من   ة وفقاً لربن  ـذه املسأل ـر يف ه  ـة النظ ـ مواصل ُيقرر  - ٧  
  .جدول األعمال

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد  - ٦/٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، إىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدةإذ يشري  

، وإذ حييط علماً بقرار اجلمعية العامـة        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشري أيضاً    
  ،)A/HRC/6/2(، وإىل تقرير األمني العام عن هذه املسألة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٠

 خمالفة للقانون الدويل، والقانون      أن التدابري والتشريعات القسرية املعتمدة من جانب واحد        وإذ يشدد على    
  اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول،

 الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ يؤكد من جديد،      وإذ يدرك   
  نمية بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان كافة،يف هذا الصدد، احلق يف الت

 إزاء ما ختلِّفُه التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من أثر سليب يف جمال حقـوق                 وإذ يعرب عن قلقه     
  اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،

 الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر لرؤساء الدول أو احلكومات يف حركة بلدان عدم االحنياز                إىل وإذ يشري   
على أن يناهضوا ويدينوا هذه التـدابري أو        الرؤساء   يف هافانا، والذي اتفق فيه       ٢٠٠٦سبتمرب  /الذي عقد يف أيلول   

التدابري أو القوانني فعلياً وحث دول أخرى      القوانني واستمرار تطبيقها، وأن يثابروا يف جهودهم من أجل نقض هذه            
على أن تفعل ذلك على حنو ما دعت إليه اجلمعية العامة واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأن يطلبـوا إىل                    

  الدول املطبقة هلذه التدابري أو القوانني أن تلغيها بالكامل وفوراً،

 ٢٥ إىل ١٤ اإلنسان، الذي ُعقد يف فيينـا يف الفتـرة مـن           أن املؤمتر العاملي حلقوق    ىلوإذ يشري أيضاً إ     
، قد دعا الدول إىل االمتناع عن القيام من جانب واحد باختاذ أي تدبري ال يتفق مع القانون        ١٩٩٣يونيه  /حزيران

قوق الدويل وميثاق األمم املتحدة ويضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول، ويعرقل اإلعمال التام جلميع ح
  اإلنسان، ويهدد أيضاً حرية التجارة هتديداً خطرياً،

 ألن التدابري القسرية من جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا بوسائل من بينـها                 وإذ يشعر ببالغ القلق     
  اإلنـسانية  - من آثار سلبية على األنشطة االجتماعيـة      ذلك  اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه          

والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية               
حتول دون متتُّع الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القضائية لدول أخرى متتعاً كـامالً جبميـع حقـوق                   

 اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنـسان       يفالقرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة        وذلك على الرغم من      ،اإلنسان
 وعلى الرغم   ،السابقة ومؤمترات األمم املتحدة اليت ُعِقدت يف التسعينيات واستعراضاهتا اليت جتري كل مخس سنوات             

  من تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،
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 أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة كربى تعوق تنفيذ إعـالن               ؤكد من جديد  وإذ ي   
  احلق يف التنمية،

 املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد           ١ من املادة    ٢ إىل الفقرة    وإذ يشري   
ة، واليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال جيوز بأي حال من             الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي     

  األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

 مجيع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باختاذ أو تنفيذ أي تدابري قسرية ال تتفق                  حيث  - ١  
د واملبادئ املُنظِّمة للعالقات الـسلمية      مع القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواع         

بني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القسري اليت تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت ُتنشئ عقبات تعـوِّق                  
العالقات التجارية بني الدول وتعرقل من ثَم اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق      

   وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛اإلنسان

 على جتاوز تلك التدابري حدود الدولة وهتديدها، إضافة إىل ذلك، سيادة الـدول،              يعترض بشدة   - ٢  
قها، كما يطلب إليها اعتماد ويطلب يف هذا السياق إىل مجيع الدول األعضاء عدم االعتراف هبذه التدابري وعدم تطبي    

تدابري إدارية أو تشريعية فعالة، حسب االقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد خـارج               
  احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثار؛

وات للضغط سياسياً   ل هبا كأد  ـد والعم ـ مواصلة تنفيذ بعض الدول تدابري من جانب واح        يدين  - ٣  
أو اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض 

  إرادهتا، ُنظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا؛

تدابري ألن تتقيد مببادئ القانون     الطلب الذي وّجهه إىل الدول األعضاء اليت شرعت يف تنفيذ هذه ال           يكرر    -٤  
الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، وإعالنات املؤمترات العاملية، والقرارات ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماهتا ومسؤولياهتا               

  ؛الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، وذلك بإهناء هذه التدابري على الفور

، يف هذا السياق، أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها وأن هلا مبقتضى هذا               يؤكد من جديد    - ٥  
  احلق أن حتدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

عالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً       بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بال        يذكِّر  - ٦  
، ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥- د(٢٦٢٥مليثاق األمم املتحدة، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة          

ووفقاًَ للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة 
، ال جيوز ألي دولة أن      ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  ) ٢٩- د(٣٢٨١قرارها  يف  

تستخدم أو تشجع على استخدام التدابري االقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابري إلكراه أي دولـة                   
  يا من أي نوع؛أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها على مزا

 كاألغذية واألدوية أداة لإلكراه السياسي، األساسية أنه ال ينبغي استخدام السلع يؤكد من جديد  - ٧  
  وأنه ال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب مما له من سبل للعيش والتنمية؛
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لرئيسية اليت تعـوِّق     أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات ا            يؤكد  - ٨  
تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل االمتناع عن فرض تدابري اقتصادية قسرية مـن                    
جانب واحد وعن تطبيق القوانني احمللية خارج احلدود اإلقليمية، األمر الذي يتناىف مع مبادئ حرية التجارة ويعوِّق                 

ية، على حنو ما أقر به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية يف تقريره عن دورته التنمية يف البلدان النام
  ؛)E/CN.4/1998/29(الثانية 

 كل احملاوالت الرامية إىل األخذ بتدابري قسرية من جانب واحد، وكذلك تزايد السري يف هذا يرفض  - ٩  
  ج احلدود اإلقليمية وال تتفق مع القانون الدويل؛االجتاه، وذلك بطرق منها سن قوانني تطبَّق خار

 بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومـات                يسلِّم  - ١٠  
، قد حث الدول بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري من جانـب  ٢٠٠٣ديسمرب /الذي ُعِقد يف جنيف يف كانون األول  

  متناع عن اختاذ مثل هذه التدابري يف بناء جمتمع املعلومات؛واحد واال

مجيع املقررين اخلاصني وآليات اجمللس املواضيعية القائمة يف ميـدان احلقـوق االقتـصادية              يدعو    - ١١  
تدابري واالجتماعية والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كل يف نطاق واليته، لآلثار والعواقب السلبية املترتبة على ال               

  القسرية املتَّخذة من جانب واحد؛

 النظر على النحو الواجب يف األثر السليب للتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد يف إطار                يقرِّر  - ١٢  
  مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛

  :يطلب  - ١٣  

الواجب هلذا القرار والنظر فيه     إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام             )أ(  
  على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل هذا القرار وأن يلتمس آراءهـا ويطلـب                    )ب(  
 آثار وعواقب سلبية على سكاهنا، وأن يقدم معلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من         

  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛االقتضاءتقريراً عن ذلك إىل اجمللس، حسب 

النظر يف هذه املسألة، على سبيل األولوية، وحسب االقتضاء، وفقاً لربنامج عمله السنوي يف              يقرر    - ١٤  
  .إطار البند نفسه من جدول األعمال

  شروناجللسة احلادية والع  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

 وكانت . صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت١١ صوتاً مقابل ٣٤بتصويت مسجل بأغلبية القرار مد اعُت[
  :نتيجة التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغـوال، أوروغـواي، باكـستان، الربازيـل،           :املؤيدون
، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون،          بنغالديش، بوليفيا، بريو  
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غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، املكـسيك،             
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

سك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلر  :املعارضون
  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].أوكرانيا، مجهورية كوريا  :املمتنعون

 حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب          - ٦/٨
   وخدمات اإلصحاحاملأمونة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤ إىل مقرره إذ يشري  

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن نطاق ومضمون التزامات حقوق             وإذ حييط علماً    
اإلنسان ذات الصلة باحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح مبوجب صكوك حقوق اإلنسان               

  ،)A/HRC/6/3(الدولية 

أن التقرير يتطلب أن ُينظر فيه على حنو مستفيض من قبل الدول وغريها من أصحاب               وإذ يضع يف اعتباره       
  املصلحة املعنيني،

   بالدول أن تويل تقرير املفوضة السامية االهتمام الواجب؛يهيب  - ١  

  .النظر يف هذه املسألة يف دورته السابعةيقرر   - ٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب /يلول أ٢٨  

  ].بدون تصويت القرار مداعُت[  

تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميـدان حقـوق اإلنسان، مبا يف            - ٦/٩
  ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إلعالم والتوعيـة يف ميـدان      الن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن األنشطة الرامية إىل حتسني ا         ـاإلعإذ يعيد تأكيد      
   من ميثاق األمم املتحدة،١ من املادة ٣الواردة يف الفقرة ومبادئها األمم املتحدة  حقوق اإلنسان ضرورية للوفاء مبقاصد

 بتقرير األمني العام عن تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك                 وإذ حييط علماً    
  ،)A/HRC/4/106(ملية بشأن حقوق اإلنسان احلملة اإلعالمية العا
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كانون  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨ القرار   ها إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، مبا في          وإذ يشري   
احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقـوق اإلنـسان، والقـرار    مبوجبها ة العامة ـ أطلقت اجلمعييت ال١٩٨٨ديسمرب  /األول
 الذي أعلنت فيه اجلمعية عن الربنامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال           ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٣
 الذي قررت فيه اجلمعيـة أن ينـهض اجمللـس           ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١رار  ـوق اإلنسان، والق  ـحق

  ساعدة التقنية وبناء القدرات،بالتثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً عن توفري اخلدمات االستشارية وامل

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان، وال سيما قرارها األخري يف هذا                وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٨الشأن، وهو القرار 

ية حلقوق اإلنسان على     إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة ومفوضية األمم املتحدة السام          يشجع  - ١  
أن تستمرا، كل يف حدود مسؤولياهتا وبالتشاور مع الدول، يف دعم تطوير القدرات الوطنية للتثقيف واإلعـالم يف                  
جمال حقوق اإلنسان، بطرق منها إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ويف القيام يف                

سنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بإطالق مبادرات حمـددة           إطار أنشطة االحتفال بالذكرى ال    
  لتوسيع نطاق اإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان؛

إعالمية حمددة يف إطار أنشطة االحتفال بالذكرى السنوية        استنباط أنشطة    مجيع الدول على     يشجع  - ٢  
زيز جهودها التثقيفية والتدريبية، وذلك أيـضاً يف سـياق          الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وعلى تع       

الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعداد برامج تدريبية موجهة لألوساط املهنية العاملة يف   
  ميدان حقوق اإلنسان، باالتصال الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

ملفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إدماج أنشطة التثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان،  ايدعو  - ٣  
املضطلع هبا يف إطار أنشطة االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ضـمن                 

  ويل واإلقليمي والوطين؛املبادرات القائمة واملبادرات املقرر اختاذها هلذه الغاية على املستويات الد

إىل األمني العام أن يقوم، يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، بتعبئة األفرقة القطريـة               يطلب    - ٤  
التابعة لألمم املتحدة، حسب االقتضاء، من أجل تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان،                

  لذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛وذلك يف إطار أنشطة االحتفال با

 إىل األمني العام وإىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن يقـدما إىل                يطلب أيضاً   - ٥  
إلعالمية اجمللس، قبل دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، عن األنشطة ا               

يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة على الصعيدين الدويل والوطين طوال 
فترة االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة األنشطة اليت تضطلع هبـا                

  .السامية حلقوق اإلنساناملكاتب امليدانية التابعة للمفوضية 

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .] بدون تصويت القرارمداعُت[  



  

19 

  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان  - ٦/١٠
  إن جملس حقوق اإلنسان،

ة يف اجملتمع، مع املراعاة الدائمة       إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن لكل فرد وكل هيئ            إذ يشري   
  هلذا اإلعالن، أن يسعى عن طريق التعليم والتثقيف إىل تعزيز احترام احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن،

يونيه / إىل ما أواله إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف حزيران               وإذ يشري   
 كبرية للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان، وإىل القيمة العظيمة للربنامج العاملي للتثقيــف يف ميـدان                  من أمهية  ١٩٩٣

  حقوق اإلنسان،
 أن على جملس حقوق اإلنسان أن يقوم، فيما يقوم به، بتعزيز التثقيـف والتعلـيم يف                 وإذ يؤكد من جديد     

  ميدان حقوق اإلنسان،
لتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان أمر من شأنه أن ميثل إسهاماً رئيسياً  أن تعزيز اجلهود للنهوض باوإذ يعتقد  

  جمللس حقوق اإلنسان،

   أمهية الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان،وإذ يعيد تأكيد  
ة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربي             وإذ يدرك ويقدِّر      

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضـية      ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من قبل أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبـن فـيهم املُرّبـون                  

  واملنظمات غري احلكومية،
أن تعد مشروع إعـالن بـشأن التثقيـف    " ستشارية جمللس حقوق اإلنسان اللجنة اال " من   يطلب  - ١  

  :وحتقيقاً هلذه الغاية. نظر فيهيوالتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لعرضه على جملس حقوق اإلنسان ل

أن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعضاء      " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    " من   يطلب  )أ(  
لية واإلقليمية املعنية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقـوق             واملنظمات الدو 

اإلنسان، وكذلك منظمات اجملتمع املدين ومنها املنظمات غري احلكومية، بشأن العناصر املمكنة حملتوى اإلعالن وأن               
   الصكوك احلالية ذات الصلة؛اضع يف اعتبارهت

أن تقدم تقريراً مرحلياً إىل جملس حقـوق        " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    "من   يطلب أيضاً   )ب(  
  ، يتضمن عناصر مشروع اإلعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان؛٢٠٠٩اإلنسان يف دورته الرئيسية يف عام 

  .٢٠٠٩ النظر يف التقرير املرحلي يف دورته الرئيسية يف عام يقرر  - ٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  
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محاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً من مكونات   - ٦/١١
  تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها

  إن جملس حقوق اإلنسان،

الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد          إذ يسترشد   
  واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 الصكوك القانونية العاملية واإلقليمية ذات الصلة بتعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وحبماية            وإذ يضع يف اعتباره     
 االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات واملواثيق اليت اعتمدهتا منظمة        التراث الثقايف، مبا يف ذلك املبادئ اليت تنص عليها        

  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملتعلقة حبماية التراث الثقايف،

 أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ويعزز بعضها بعـضاً               وإذ يؤكد جمدداً    
   ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة ذاهتا من التأكيد،ويتوجب التعامل معها بإنصاف

 إىل أن الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد              وإذ يشري   
ـ                 ل باختاذ تدابري، من بينها التدابري الضرورية لصون العلم والثقافة ولتنميتهما ونشرمها بغية ضمان اإلعمـال الكام

   من العهد،١٥للحقوق املنصوص عليها يف املادة 

 ما للتنوع الثقايف من أمهية من أجل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              وإذ يؤكد جمدداً    
  الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك املعترف هبا عاملياً، 

الذي يزدهر يف إطار من الدميقراطية والتسامح والعدالة االجتماعية واالحتـرام            إىل أن التنوع الثقايف،      وإذ يشري   
  املتبادل بني الشعوب والثقافات، عنصر ال غىن عنه من أجل السلم واألمن على الصعيد احمللي والوطين والدويل، 

ات واجلماعات واألفراد،    أن التراث الثقايف مكون هام من مكونات اهلوية الثقافية للمجتمع          وإذ يضع يف اعتباره     
  ومن مكونات التماسك االجتماعي، حبيث إن تدمريه عمداً قد تترتب عليه آثار ضارة بكرامة اإلنسان وحقوقه،

   أن التدمري املتعمد للتراث الثقايف قد خيل مببادئ القانون الدويل،وإذ يؤكد  

دمريه املتعمد بأي شكل من األشكال من أمهيٍة وااللتزام مبكافحة ت  ما حلماية التراث الثقايفوإذ يؤكد جمدداً   
  من أجل نقل هذا التراث إىل األجيال القادمة،

مبا قدمته الديانات كافة من مسامهات قَيِّمة يف احلضارة احلديثة ومبا ميكن أن يقدمه احلوار بني                وإذ يعترف     
  ادة تفهمها،احلضارات من إسهام يف حتسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافةً وزي

 عناصر حيوية مـن  كلّها بأن تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها واحترام اهلويات الثقافية املختلفة       يقر  - ١  
أجل تعزيز احلرية والتقدم يف كل مكان، وكذلك من أجل التشجيع على التسامح واالحترام والتحاور والتعاون فيما 

  بني خمتلف الثقافات واحلضارات والشعوب؛
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 أن لكل ثقافة كرامة وقيم جيب احترامهما وصوهنما، وأن احترام تنـوع املعتقـدات    كرر تأكيد ي  - ٢  
  والثقافات واللغات يشجع على إجياد ثقافة من السلم واحلوار فيما بني احلضارات كافة؛

لدينية  بأن التدمري املتعمد للتراث الثقايف قد يشكل دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو ا               يقر  - ٣  
خيل بالتايل باملبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن بينها األحكام املنـصوص             قد  وحتريضاً عليها، و  

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛٢٠عليها يف املادة 

ل التـدمري املتعمـد      إزاء ما حيدث يف أحناء شىت من العامل من استمرارٍ ألفعا           يعرب عن بالغ قلقه     - ٤  
  للتراث الثقايف؛

 أن الدول تتحمل املسؤولية عن التدمري املتعمد للتراث الثقايف ذي األمهية البالغة بالنسبة إىل               يؤكد  - ٥  
البشرية، أو عن التقاعس املتعمد عن اختاذ التدابري املناسبة حلظر ما قد حيدث من تدمري متعمد هلذا التراث ولوقـف                    

  يلولة دون حدوثه واملعاقبة عليه، وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون الدويل؛هذا التدمري واحل

 الدول كافةً، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ووسائط            يشجع  - ٦  
واقع الثقافيـة   اإلعالم، على إشاعة ثقافة قوامها التسامح واحترام تنوع الثقافات واحلضارات واألديان، واحترام امل            

  والدينية، اليت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث اجلماعي للبشرية؛

 على ما ملواصلة التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي من أمهية من أجل تشجيع احلوار               يشدد  - ٧  
رام املتبادل فيمـا بـني      بني الثقافات مبا يكفل توسيع نطاق التواصل الثقايف يف العامل وتوازنه من أجل تأمني االحت              

  الثقافات وإشاعة ثقافة السلم؛

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشجع مجيع هيئات حقوق اإلنـسان               يرجو  - ٨  
وآلياهتا ذات الصلة على إيالء االهتمام الواجب ملسألة تعزيز التنوع الثقايف ومحاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً              

  ونات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة، مبا يف ذلك اإلعمال التام للحقوق الثقافية؛من مك

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة املشاورات مع اجمللس والتعاون مـع               يشجع  -٩  
 ما هلذه املسألة من جوانـب متـصلة         املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية املعنية مبسألة محاية التراث الثقايف بغية معاجلة          

  حبقوق اإلنسان؛

 مجيع احلكومات، وأجهزة األمم     نظر من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجه           يرجو  -١٠  
  ، إىل هذا القرار؛الدولية اإلقليميةاملتحدة وبراجمها املختصة، ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املنظمات احلكومية 

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره والنظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القرارقرري  - ١١  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  
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والية املقرر اخلاص املعين حبالة     : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية     - ٦/١٢
  سكان األصلينيحقوق اإلنسان واحلريات األساسية لل

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   

 ٥/٢، والقرار "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة " املعنون   ٥/١إىل القرار   وإذ يشري     
 ١٨املؤرخني " واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسانمدونة قواعد السلوك ألصحاب ال"املعنون 
  ، مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

، وهـي   "حقوق اإلنسان وقضايا السكان األصـليني     " أيضاً إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان املعنونة         وإذ يشري   
 ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥٧قرارات  ال

/  نيـسان  ٢٠ املـؤرخ   ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤املؤرخ  
  ،٢٠٠٥أبريل 

ريات األساسية للسكان األصـليني    متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحل         يقرر  - ١  
  :لفترة ثالث سنوات، وذلك من أجل ما يلي

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان واحلريـات                 )أ(  
   املمارسات وتبادهلا وتعزيزها؛األساسية للسكان األصليني محاية تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة إليه، وحتديد أفضل

مجع املعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها وتبادهلا من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك مـن                  )ب(  
احلكومات والسكان األصليني وجمتمعاهتم ومنظماهتم، فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة ملا هلم من حقوق إنـسان               

  وحريات أساسية؛

مقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة ملنع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان            وضع توصيات و    )ج(  
  واحلريات األساسية للسكان األصليني وإنصافهم إذا تعرضوا هلا؛

العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات            )د(  
  املعاهدات، واملنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات 

  العمل بتعاون وثيق مع احملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، واملشاركة يف دورته السنوية؛  ) ه(  

يئات األمـم املتحـدة     إقامة حوار تعاوين منتظم مع مجيع اجلهات الفاعلة، مبا فيها احلكومات وه             )و(  
ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية وسائر املؤسسات              

  الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مبا يف ذلك بشأن إمكانيات التعاون التقين بناء على طلب احلكومات؛
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قوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض ترويج إعالن األمم املتحدة بشأن ح   )ز(  
  حبقوق الشعوب األصلية، حيثما كان ذلك مناسباً؛

إيالء اهتمام خاص ملا ألطفال السكان األصليني ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسـية،                )ح(  
  ؛ة املقرر اخلاصواألخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس يف أداء مهام والي

ر يف التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة وسـائر اجتماعـات       النظ  )ط(  
  األمم املتحدة، فضالً عن توصيات ومالحظات واستنتاجات هيئات املعاهدات بشأن املسائل املتصلة بواليته؛

  جلس؛تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج العمل السنوي للم  )ي(  

مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلّف بـه مـن مهـام                   يطلب إىل     -٢  
  وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوّجهه من نداءات عاجلة؛

ة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه من       مجيع احلكومات على النظر جبدية يف إمكانية دعو       يشجع    - ٣  
  االضطالع مبهام واليته على حنو فّعال؛

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن                يطلب    - ٤  
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان يقرر  - ٥  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  ]. بدون تصويت القرارمداعُت[  

   احملفل االجتماعي - ٦/١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

جلنة حقوق اإلنسان    كلّ من    ملسألةإىل مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدها بشأن هذه ا         إذ يشري     
  السابقة وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قراره وإذ يشري أيضاً   

 أخالقية ومعنوية    أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ما زاال يشكالن ضرورة            وإذ يضع يف اعتباره     
 مقرر احملفل االجتماعي الرابع     -  تقرير رئيس    وإذ يالحظ حتمية للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،         

  ،"دور املرأة: مكافحة الفقر، واحلق يف املشاركة" الذي ركّز على موضوع ٢٠٠٦أغسطس / آب٤ و٣املعقود يف 
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جتماعي ضمن األمم املتحدة، الذي يتيح إجراء حـوار وتبـادل           الطابع الفريد للمحفل اال    وإذ يعيد تأكيد    
وإذ لآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات احلكومية الدولية،                 

ز حيوي إلجراء حوار صريح      على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّ             يشدِّد
  ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافةً،

 ٤ و٣ مقرر احملفل االجتماعي الرابع املعقـود يف جنيـف يف   - بالتقرير الذي قدمه رئيس  يرحب    - ١  
  ؛A/HRC/Sub.1/58/15) (٢٠٠٦أغسطس /آب

 وبالطاَبع املبَتكر لكـثري     ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       يط علماً مع االرتياح   حي  -٢  
 واملنظمات غـري    - وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر           -منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية      

 اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه االستنتاجات         احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغريها من       
  والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

احلفاظ على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحـدة   يقرر    - ٣  
بة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، ويؤكد على أمهيـة بـذل    حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاح    

جهود منسقة على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز التماسك االجتماعي على أسـاس مبـادئ العدالـة                 
  من حتديات؛االجتماعية واإلنصاف والتضامن، وتناول البعد االجتماعي لعملية العوملة اجلارية وما تنطوي عليه 

كل سنة، ويطلب عقد االجتماع القادم للمحفـل        االجتماع  أن يواصل احملفل االجتماعي     يقرر أيضاً     -٤  
 يف جنيف يف مواعيد مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع جمموعة ٢٠٠٨االجتماعي خالل عام   

 قبـل  النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعـه امل         ممكنة من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان       
  :على ما يلي

  املسائل املتصلة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق اإلنسان؛  )أ(  

حتديد أفضل املمارسات يف مكافحة الفقر على ضوء العروض اليت تقدَّم على مـستوى القاعـدة                  )ب(  
  الشعبية إىل احملفل االجتماعي؛

  البعد االجتماعي لعملية العوملة؛  )ج(  

  :ما يليأجل  من  كذلك أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمليقرر  - ٥  

يوم إلجراء مناقشات مواضيعية بشأن الفقر وحقوق اإلنسان وبشأن عمل اآلليات الدولية ختصيص   )أ(  
فية واحلق يف التنمية فيما يتصل بالفقر وذلك للحصول حلقوق اإلنسان يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقا

  على معلومات ارجتاعية من اجملتمع املدين بغرض توفريها لآلليات املختلفة؛

  يوم إلجراء مناقشة بشأن البعد االجتماعي لعملية العوملة؛ختصيص   )ب(  
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اءات املواضيعية التابعـة    يوم إلجراء مناقشة تفاعلية مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجر         ختصيص    )ج(  
جمللس حقوق اإلنسان بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم 

  إىل اهليئات املختصة من خالل جملس حقوق اإلنسان؛

احملفل  مقرر   - ، بتعيني رئيس    ٢٠٠٧إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان القيام، قبل هناية عام          يطلب    - ٦  
 من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليمية، ويقرر احترام مبدأ التناوب اإلقليمي ٢٠٠٨االجتماعي لعام 

   املقررين للمحفل االجتماعي يف املستقبل؛- عند تعيني الرؤساء 

فـل   املقرر املّعني إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أنسب املواعيـد لعقـد احمل              - الرئيس  يدعو    - ٧  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛٢٠٠٨االجتماعي لعام 

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التشاور مع مجيع العناصر الفاعلة احملددة              يطلب  - ٨  
قدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف احلـوارات          أعاله وت  ٤يف هذا القرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة          
  ؛٢٠٠٨واملناقشات اليت ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تّيسر مشاركة ما ال يزيد عـن أربعـة مـن            يطلب أيضاً   - ٩  
، ٢٠٠٨ن يف احملفل االجتماعي لعـام  املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة التابعني جمللس حقوق اإلنسا      

 املقرر، وخباصة اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع - بصفتهم خرباء استشاريني ملساعدة الرئيس 
  واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛

ي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وسـائر        أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثل       يقرر    -١٠  
أصحاب املصلحة املهتمني باألمر مثل املنظمات احلكومية الدولية، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحـدة، وخباصـة                
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليميـة، والوكـاالت                

مات املتخصصة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجـارة                واملنظ
العاملية، فضالً عن املمثلني الذين تسميهم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز                  

ها من املنظمات غري احلكومية، وال سيما اجلهات الفاعلة الناشـئة           االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وغري     
حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات              

مات اجملتمعية، ونقابـات    الفالحني واملزارعني ورابطاهتم الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظ         
ورابطات العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائية الدوليـة،              

 وإىل  ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          
  ها جلنة حقوق اإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر من الفعالية؛املمارسات اليت اتبعت

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور              يطلب  - ١١  
ا يف ذلك مـن     وأوسع مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مب              

  خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛

إىل األمني العام أن يعتمد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، وأن يدعو              يطلب    -١٢  
  يع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرة؛املعنيني من األفراد واملنظمات إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مج
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 إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً يتضمن اقتراحاً           ٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام    يدعو    - ١٣  
  ؛ ٢٠٠٩بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي لعام 

ي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لالضـطالع       األمني العام تزويد احملفل االجتماع      إىل يطلب  - ١٤  
بأنشطته ويطلب أيضاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل الدعم الالزم لتيسري عقد احملفل                  

  االجتماعي وإجراء مداوالته؛

د تقدمي التقرير   مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عن             يقرر    - ١٥  
  . إىل جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٨عن احملفل االجتماعي لعام 

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  

   املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة - ٦/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

نسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو اسـتعباده   اإلعالن العاملي حلقوق اإل   إذ يؤكد من جديد       
  وعلى حظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها،

، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف        ١٩٢٦ االتفاقية اخلاصة بالرق لعام      وإذ يدرك   
، وغريها ١٩٣٠ بشأن السخرة لعام ٢٩دولية رقم ، واتفاقية منظمة العمل ال١٩٥٦واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 

  من الصكوك الدولية ذات الصلة اليت حتظر مجيع أشكال الرق وتدعو احلكومات إىل استئصال هذه املمارسات،

 بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان قد أدانا بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بـالرق  وإذ يذكر   
حثا الدول على اختاذ تدابري فوريـة على سبيل األولويـة من أجل إهناء هــذه              ف العامل،   حىت اليوم يف أجزاء من    

  املمارسات اليت تشكل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان،

  بأن أشكال الرق املعاصرة هي مسألة عاملية تطال بتأثريها مجيع قارات العامل ومعظم بلدانه،وإذ يسلّم   

 مليون شخص، وأن ١٢قدير األدىن ُيشري إىل أن عدد الناس املستعبدين يتجاوز  ألن التوإذ يساوره قلق بالغ  
  املشكلة آخذة بالتزايد على ما يبدو،

بأن التعاون الدويل الواسع فيما بني الدول وكذلك بني الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة               وإذ يسلّم     
  ل الرق املعاصرة بشكل فعال،واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة أمر ضروري للتصدي ألشكا

 مبا اضطلع به الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة التابع للجنة الفرعية             بالغ التقدير وإذ حييط علماً ب     
  ،١٩٧٥لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان سابقاً من أعمال وما قدمه من تقارير وتوصيات منذ إنشائه يف عام 
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ت الداعية إىل االستعاضة عن الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة مبقرر  االقتراحاوإذ يضع يف اعتباره  
خاص يكون مبثابة آلية لتحسني معاجلة مسألة أشكال الرق املعاصرة داخل منظومة األمم املتحدة، وهي االقتراحات                

ض الدورة الرابعة والعـشرين      يف استعراضٍ لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالرق ألغرا       ١٩٩٨مايو  /اليت وضعت يف أيار   
إلغاء "للفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، ويف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنون                

؛ ويف التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين بأشكال الرق          )HR/PUB/02/4(" ٢٠٠٢الرق وأشكاله املعاصرة،    
  ،٢٠٠٦ورته احلادية والثالثني املعقودة يف عام املعاصرة نفسه يف د

بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم        " املعنون   ٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      وإذ يشري     
، ومرفقه الذي نص على أن يبت اجمللس يف دورته السادسة يف أنـسب              ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  " املتحدة

الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، والفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، والفريق اآلليات ملواصلة أعمال 
مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف      " املعنون   ٥/٢العامل املعين باألقليات، وإذ يشري كذلك إىل قرار اجمللس          

، مؤكداً أن على صاحب الوالية      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  " إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان     
  أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

  ئيت سنة على بدء إلغاء جتـارة الـرق عـرب          اذكرى مرور م   يسّجل   ٢٠٠٧أنّ عام    وإذ يضع يف اعتباره     
   ،احمليط األطلسي

ممارسات الرق بشكل واٍف، وبأن مسألة       بأن واليات املقررين اخلاصني احلاليني ال تغطي مجيع          واقتناعاً منه   
أشكال الرق املعاصرة تقتضي إيالءها مزيداً من األمهية وإعطاءها أولوية داخل منظومة األمم املتحدة إذا ما أريـد                  

  اً وهنائياً،تامالقضاء على هذه املمارسات قضاًء 

صرة، مبا يف ذلـك أسـباهبا    أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً يعىن بأشكال الرق املعا  يقرر  - ١  
  وعواقبها، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة؛

 أن يقوم املقرر اخلاص بدراسة مجيع أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق وتقدمي             يقرر  - ٢  
اقية التكميلية إلبطال الرق وجتـارة       واالتف ١٩٢٦تقارير عنها، وخباصة تلك احملددة يف االتفاقية اخلاصة بالرق لعام           

، فضالً عن مجيع املسائل األخرى اليت يغطيها الفريق العامل ١٩٥٦الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 
املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا فيها الدعارة القسرية وأَبعادها يف جمال حقوق اإلنسان؛ ويقوم املقرر اخلـاص يف                  

  :طالعه بواليته مبا يليإطار اض

  التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق املعاصرة غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق اإلنسان؛  )أ(  

  تشجيع التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالرق؛  )ب(  

يئات املعاهدات، واإلجراءات طلب وتلقى املعلومات عن أشكال الرق املعاصرة من احلكومات، وه  )ج(  
اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من املصادر املعنية             
وتبادل هذه املعلومات معها، مبا فيها املعلومات املتعلقة مبمارسات الرق، والعمل حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة               

ستجابة بفعالية للمعلومات املوثوقة بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغيـة محايـة        احلالية، على اال  
  حقوق اإلنسان لضحايا الرق ومنع وقوع هذه االنتهاكات؛
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التوصية بإجراءات وتدابري تطبق على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل للقضاء على ممارسـات               )د(  
لك توفري سبل االنتصاف اليت تعاجل أسباب وعواقب أشكال الرق املعاصرة مثل الفقر،             الرق حيثما وجدت، مبا يف ذ     

  والتمييز، والرتاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابري ذات صلة لتعزيز التعاون الدويل؛

  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف أثناء اضطالعه بواليته مبا يلييطلب  - ٣  

مسائل حمددة يف إطار واليته وإيراد أمثلة على املمارسات الفعالة وتقدمي توصـيات             أن ينظر بعناية يف       )أ(  
  ذات صلة؛

  أن يأخذ يف االعتبار ُبعدي نوع اجلنس والسن من أبعاد أشكال الرق املعاصرة؛  )ب(  

 مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه وواجباته املنصوص              يدعو  - ٤  
ها يف واليته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص              علي

  زيارة بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛بالقيام 

 ذات الـصبغة     األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإلقليمية         يشجع  - ٥  
الدولية واحلكومات، واخلرباء املستقلني، واملؤسسات املهتمة باألمر، واملنظمات غري احلكومية، علـى التعـاون إىل               

  أقصى حد ممكن مع املقرر اخلاص يف أداء واليته؛

ات  إىل املقرر اخلاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليات حقوق اإلنسان وهيئات املعاهديطلب  - ٦  
القائمة اليت تشتمل وال تقتصر على املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال، واملقـرر                  
اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، واملقرر اخلـاص املعـين باألشـكال                  

ألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره ا
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف النـزاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين 

اص بأشكال الرق املعاصرة، حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وجملس أمناء صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخل
  على أن يأخذ يف اعتباره التام مسامهتهم متجنباً يف الوقت ذاته االزدواجية مع أعماهلم؛

 أيضاً إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقارير سنوية عن أنشطة واليتـه       يطلب  - ٧  
ة واستئصال أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة       مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافح       

  بالرق، ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية لالضطالع يطلب  - ٨  
  .بواليته على حنو فعال

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعُت[  
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   احملفل املعين بقضايا األقليات- ٦/١٥
  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات              إذ يشري   
 ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٥امة بتوافق اآلراء بقرارها     قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته اجلمعية الع          

  ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فضالً عن املعايري الدولية            ٢٧املادة  وإذ يضع يف اعتباره       
  والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة، 

، وقرار اجمللس االقتصادي ١٩٩٥مارس / آذار٣املؤرخ  ١٩٩٥/٢٤ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يشري  
 بشأن  ١٩٩٨يوليه  / متوز ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤٦ ومقرره   ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٥/٣١واالجتماعي  

  والية الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 الذي يطلب إىل اجمللس أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   إىل قرار جملس    وإذ يشري أيضاً      
  ،يتخذ قراراً يف دورته السادسة بشأن أنسب اآلليات ملواصلة عمل األفرقة العاملة السابقة التابعة للجنة الفرعية

التوصـيات  ، وال سيما    )A/HRC/Sub.1/58/19( بالتقرير اخلتامي للفريق العامل املعين باألقليات        وإذ حييط علماً    
يؤكد على احلاجة إىل آلية تكون مبثابة حمفل للحوار والتفاهم بشأن قضايا   التقرير الذي   بشأن مستقبل الفريق العامل، وهو      

  حقوق األقليات،

 بتقرير األمني العام عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات وإذ حييط علماً أيضاً  
الذي يدعو فيه اجمللس إىل النظر يف ُسبل احملافظة على اآلليات الـيت تتـيح فرصـاً       )A/HRC/4/109(ينية ولغوية   د

  ملشاركة اجملتمع املدين مشاركةً ذات مغزى،

 بالعمل اهلام الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ويشري إىل طبيعة واليتـها الـيت                 وإذ يشيد   
 ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٩الية الفريق العامل السابق املعين باألقليات اليت وردت يف قرار جلنة حقوق اإلنسان              تكمِّل و 
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 ضرورة تعزيز اجلهود بغية حتقيق هدف اإلعمال التام حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية   وإذ يؤكد   
  أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،

 أن اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مالئمة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات                دوإذ يؤك   
قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وضمان حتقيق املساواة للجميع بصورة فعالة وغري متييزيـة، فـضالً عـن                  

ؤثر عليهم، هي أمور من شأهنا أن ُتسهم يف الوقاية مشاركة اجلميع على النحو األوىف وبصورة فعالة يف املسائل اليت ت
  من مشاكل حقوق اإلنسان واألوضاع اليت تشمل األقليات وحلها بوسائل سلمية،
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 احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص ملا يترتب على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل             وإذ يؤكد   
شخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،            من تعصب من تأثري سليب يف أوضاع األ        بذلك

وإذ يلفت االنتباه إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي     
، مبا يف   ٢٠٠١تمرب  سب/ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أيلول            

  ، األوجهذلك األحكام املتعلقة بأشكال التمييز املتعدد

 أمهية احلوار فيما بني مجيع أصحاب املصاحل بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنـتمني إىل                وإذ يؤكد   
مبا يف ذلك تبـادل     أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع ككل،                 

 وذلك بالتسليم بتعـدد اهلويـات،   ،أفضل املمارسات من قبيل تعزيز الفهم املتبادل لقضايا األقليات، وإدارة التنوع      
  وتشجيع إقامة جمتمعات مستقرة حاضنة جلميع أبنائها فضالً عن حتقيق التماسك االجتماعي فيها،

ف إىل تشجيع وتعزيز احلوار بني مجيع أصحاب املـصلحة           أمهية العمليات الوطنية اليت هتد     وإذ يؤكد أيضاً    
ذوي الصلة بشأن القضايا املتصلة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، بغية 

  ،تعيش يف استقرارضمان إعمال حقوقهم دون متييز ومساعدهتم على بناء جمتمعات 

 بقضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات  إنشاء حمفل معينيقرر  - ١  
الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، ليقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف 

ضل املمارسات والتحديات والفرص واملبـادرات      وحيدد احملفل وحيلل أف   . )١(أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات     
  من أجل النهوض بتنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

أن يكون احملفل مفتوحاً أمام مشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا            يقرر أيضاً     - ٢  
 وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق      املتخصصة وصناديقها 

اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللـس                
 احلكومية األخرى الـيت تتفـق أهـدافها         االقتصادي واالجتماعي؛ ويكون احملفل مفتوحاً أيضاً أمام املنظمات غري        

وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللـس االقتـصادي             
، واملمارسات اليت اتبعتها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريـق          ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١واالجتماعي  

 وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، تنص على توفري املعلومات يف الوقت              إجراءات اعتماد واضحة  
  املناسب عن املشاركة والتشاور مع الدول؛

   أن جيتمع احملفل سنوياً ملدة يومي عمل خيُصَّصان إلجراء مناقشات مواضيعية؛يقرر كذلك  - ٣  

دورة، على أساس التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعني لكل يطلب   -٤  
اجملموعات اإلقليمية، رئيساً للمحفل من بني اخلرباء يف قضايا األقليات، يرشحه األعضاء واملراقبون يف اجمللس؛ ويكـون                 

  الرئيس؛ الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤوالً عن إعداد موجز ملناقشات احملفل يتاح جلميع املشاركني فيه؛

                                                      

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ يف ٥/١رهناً باستعراض والية اخلبرية املستقلة على النحو املتوخى يف القرار  )١(
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أن تقوم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل واإلعداد الجتماعاتـه             يقرر    - ٥  
السنوية، ويدعوها إىل أن ُتضمِّن تقريرها توصيات مواضيعية للمحفل وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل 

  لكي ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان؛

احملفل يف اجلهود اليت تبذهلا مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق             مسألة   ه إىل طلّع عن ت  يعرب  - ٦  
اإلنسان لتحسني التعاون فيما بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمهـا بـشأن                

  عيد اإلقليمي؛ األنشطة ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني ألقليات، مبا يف ذلك على الص

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم كل الدعم الضروري لكي تيسِّر بطريقة شفافة يطلب  - ٧  
انعقاد احملفل ومشاركة أصحاب املصلحة ذوي الصلة من كل منطقة يف اجتماعاته، وأن تويل اهتماماً خاصاً لضمان                

  كافئة، مبا يف ذلك بصفة خاصة متثيل النساء؛املشاركة يف احملفل على أوسع نطاق ممكن وبصورة مت

 إىل األمني العام أن يوفر للمحفل، يف حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة، كل اخلـدمات                يطلب  - ٨  
  والتسهيالت الضرورية لتنفيذ واليته؛

  . استعراض عمل احملفل بعد أربع سنواتيقرر  - ٩  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  

اجتماع غري رمسي ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة   - ٦/١٦
  عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ١٨ املؤرخ   ٥/١إىل ما ورد يف النص املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، املرفق بالقرار              إذ يشري     
يف أنسب اآلليات   ) الدورة األوىل من اجلولة الثانية    (اجمللس سيبت يف دورته السادسة      " من أن    ٢٠٠٧ه  يوني/حزيران

  ،..."ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني 

 أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد اجتماعاً غري رمسي يف جنيـف                  يقرر  
كون مفتوحاً أمام مشاركة الدول والشعوب األصلية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وذلك يف              ليوم ونصف، ي  

ديسمرب من أجل تبادل وجهات النظر بشأن       /موعد يسبق عقد الدورة السادسة املستأنفة للمجلس يف كانون األول         
  .أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

  احلادية والعشروناجللسة   
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  
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   إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان - ٦/١٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، كليـاً  د املعين ـرك فيها البل  او آلية للتعاون يش   ـل ه ـراض الدوري الشام  ـ أن االستع  إذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وفقاً لقرار اجلمعية العامة وتراعى فيها 

، يقضي بإنشاء صـندوق اسـتئماين       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ أن نص بناء املؤسسات، املعتمد يف        وإذ يؤكد   
لبلدان النامية، ال سيما أقل البلد منـواً، يف االسـتعراض           للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل لتيسري مشاركة ا       

  الدوري الشامل، 

 إىل أن نص بناء املؤسسات يطلب أيضاً إىل اجمللس أن يبّت يف مسألة ما إذا كان ينبغي اللجوء إىل وإذ يشري  
  آليات التمويل احلالية أم ينبغي إنشاء آلية متويل جديدة،

ء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الـدوري الـشامل           إىل األمني العام إنشا    يطلب  - ١  
  لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، يف آلية االستعراض الدوري الشامل؛

 إىل األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُتدعى صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املاليـة               يطلب أيضاً   -٢  
إدارهتا بصورة مشتركة مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض الدوري الشامل املشار             تمتلى أن   والتقنية ع 

، لكي يوفر، جنباً إىل جنب مع آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنية يعاون                ١إليه يف الفقرة    
  ستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته؛ن االعالبلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة 

 مجيع الدول األعضاء، واملراقبني، وأصحاب املصلحة اآلخرين باجمللس على دعـم تـشغيل              حيث  - ٣  
  الصندوقني املذكورين؛

ذ التدابري الالزمة لتشغيل اآلليتني علـى  ـوق اإلنسان أن تتخـ إىل املفوضية السامية حلق  يطلب  - ٤  
  وجه السرعة؛

  . متابعة املسألة يف دورته السابعة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُيقرر  - ٥  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  
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متابعـة  : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة        - ٦/١٨
  ٣/١-  ودإ١/١- قراري جملس حقوق اإلنسان دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ املؤرخ ٣/١- ودإ٢٠٠٦يوليه / متوز٦ املؤرخ ١/١- إىل قراريه دإإذ يشري  

 أن إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، مل تنفِّذ حىت اآلن هـذين القـرارين               وإذ يالحظ مع األسف     
  ي احلقائق املنصوص عليها فيهما،وعرقلت إيفاد البعثات العاجلة لتقص

  ، مبا يف ذلك إيفاد البعثات العاجلة لتقصي احلقائق؛٣/١-  ودإ١/١-  إىل تنفيذ قراريه دإيدعو  - ١  

 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير     يطلب  - ٢  
 وعـن مـدى امتثـال     ٣/١-  ودإ ١/١- ية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ     إىل اجمللس يف دورته املقبلة عن جهودمها الرام       

  .إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]بدون تصويتالقرار مد اعُت[  

احلقوق الدينية والثقافيـة يف األرض الفلـسطينية          - ٦/١٩
  القدس الشرقيةاحملتلة، مبا فيها 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل             إذ يشري     
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ص على أن لكل إنسان حق التمتع جبميـع   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تن٢ إىل املادة وإذ يشري أيضاً    
احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،                    

ـ             ر، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخ
وأنه ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سـواء                     

  أكان مستقالً أم موضوعاً حتت الوصاية أم غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعاً ألي قيد آخر على سيادته،

  حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل، مبسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز ووعياً منه  

   على خاصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الديين والثقايف الغين،وإذ يشدد  

   إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بالقدس الشرقية احملتلة،وإذ يشري  
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، ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢ت احلرب، املؤرخة    ة املدنيني وق  ي انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبما      وإذ يؤكد   
  على األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية،

 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قدسية وحرمـة املواقـع الدينيـة يف األرض                وإذ يساوره بالغ القلق     
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

إزاء السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة تـشمل  اً وإذ يساوره بالغ القلق أيض   
حظر التجول ونظام منح التراخيص، وهي تدابري يتواصل فرضها على حركة تنقل الفلسطينيني وإمكانية وصـوهلم                

  حبرية إىل املواقع املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد األقصى،

سات والتدابري اليت اختذهتا إسرائيل، وهي السلطة القائمـة بـاالحتالل،   على أن مجيع السيا  يشّدد    - ١  
للحّد من إمكانية وصول الفلسطينيني إىل املواقع املقدسة لديهم، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة، علـى أسـاس                  

ـ      رارات اآلنفـة  األصل الوطين أو الديين أو املولد أو اجلنس أو أي وضع آخر تشكل انتهاكاً ألحكام الصكوك والق
  الذكر ولذلك جيب وقفها فوراً؛

إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، إىل احترام احلقوق الدينية والثقافية اليت يتضمنها            يدعو    - ٢  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلني الفلسطينيني 

  ل دون أية قيود إىل مواقعهم الدينية؛بالوصو

من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته املقبلة بشأن تنفيذ               يرجو    - ٣  
  .هذا القرار

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

 . عضواً عن التـصويت ١٥ناع   صوتاً مقابل صوت واحد وامت     ٣١بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعُت[  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

االحتادي الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،            :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،             

 كوبا، مايل، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية،         غابون، غانا، الفلبني، قطر،   
  .موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

  .كندا  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :املمتنعون
كة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا       غواتيماال، فرنسا، الكامريون، مدغشقر، اململ    

  ].الشمالية، هولندا، اليابان
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   الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ٦/٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 وقراراهتا الالحقة بـشأن     ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٣٢/١٢٧إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشري     
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٦٧ة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وآخرها القرار الترتيبات اإلقليمي

 وقراراهتا الالحقـة  ١٩٩٣مارس / آذار٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١أيضاً إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري     
  هبذا اخلصوص،

بتعاون اجمللس  يعمل  يت تقرر فيها أن      ال ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  مع املنظمات اإلقليمية،وثيق 

 ٢٥ إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف             وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
يميـة ودون    واللذين أعادا تأكيد مجلة أمور منها ضرورة النظر يف إمكانية وضع ترتيبات إقل             ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  إقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيثما ال تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل،

، وينبغي أن   ومحايتها  أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً مهماً يف تعزيز حقوق اإلنسان          وإذ يؤكد من جديد     
  قوق اإلنسان، يف الصكوك الدولية حلوردتتعزز املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما 

بالتقدم الذي أحرزته احلكومات فيما يتعلق بوضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيـز             يرحب    - ١  
   ومبا أجنزته يف مجيع مناطق العامل؛،ومحاية حقوق اإلنسان

من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمـل يف عـام                 يرجو    - ٢  
اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه الترتيبات اإلقليمية وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجههـا،              لتبادل   ٢٠٠٨

 فضالً عن مجيع الـدول      ،مبشاركة ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املناطق، واخلرباء           
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلـي املنظمـات غـري        األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة باألمر، واملراقبني،        

، ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١احلكومية، استناداً إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  واملمارسات اليت اتبعتها جلنة حقوق اإلنسان؛

لس موجزاً عن مناقشات حلقة العمل      من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمل        يرجو    - ٣  
  .يف وقت يتوافق مع برنامج عمل اجمللس

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  ].القرار بدون تصويتمد اعُت[  
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وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           -٦/٢١
  أشكال التمييز العنصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري              إذ يشري   
  ،)Corr.1 وA/CONF.189/12 (٢٠٠١سبتمرب /وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أيلول

نصري، الصادرة عن اجلمعية العامة   إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الع         وإذ يشري أيضاً    
  ،١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤املؤرخ ) ٢٠- د( ألف ٢١٠٦يف القرار 

 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارهـا         وإذ يشري كذلك    
 من العهد الـيت     ٢٠ من املادة    ٢ ، وخباصة الفقرة  ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦، املؤرخ   )٢١- د( ألف   ٢٢٠٠

تقضي بأن ُتحظر مبوجب القانون أية دعوة إىل الكراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز   
   أو العنف،ءأو العدا

 على أمهية اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدينوإذ يشدد   
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥أو املعتقد، الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 

اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري       ) ١٩٩٣( على أن التوصية العامة اخلامسة عشرة        وإذ يؤكد   
لقائمة على التفوق العنصري أو الكراهية       من االتفاقية الدولية تنص على أن حظر نشر مجيع األفكار ا           ٤بشأن املادة   

  مع حرية الرأي والتعبري،تفق العنصرية إمنا ي

 على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان قد حثا الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية للقضاء وإذ يشدد  
يق التصديق العاملي عليها حبول على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك على وجه االستعجال، بغية حتق

 من هذه االتفاقية وأن تقوم بسحب التحفظـات         ١٤، وأن تنظر يف إصدار اإلعالن املشار إليه يف املادة           ٢٠٠٥عام  
  اليت تتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منها، ومجيعها أمور مل تتحقق حىت اآلن مع األسف،

نزعات كره األجانب والتعصب إزاء خمتلف اجلماعات العرقيـة          جزعاً شديداً للزيادة احلادة يف       وقد جزع   
والدينية وخمتلف الثقافات، حيث يكون األشخاص املنتمون إىل األقليات، واملهـاجرون، والالجئـون، وملتمـسو               

  اللجوء، واملهاجرون بصورة غري قانونية أشد ضحايا هذه النـزعات واألعمال تضرراً،

اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي على حنو شامل، وجبميـع التـدابري            إلجيادعلى احلاجة امللحة    وإذ يؤكد     
املتاحة، لشىت أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتوفري سبل 

  انتصاف مالئمة للضحايا،

ي قرر مبوجبه، امتثاالً منه ملقرر      ، الذ ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشري   
وتوجيهات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود               
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، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها          ٢٠٠١يف عام   
يري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو يف شكل بروتوكـول إضـايف                 والية وضع معا  

لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات املوجودة يف هذه ) بروتوكوالت إضافية(
أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري اشتراعية جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع 

  على الكراهية العنصرية والدينية،

   ألن والية اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميليـة مل ُتنجـز وفقـاً للـشروط احملـددة يف                  وإذ يأسف   
  ،٣/١٠٣مقرره 

  : ما يلييقرر  

  ، الستهالل واليتها؛٢٠٠٨ل من عام أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة يف الربع األو  )أ(  

أن خيصص فترة ال تتجاوز يومني يف بداية الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة للـتفكري يف مجيـع                   )ب(  
  املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة واآلليات ذات الصلة الالزمة إلجناز واليتها؛

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧مرب سبت/ أيلول٢٨  

.  أعضاء عن التـصويت    ٤ أصوات وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٣٢بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، الربازيل، بـنغالديش،           :املؤيدون
امبيا، سري النكا، السنغال، الـصني، غانـا،        بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، ز     

غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكـسيك،           
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

رنسا، كندا، اململكـة    أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، ف         :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  ].أوروغواي، أوكرانيا، مجهورية كوريا، اليابان  :املمتنعون

نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات       : من اخلطابة إىل الواقع     - ٦/٢٢
ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         

   من تعصباألجانب وما يتصل بذلك

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٣ إىل مقرره إذ يشري  
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  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  

، الذي قـررت فيـه   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
  ، ٢٠٠٩أن تعقد مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام اجلمعية العامة 

 إزاء موجة كره األجانب والرتعات العنصرية وتزايدها احلاّد يف مناطق معينة من العـامل،               وإذ يعرب عن استيائه     
 وملتمسي اللجوء  وال سيما جتاه تلك الفئات من الضحايا اليت حددها إعالن وبرنامج عمل ديربان كاملهاجرين والالجئني              

  واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرين من أصل آسيوي واألقليات القومية واإلثنية،

 لعدم توفر اإلراداة السياسية الالزمة الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا وإذ يأسف  
  ي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،ومظاهرها والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصر

 ، يف السياق أعاله، على احلاجة امللحة إىل الكف عن اخلطابات الفضفاضة خبصوص العنـصرية              وإذ يشدد،   
إلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري         وضع حد ل  ويناشد مجيع الدول السعي حبزم إىل       

  لك من تعصب، وجماهبة احلقائق والتحديات اليومية اليت تفرضها هذه اآلفات،وكره األجانب وما يتصل بذ

بأن ختلف الدول عن ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفسها يف مـؤمتر ديربـان إىل                واقتناعاً منه اقتناعاً تاماً       
 ذكـرى   بإحيـاء  سيما فيما يتعلق     إجراءات حمددة ونتائج ملموسة، أمر ُيعزى إىل عدم توفر اإلرادة السياسية الالزمة، ال            

ضحايا الظلم التارخيي واملآسي املاضية النامجة عن الرق، واالجتار بالرقيق، وجتارة الرق عرب احملـيط اهلـادئ، والفـصل                   
العنصري، واالستعمار واإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقـي، واآلسـيويني                 

  ،ن من أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا تلك املظامل واملآسي وال يزالون يعانون من عواقبهاواملنحدري

 يف السياق أعاله على أمهية طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ عن طريق املصاحلة وتضميد                وإذ يشدد   
لنتائج الباقية واملتعاقبة هلذه املمارسـات      اجلراح، ويطلب إىل مجيع الدول املعنية أن تفي بالتزامها األخالقي بوقف ا           

  ،٢٠٠٩وإبطال أثرها قبل انعقاد مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل ديربان يف عام 

ذ الفعال إلعالن وبرنـامج  ـل املعين بالتنفيـ اجلهود اليت بذهلا الفريق احلكومي الدويل العام  وإذ يالحظ   
 التمسك بروح ديربان وتعزيزها، وما أحرزه من تقدم رغـم           ، من خالل  ٢٠٠٢عمل ديربان منذ نشأته يف عام       

  التحديات الواضحة،

 أن جيعل عمل واسم وحدة مكافحة التمييز التابعة ملفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق                يقرر  - ١  
 وتركز  ،"وحدة مكافحة التمييز العنصري   "اإلنسان متسقني مع واليتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من اآلن فصاعداً            

أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، حـسب                 
   من إعالن ديربان؛٢ و١التعريف الوارد يف الفقرتني 

 على توثيق التعاون بني الفريق احلكومي الدويل العامل واخلرباء البارزين املستقلني بـشأن              يشجع  - ٢  
ل الكفيلة بتعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام مبكافحة مجيع املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري السبل والوسائ

  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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 على أمهية إبداء النوايا احلسنة لإلنسانية وإعطاء األولوية للمصاحلة باختاذ خطوات ملموسة على              يؤكد  -٣  
رئيسية اليت هتم ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،               درب معاجلة القضايا ال   

   من إعالن ديربان؛١٠٦ إىل ٩٨واليت تتعلق باستعادة كرامتهم واملساواة مع اآلخرين على النحو املتوخى يف الفقرات 

  ل ديربان مل ُتستوف بعد؛ من برنامج عم١٥٨ و١٥٧ألن االلتزامات املعلنة يف الفقرتني يأسف   - ٤  

  .أن ُيبقي هذه املسألة اهلامة قيد نظرهيقرر   - ٥  

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

 . أعضاء عـن التـصويت     ٥وامتناع  صوتاً   ١٣ صوتاً مقابل    ٢٨بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

وسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، بـنغالديش، بوليفيـا،          االحتاد الر   :املؤيدون
جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانـا، الفلـبني، قطـر،              
الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، موريـشيوس،           

  .نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :ملعارضونا
  .فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].أوروغواي، الربازيل، بريو، غواتيماال، املكسيك  :املمتنعون

  ضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي األعمال التح - ٦/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

دعت فيه إىل عقد   الذي٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة إذ يرحب  
  ،٢٠٠٩مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام 

لس العمليات التحضريية  الذي وضع فيه اجمل٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢إىل قراره وإذ يشري   
العديدة ملؤمتر ديربان االستعراضي يف سياقها املناسب وأوضحها وتناوهلا مبزيد من التفصيل وفقاً للممارسة اليت تسري          

  عليها اجلمعية العامة،

 للجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف جنيـف يف        ) الدورة التنظيمية (بانعقاد الدورة األوىل    وإذ يرحب     
للجنة التحضريية املقرر   املوضوعيتني  ، وإذ يتطلع يف هذا الصدد إىل الدورتني         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧الفترة من   

أكتـوبر  / تـشرين األول ١٧ إىل ٦ ومن ٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢١عقدمها مبدئياًً يف جنيف يف الفترة من        
   على التوايل،٢٠٠٨
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يف السياق أعاله، عدم مشاركة مجيع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، مبـا يف               مع بالغ األسف،     وإذ يالحظ   
ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يعرب أيضاً عن أسفه لعـدم                   

  ،" املؤمتر االستعراضيأهداف"متكن مجيع هذه الكيانات من اإلسهام يف احلوار الذي أجرته اللجنة التحضريية بشأن 

أن عملية التحضري الفعالة ملؤمتر ديربان االستعراضي تتطلب املشاركة الكاملة جلميع املنظمات            وإذ يالحظ     
غري احلكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن                   

  لذي جتريه اللجنة التحضريية بشأن أهداف املؤمتر؛تعصب، كي تسهم هذه الكيانات يف احلوار ا

 مجيع املقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية فيما يتعلق بتيسري مجيع العمليات التحضريية ملؤمتر              وإذ يالحظ   
  ،٢٠٠٩ديربان االستعراضي لعام 

إىل اجلمعية العامـة  من رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي أن تقدم تقريرها         يرجو    - ١  
 على أن يشمل أنشطة اللجنة التحضريية والتقدم احملرز يف التحـضري ملـؤمتر ديربـان                ،أثناء دورهتا الثانية والستني   

  ؛٢٠٠٩االستعراضي لعام 

إىل قيام اجلمعية العامة، بصفتها أعلى كيان سياسي يف منظومة األمم املتحدة، بتقدمي التوجيه يتطلع   - ٢  
اذ مزيد من املقررات كلما كان ذلك ضرورياً، لتأمني عقد املؤمتر بشكل سلس وناجح مبا يكفل حتقيق السياسي واخت

  نتائج موضوعية ذات صلة تكمل إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

  .أن يبقي هذا البند اهلام من جدول األعمال قيد نظرهيقرر   - ٣  

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

 . أعضاء عن التـصويت    ٣ أصوات وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٣٣بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  د  ماعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،           :املؤيدون
، سري النكا، السنغال، الصني،     بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا      

غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،             
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

 كندا، اململكـة    أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا،         :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  ].أوكرانيا، مجهورية كوريا، اليابان  :املمتنعون
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   الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان - ٦/٢٤

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 بـاء   ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ ألف املؤرخ    ٥٩/١١٣ إىل قرارات اجلمعية العامة      إذ يشري   
، وإذ يشري كذلك إىل قرار جلنـة حقـوق          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤املؤرخ  

 ٢٠٠٦/١٩ وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١اإلنسان  
الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخطة العمل ملرحلته ، فيما يتعلق ب٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤املؤرخ 
  ،)٢٠٠٧- ٢٠٠٥(األوىل 

 ضرورة االستمرار يف اختاذ إجراءات على املستوى الدويل لدعم اجلهود الوطنية املبذولة وإذ يؤكد من جديد  
 إعالن األمم املتحدة لأللفية، وخاصة إتاحة لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف

  ،٢٠١٥فرص احلصول على التعليم األساسي للجميع حبلول عام 

 بالتقرير املرحلي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن املرحلـة األوىل              حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/4/85(من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٥(

 بالعمل اليت قامت به حىت اآلن جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة              حييط علماً أيضاً    - ٢  
املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وباألنشطة اليت سُيضطلع هبا مستقبالً، وال سيما يف                 

هي األنشطة اليت حددهتا اللجنة باعتبارها تتطلب دعماً من منظومـة           جماالت املساعدة التقنية وتقاسم املعلومات، و     
  األمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطين؛

 متديد املرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لسنتني إضـافيتني               يقرر  - ٣  
الصلة من إجناز تنفيذ خطة العمل، مع التركيـز علـى           ، قصد متكني مجيع اجلهات الفاعلة ذات        )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(

  النظامني املدرسيني االبتدائي والثانوي؛

 مجيع الدول على اختاذ مبادرات يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال حقــوق               يشجع  - ٤  
ج العاملي كما اعتمدهتا    اإلنسان وال سيما القيام، يف حدود قدراهتا، بتنفيذ خطة العمل للمرحلة األوىل من الربنام             

  اجلمعية العامة؛

 إىل مجيع أعضاء جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال               يطلب  - ٥  
حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وال سيما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة 

، وتقدمي املـساعدة التقنيـة عنـد     على الصعيد الوطين، تعزيز تنفيذ خطة العمل )اليونسكو(الثقافة  للتربية والعلم و  
  الطلب، وتنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة؛

 مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القائمة إىل املساعدة على تنفيذ برامج للتثقيـف يف               يدعو  - ٦  
  جمال حقوق اإلنسان تتفق مع خطة العمل؛
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 أجهزة أو هيئات أو وكاالت منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، فضالً عن سائر املنظمات               يناشد  - ٧  
احلكومية الدولية وغري احلكومية على الصعيدين الدويل واإلقليمي القيام، يف إطار والية كل منها، بتعزيز تنفيذ خطة           

  شأن، عند طلبها؛العمل على الصعيد الوطين وتقدمي املساعدة التقنية يف هذا ال

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو نشر خطة العمل على نطاق              يطلب  - ٨  
واسع يف صفوف الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية جبميع الوسائل، مبا يف ذلك الوسائل                

  شخاص ذوي اإلعاقة؛اإللكترونية وطُرق االتصال اليت تكون يف متناول األ

 ٢٠٠٨ إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام               يطلب أيضاً   -٩  
  عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

  . يف إطار البند نفسه من جدول األعمال٢٠٠٨ النظر يف هذه املسألة يف دورته األخرية لعام يقرر  - ١٠  

  سة الثانية والعشروناجلل  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .] بدون تصويت القرارمداعُت[  

حقـوق اإلنـسان     التعاون اإلقليمي من أجل تعزيـز       - ٦/٢٥
  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئومحايتها 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ا الالحقة بـشأن   وقراراهت١٩٩٣مارس / آذار ٩ املؤرخ ١٩٩٣/٥١ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان  إذ يشري   
  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٣/١٠٢ إىل مقرره وإذ يشري أيضاً  

وأهنـا  ومحايتها   أن الترتيبات اإلقليمية ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز حقوق اإلنسان              وإذ يؤكد جمدداً    
   العاملية حلقوق اإلنسان، كما وردت يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ ينبغي أن تعزز املعايري

 باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إلقامة شراكات لتنفيذ أنـشطتها               وإذ يرحب   
 من أجل )E/CN.4/1998/50/Annex II(املندرجة يف إطار برنامج التعاون التقين اإلقليمي يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ 

  ؛ ومحايتهاالنهوض بالقدرات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان

 ومحايتها بعقد حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز حقوق اإلنسان              وإذ يرحب أيضاً    
   وباعتماد نقاط عمل بايل؛٢٠٠٧يوليه / متوز١٢ إىل ١٠يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يف بايل، يف الفترة من 
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 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إليه تقريراً لينظر فيه خالل دورتـه الـسابعة             طلبي  - ١  
 يف   ومحايتـها  يتضمن استنتاجات حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز حقوق اإلنسان            

  مات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومعلو

حللقة العمل السنوية بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان             عقد الدورة املقبلة     ُيقرر  - ٢  
  .٢٠٠٨يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام ومحايتها 

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]تبدون تصويالقرار مد اعُت[  

وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها مبناسبة االحتفال   - ٦/٢٦
  بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

  ن، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساوإذ يعيد تأكيد  

   بأمهية الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان،وإذ يسلِّم  

   الربوتوكوالت االختيارية للصكوك الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان،وإذ يسلِّم أيضاً بأمهية  

  ان،الذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسسّجل  ي٢٠٠٨ أن عام وإذ يضع يف اعتباره  

 مببادرة الدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب والـدول             وإذ حييط علماً مع التقدير      
املنتسبة إليه، وهي املبادرة املتمثلة يف تقدمي مقترح يرمي إىل وضع جمموعة من األهداف يف جمال حقـوق اإلنـسان           

وإذ حييط    أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       األهداف اإلمنائية لأللفية، من   بحتقيقها وتستلهم   لغرض  
  أيضاً مع بالغ التقدير بالعملية الرامية إىل توسيع نطاق دعم املبادرة من خمتلف املناطق، علماً

أن املبادرة املذكورة أعاله ميكن أن ُتربز أكثر منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة            وإذ يضع يف اعتباره       
  ، ومحايتها من الوعي العام هبا، بغية تعزيز مجيع حقوق اإلنسانوتزيد

  تتجزأ ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً،   إىل أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية الوإذ يشري  

 استهالل عملية حكومية دولية مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة مـن               يقرر  -١  
ال حقوق اإلنسان، لتعزيز إعمال وتنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا على الدول مـن           األهداف الطوعية يف جم   
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 أثنـاء   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ عنها يف    يتم اإلعالن واجبات والتزامات دولية يف ميدان حقوق اإلنسان،        
  ،االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  : أن يتخذ اخلطوات التالية، أعاله١يف الفقرة الغاية املشار إليها  من أجل حتقيق ،يقرر أيضاً  - ٢  

الذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإىل         دعوة الدول إىل اإلشارة إىل        )أ(  
جمللس حقوق اإلنسان يف دورته اليت ستعقد األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق اجلزء الرفيع املستوى 

خالل تلك الدورة من أجل تبادل وجهات النظـر بـشأن مـسألة             وإىل عقد حلقة نقاش     ،  ٢٠٠٨مارس  /يف آذار 
  األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛

وعد  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل موافاة جملس حقوق اإلنسان حبلول م            دعوة  )ب(  
 مبعلومات عن الربامج واألنشطة املنظمة احتفاالً بالذكرى الـسنوية الـستني         ٢٠٠٨يونيه  /انعقاد دورته يف حزيران   

  لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

مشاورات حكومية دولية غري رمسية مفتوحة لوضع جمموعة مـن األهـداف            بإجراء  بعدئذ  القيام    )ج(  
ان لكي تعرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من خالل مـشروع              الطوعية يف جمال حقوق اإلنس    

  .٢٠٠٨سبتمرب /قرار يعتمده اجمللس يف هناية دورته اليت ستعقد يف أيلول

 أن ُتفضي العملية احلكومية الدولية املفتوحة إىل وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق              يقرر كذلك   - ٣  
  :اليةاإلنسان تندرج يف إطار املسائل الت

  التصديق، على نطاق عاملي، على الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان؛  )أ(  

القيام، يف كل بلد من البلدان، بوضع برامج وطنية حلقوق اإلنسان، حيثما ال توجـد، وبإنـشاء                   )ب(  
   ١٩٩٣عـام   مؤسسات وطنية تكون مسؤولة عن مسائل حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن وبرنـامج عمـل فيينـا ل                

  ومبادئ باريس؛

  اعتماد إطار قانوين ومؤسسي وسياسايت على املستوى الوطين لـضمان تعزيـز ومحايـة مجيـع                  )ج(  
  ؛حقوق اإلنسان

القيام، يف إطار الربامج الوطنية حلقوق اإلنسان، بتحديد األهداف واإلجراءات يف ميـدان بنـاء                 )د(  
ال حقوق اإلنسان وحتديد االحتياجات وأوجه القصور فيما يتصل         القدرات، فضالً عن وضع برنامج للتثقيف يف جم       

  بالتعاون الدويل؛

القيام، يف إطار الربامج الوطنية حلقوق اإلنسان، بتحديد أهداف وإجراءات وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق   )ه(  
عنصر، أو اللون، أو اجلـنس، أو  اإلنسان ترمي يف مجلة أمور إىل القضاء على التمييز من أي نوع كان، كالتمييز بسبب ال     

  اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر؛
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 أهدافاً معزِّزة للواجبـات     اعتبارها أن تلك األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان جيب           يؤكد  - ٤  
أهنا ال كما جيب اعتبار  املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وااللتزامات احلالية

  حتل حمل تلك الواجبات وااللتزامات بأي وجه كان، سواء كلياً أو جزئياً؛

  مبشاركة ممثلي األمم املتحدة ومنظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف هذه العملية، فـضالً             يرحِّب  - ٥  
  عن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان؛

 أن ينظر يف نتائج العملية احلكومية الدولية املفتوحة املتعلقة بوضع جمموعة مـن األهـداف                يقرر  - ٦  
 خالل مشروع   الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، اليت ستعرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من              

  ؛٢٠٠٨سبتمرب /قرار، وذلك حبلول موعد انعقاد دورة اجمللس يف أيلول

 الدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على أن يعرضوا على جملس حقوق اإلنسان، خالل              يشجع  - ٧  
لسنوية الستني  عملية االحتفال، املشاريع واألنشطة املنفذة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل مبناسبة الذكرى ا            

  .لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].دون تصويتبالقرار مد اعُت[  

   السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب - ٦/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة السكن الالئق كعنصر من             مجيع القرارات    إذ يعيد تأكيد    
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ املؤرخ ٢٠٠٤/٢١العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب، مبا يف ذلك القرار 

 مساواة املرأة يف  مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألةوإذ يعيد أيضاً تأكيد  
ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق، مبا يف ذلـك القـرار                  

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٥

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقـراره             ٥/١ره   إىل قرا  وإذ يشري   
 ١٨املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني               

   القرارين ومرفقاهتما، ، وإذ يشدد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إىل احلقوق املتصلة بالسكن اجملسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفصلة يف معاهدات أيضاً وإذ يشري  
  وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى،
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 إىل املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واجملسدة يف األحكام ذات الـصلة مـن               كذلك وإذ يشري   
اإلعالنات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة والدورات االستثنائية للجمعيـة              
العامة واجتماعات املتابعة املتعلقة هبا، ومن بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول أعمال املوئـل       

(A/CONF.165/14)ن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الذي اعتمدته اجلمعية ، واإلعالن املتعلق باملد
  ،٢٠٠١يونيه / حزيران٩ املؤرخ ٢٥/٢- العامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين يف مرفق قرارها دإ

ث  الذي يتضمن يف مجلة أمور ح      ١٩٩٨مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٤٢/١ إىل قرار جلنة وضع املرأة       وإذ يشري   
الدول على وضع وتنقيح القوانني ضماناً ملنح املرأة حقاً كامالً ومتساوياً يف ملكية األرض وسائر املمتلكات، واحلق                 
يف السكن الالئق، مبا يف ذلك ضمان احلق يف املرياث، والقيام باإلصالحات اإلدارية واختاذ التدابري األخرى الالزمة                 

ول على االئتمان ورأس املال والتكنولوجيـات املالئمـة والوصـول إىل            إلعطاء املرأة نفس حقوق الرجل يف احلص      
  األسواق واملعلومات،

إىل ما أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات يف إعالن األمم املتحدة لأللفية من عزمهم على       وإذ يشري أيضاً      
  ،٢٠٢٠لول عام  مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حب١٠٠حتقيق حتسن كبري يف حياة ما ال يقل عن 

   ألن أي تدهور يف حالة السكن عموماً يؤثر تأثرياً بالغاً يف الفقراء، مبن فيهم النساء واألطفال،وإذ يساوره القلق  

 بأن السكن الالئق عنصر أساسي يعزز متاسك األسرة ويسهم يف العدالة االجتماعية ويعزز الـشعور                وإذ يسلِّم   
ين، على النحو املذكور يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية            باالنتماء واألمن والتضامن اإلنسا   
، وإذ  ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٠ املؤرخ   ٢٧/٢-، واملرفقة بقرارها دإ   "عامل صاحل لألطفال  "العامة املتعلقة باألطفال واملعنونة     

 النقص يف املساكن واالحتياجات األخرى مـن اهلياكـل   يرحب بااللتزام املذكور يف الوثيقة بإيالء أولوية قصوى لتدارك    
  األساسية، وخباصة لصاحل األطفال الذين يعيشون يف املناطق املهمشة اليت حتيط باملدن ويف املناطق الريفية النائية،

 بالعمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة، وال سـيما اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق             وإذ ينوِّه   
صادية واالجتماعية والثقافية، يف تعزيز احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل ما أكدتـه                  االقت

 من أن حق اإلنسان يف السكن الالئق يتسم بأمهية رئيسية بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق ٤اللجنة يف تعليقها العام رقم 
  ، ١٦ ورقم ٧ تعليقيها العامني رقم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك إىل

 بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق               ينوه  - ١  
يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، وكذلك بالتقدم احملرز يف إدراك مفهوم احلق يف                   

  السكن الالئق؛

الذي اضطلع به املقرر اخلاص يف تطبيق منظور جنساين على عمله، ويف تسليط             اً بالعمل   ينوه أيض   - ٢  
  الضوء على حقوق املرأة فيما يتصل بالسكن واألرض وامللكية، وكذلك يف تقدمي تقارير عن املرأة والسكن الالئق؛

الفقرية يف العامل أمجع،  إزاء انتشار ظاهرة التشرد والسكن غري الالئق، ومنو األحياء يعرب عن قلقه  - ٣  
وعمليات اإلخالء القسري، وزيادة التحديات اليت يواجهها املهاجرون فيما يتصل بالسكن الالئق، وكذلك الالجئون 
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يف حاالت النـزاع وما بعد النـزاع، والتحديات القائمة أمام التمتع الكامل باحلق يف السكن الالئق نتيجة تـأثري                  
بيعية والتلوث، وانعدام األمان يف احليازة، وعدم تساوي الرجل واملرأة يف حقوق امللكيـة              تغري املناخ والكوارث الط   

  واملرياث، فضالً عن االنتهاكات األخرى للحق يف السكن الالئق والعوائق اليت تعترض إعماله الكامل؛

  : الدول على ما يليحيث  - ٤  

ن متييز من أي نوع كان بسبب العرق أو اللون          أن ُتعِمل احلق يف السكن الالئق إعماالً كامالً، دو          )أ(  
أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اإلعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي                     
أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، وذلك بوسائل منها التشريعات والسياسات والربامج احمللية باالستناد، حسب                 

قتضاء، إىل بيانات إحصائية أو معايري مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيالء عناية خاصة لألفراد، وغالبيتهم من                 اال
  النساء واألطفال، وألفراد اجملتمعات احمللية الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛

 جمال السكن، وأن تضع، عند الـضرورة،     أن تكفل التقيد جبميع معايريها الوطنية امللزمة قانوناً يف          )ب(  
معايري وطنية جديدة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل، وأن تنظر يف التـصديق علـى مجيـع                   

  معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

لية، أن توفر للجميع احلماية من اإلخالء القسري املخالف للقانون وملعاهدات حقوق اإلنسان الدو          )ج(  
  وأن توفر احلماية القانونية وسبل االنتصاف يف حاالت اإلخالء القسري هذه؛

أن تتصدى لالستبعاد والتهميش االجتماعيني لألفراد واجملتمعات احمللية ممن يعانون التمييز لسبب واحد               )د(  
   متييز؛كانية حيازة السكن الالئق دونأو لعدة أسباب، وال سيما بأن تكفل للسكان األصليني ولألفراد املنتمني إىل أقليات إم

أن تشجع املشاركة يف عمليات اختاذ القرار وإشراك اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف مرحلة التخطيط                ) ه(  
  للتنمية احلضرية أو الريفية، وال سيما على الصعيد احمللي، يف سعيها لتوفري مستوى معيشي مناسب وسكن الئق؛

ج االجتماعي السكين جلميع أفراد اجملتمع يف مرحلة اإلعداد لوضـع خمططـات             أن تشجع االندما    )و(  
التنمية احلضرية والريفية وسائر املستوطنات البشرية، مع جتديد مناطق املساكن الشعبية املهملة، من أجل التـصدي                

  لالستبعاد والتهميش االجتماعيني؛

 واحتياجاهتم يف سياق السكن الالئق، ولتـسهيل        أن تويل االهتمام الواجب حلقوق اإلنسان للمعوقني        )ز(  
ك إزالة العقبات واحلواجز، وأن تعزز االستفادة على قدم املساواة من برامج اإلسكان احلكوميـة،               ـ مبا يف ذل   ،حركتهم

  وأن تنظر يف مراعاة هذه املسائل لدى الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

أن متكّن مجيع األشخاص من احلصول على مأوى وعلى سكن معقول التكلفة ومن متلك األراضي،   )ح(  
وذلك بطرق منها اختاذ التدابري املالئمة من أجل إزالة العقبات التمييزية أمام هذا التملك، مع التركيز بصفة خاصة                  

ما زلن يتعرضن للعنف والنساء الاليت يعـشن يف         على الوفاء باحتياجات النساء، وال سيما النساء الاليت تعرضن أو           
  حالة فقر والنساء املعيالت ألسرهن؛
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أن تتخذ خطوات بصورة فردية وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما علـى الـصعيدين                  )ط(  
  لحق يف السكن الالئق؛االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتقدم تدرجيياً حنو اإلعمال الكامل ل

 أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصـر                يقرر  - ٥  
  : مبا يلي، يف مجلة أمور،املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق للقيام

ئق كعنصر من العناصر املكونة للحـق يف مـستوى          تعزيز اإلعمال الكامل للحق يف السكن الال        )أ(  
  معيشي مناسب؛

حتديد أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام اإلعمال الكامـل للحـق يف                )ب(  
  السكن الالئق، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛

  ذات الصلة بالوالية؛التركيز بوجه خاص على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقوق   )ج(  

تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق حتديد جوانب الضعف اجلنسانية فيما يتصل باحلق يف   )د(  
  السكن الالئق وحيازة األرض؛

  تيسري توفري املساعدة التقنية؛  )ه(  

حقـوق  العمل بالتعاون الوثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعـة جمللـس               )و(  
اإلنسان وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مـع تفـادي                

  االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والـستني وإىل اجمللـس يف عـام                      )ز(  
  السنوي؛، وفقاً لربنامج عمله ٢٠٠٨

 بالعمل اخلاص باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل     حييط علماً   - ٦  
بدافع التنمية واحلاجة إىل مواصلة العمل بصددها، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع الدول وغريها مـن اجلهـات                    

  صاحبة املصلحة؛

  ق بوضع مؤشرات خاصة بالسكن الالئق؛ بالعمل املتعلحييط علماً أيضاً  - ٧  

 املقرر اخلاص املنتهية واليته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً هنائياً شامالً عما          يدعو  - ٨  
  خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

ـ          يطلب  - ٩   اص علـى   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخل
  املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛
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 احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف االستجابة للطلبات املقدمة منـه               يناشد مجيع   - ١٠  
  لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

  .لة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال مواصيقرر  - ١١  

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].القرار بدون تصويتاعُتمد [  

: محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب          - ٦/٢٨
إلنـسان واحلريـات    والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق ا       

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   

ق  املتعل ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وقراره            ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري  
يونيه / حزيران١٨مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني  

  ، وإذ يشدد على أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧

 ٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨٠ و٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٧ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان وإذ يشري  
 املـؤرخ   ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٩١، وقرارات اجلمعية العامة     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 كانون  ١٢ املؤرخ   ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، بشأن محاية ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات             ينوه مع التقدير    - ١  
  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 اإلنسان واحلريات  أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوقيقرر  - ٢  
  :األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويطلب إىل املقرر اخلاص ما يلي

تقدمي توصيات حمددة بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب،       )أ(
  ية بشأن هذه املسائل؛ب الدول، توصيات بتقدمي خدمات استشارية أو مساعدة تقنـى طلـمبا يف ذلك، وبناًء عل

مجع املعلومات والبالغات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا معها، مبا يف ذلك                 )ب(
احلكومات، واألفراد املعنيون وأَُسرهم وممثلوهم ومنظماهتم، مبا يف ذلك من خالل الزيارات القطرية، مبوافقة الدولة               



 

50 

نتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مع إيالء           املعنية، عما ُيدَّعى حدوثه من ا     
  ؛نياهتمام خاص للمجاالت اليت ال يشملها عمل أصحاب الواليات احلالي

  دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛  )ج(

َترم فيها حقوق اإلنسان وحرياتـه   حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت ُتح          )د(
  األساسية، وتبادل هذه املمارسات والتشجيع على األخذ هبا؛

العمل على أساس التنسيق الوثيق مع هيئـات وآليات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، وال سيما مع        )ه(
محاية حقوق اإلنسان واحلريات    اإلجراءات اخلاصة األخرى مبجلس حقوق اإلنسان، هبدف النهوض بالعمل بشأن تعزيز و           

   لـه يف اجلهود املبذولة؛لزوماألساسية مع جتنب أي ازدواج ال 

إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلـة ذات                )و(
تحدة ومنـها جلنـة مكافحـة       الصلة، مبا فيها اهليئات والوكاالت املتخصصة، والربامج ذات الصلة التابعة لألمم امل           

اإلرهاب التابعة جمللس األمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، ومفوضية               
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وفرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،                

ت، فضالً عن املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مع              وهيئات املعاهدا 
  التقيد بنطاق الوالية املوكولة إليه واحترام واليات اهليئات املذكورة أعاله احتراماً تاماً بغية جتنب ازدواج اجلهود؛

  اجلمعية العامة؛تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل   )ز(

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص يف هنوضه باملهام والواجبات               يطلب  - ٣
  املوكَلة إليه، وذلك بتدابري من بينها االستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة وموافاته باملعلومات املطلوبة؛

  ستجابة إىل طلب املقرر اخلاص زيارة بلداهنا؛ مجيع احلكومات إىل إيالء اهتمام جدي لاليدعو  - ٤

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن                يطلب    - ٥
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

  . لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسانمواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاًيقرر   - ٦

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].بدون تصويت  القراراعُتمد[  
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  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية  - ٦/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 العامل أمجع، يظل التمتع الكامل باحلق يف أعلى مستوى ممكـن مـن   أنه، بالنسبة ملاليني البشر يفإذ يدرك    
الصحة البدنية والعقلية ميثل هدفاً بعيداً، وأنه يف العديد من احلاالت، وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف الفقر يظل هدفاً 

  بعيد املنال، 

لبدنية والعقلية هو حق من  أن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ا وإذ يؤكد من جديد     
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،  ٢٥ من املادة ١حقوق اإلنسان على حنو ما ورد يف مجلة مواضع منها الفقرة           

 من اتفاقية حقوق الطفل، ٢٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة ١٢واملادة 
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         ` ٤`)  ه(٥لتمييز يف املادة    وما ورد خبصوص عدم ا    

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن هذا احلق ناشئ عن الكرامة           ١٢ من املادة    ١ويف الفقرة   
  املتأصلة يف شخص اإلنسان،

بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن         ) ٢٠٠٠(١٤لعام رقم   لتعليق ا  با وإذ حييط علماً مع االهتمام      
الذي اعتمدته اللجنة املعنيـة     )  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية        ١٢املادة  (الصحة  

لتعليق العـام رقـم     ؛ وا ٢٠٠٠مايو  /باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دورهتا الثانية والعشرين، يف أيار         
اإليدز وحقوق الطفل الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل يف دورهتـا           /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٢املادة  (بشأن املرأة والصحة    ) ١٩٩٩(٢٤الثانية والثالثني، والتوصية العامة رقم      
  ا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا العشرين،، اليت اعتمدهت)أشكال التمييز ضد املرأة

 إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن إعمال حق كل فرد يف وإذ يشري  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

لعمل اليت اعتمدهتا املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة          إىل اإلعالنات وبرامج ا    وإذ يشري أيضاً    
  واجتماعات متابعتها،

بضرورة قيام الدول، بالتعاون مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمـات غـري   وإذ يسلم    
اإلقليمية والدولية لضمان اإلعمال التـام      احلكومية والقطاع اخلاص، بتهيئة األوضاع املؤاتية على الصُُّعد الوطنية و         

  والفعال حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

إزاء الترابط القائم بني الفقر وإعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن، مـن                وإذ يساوره القلق      
  كن أن يكون سبباً للفقر ونتيجة له يف آن واحد،الصحة البدنية والعقلية، ال سيما وأن سوء الصحة مي

   إىل التزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة،وإذ يشري  
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 على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والبنات عنصران أساسيان يف التقليل من إمكانيـة                وإذ يشدد   
اإليدز، وأن النهوض بالنساء والبنات عامل أساسي يف عكس مـسار هـذه        /ص املناعة البشرية  تعرضهن لفريوس نق  

اجلائحة، وإذ يالحظ أمهية زيادة االستثمار يف البحوث والتعجيل هبا يف جمال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فريوس            
  مبيدات امليكروبات،نقص املناعة البشرية، مبا فيها األساليب اليت تتحكم فيها اإلناث وكذلك 

 إىل إنشاء املرفق الدويل لشراء العقاقري التابع لألونكتاد، برعاية هيئة العمل الدويل ملكافحة اجلوع، وإذ يشري  
وهو املرفق الذي ييسر احلصول على العقاقري ألفقر سكان العامل، يف إطار مكافحة األمراض الوبائية الرئيسية مثـل                  

  اإليدز، واملالريا والسل،/فريوس نقص املناعة البشرية

 بالعالقة املتكاملة اليت يعزز بعضها بعضاً بني الصحة وحقوق اإلنسان، وباإلسهام الذي ال غـىن                وإذ يسلم   
  عنه من قبل املهنيني الصحيني يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 بشأن ٥/٢اء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراره  بشأن بن٥/١ إىل قراره وإذ يشري  
 ١٨مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخني                 

  ا،، وإذ يؤكد أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتم٢٠٠٧يونيه /حزيران

 أن ميّدد لفترة ثالث سنوات أخرى، والية املقررة اخلاصة املعنية حبق كل إنسان يف التمتـع                 يقرر  - ١  
 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ٢٥ من املادة    ١بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية كما ورد يف الفقرة            

 مـن اتفاقيـة     ٢٤ة واالجتماعية والثقافية، واملادة      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي      ١٢اإلنسان، واملادة   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فضالً عن احلق يف عدم التمييـز                 ١٢حقوق الطفل، واملادة    

 وعمـالً   . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ٥من املادة   ` ٤`)ه(كما جتسده الفقرة    
  : للجنة حقوق اإلنسان، تشمل والية املقررة اخلاصة املهام التالية٢٠٠٤/٢٧ و٢٠٠٢/٣١لقرارين با

مجع املعلومات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا مع هذه املصادر، مبـا فيهـا         )أ(  
فرد يف التمتع بأعلى مستوى     احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن إعمال حق كل            

  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسياسات املصممة من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة؛

إجراء حوار منتظم ومناقشة اجملاالت احملتملة للتعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها           )ب(  
تحدة والوكاالت املتخصصة والربامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العامليـة           احلكومات، وهيئات األمم امل   

اإليدز، فضالً عن املنظمـات غـري احلكوميـة         /وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية        
  واملؤسسات املالية الدولية؛

أعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة        تقدمي تقارير عن حالة إعمال حق كل فرد يف التمتع ب            )ج(  
والعقلية، يف أرجاء العامل كافة، وكذلك عن التطورات املتصلة هبذا احلق، مبا يف ذلك عن القـوانني والـسياسات                   

  واملمارسات اجليدة األكثر فائدة للتمتع هبذا احلق والعقبات اليت تواجه حملياً ودولياً يف إعماله؛
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ابري املناسبة لتعزيز ومحاية إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مـستوى     تقدمي توصيات بشأن التد     )د(  
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، هبدف دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول للنهوض بالصحة العامة؛

تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وتقرير مؤقت إىل اجلمعية العامة عما يضطلع به من                  )ه(  
  لص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛أنشطة وما خي

  :على القيام مبا يلي لدى االضطالع بواليته املقرر اخلاص يشجع  - ٢  

مواصلة استكشاف الكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى                  )أ(  
  من الفقر؛مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن تعزز استراتيجيات احلد 

مواصلة حتليل أبعاد حقوق اإلنسان يف مسائل األمراض املهَملة، واألمراض اليت تؤثر تأثرياً شديداً                )ب(  
  يف البلدان النامية، مبا يف ذلك أيضاً األبعاد الوطنية والدولية لتلك املسائل؛

ال حلق كل فـرد يف      مواصلة إيالء اهتمام خاص لتحديد املمارسات اجليدة من أجل اإلعمال الفعّ            )ج(  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

مواصلة األخذ مبنظور جنساين يف عمله وإيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال وغريهـم مـن                 )د(  
  الفئات الضعيفة واملهمشة لدى إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

إيالء االهتمام الواجب حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق إعمال حق كل فرد يف التمتـع                  )ه(  
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 ال يتجزأ من حق كل فرد يف التمتع جزءاًمواصلة إيالء االهتمام للصحة اجلنسية واإلجنابية بوصفها   )و(  
  ية والعقلية؛بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدن

مواصلة تفادي أي ازدواجية أو تداخل يف عملها مع عمل واختصاصات وواليات اهليئات الدولية                )ز(  
  األخرى العاملة يف ميدان القضايا الصحية؛

  تقدمي مقترحات من شأهنا أن تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة؛  )ح(  

ير املقرر اخلاص بشأن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن               بأحدث تقار  حييط علماً   - ٣  
  الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك التوصيات الواردة فيها؛

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٤  

  أن تويل االهتمام الواجب لتوصيات املقرر اخلاص؛  )أ(  
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 الصحة البدنية والعقلية دون متييز من       كل فرد حقه يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من        لأن تضمن     )ب(  
  أي نوع كان؛

أن تضمن املراعاة الواجبة يف التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة حلـق                )ج(  
  كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

ليني، وخاصة على الـصعيدين االقتـصادي       وعن طريق املساعدة والتعاون الدو    مبفردها  أن تقوم،     )د(  
والتقين، وإىل أقصى حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها، باختاذ خطوات ترمي إىل حتقيق اإلعمال التدرجيي التام حلق                  

  كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

ة املتعلقة مبكافحة التبغ اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية أن تنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطاري  )ه(  
  السادسة واخلمسون؛

أن تويل اهتماماً خاصاً حلالة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة، مبا يف ذلك باعتماد تدابري                  )و(  
  ن الصحة البدنية والعقلية؛إجيابية، من أجل ضمان اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن م

  أن تدرج يف صلب مجيع سياساهتا وبراجمها اليت تؤثر يف صحة املرأة منظوراً يراعي نوع اجلنس؛  )ز(  

أن تقوم حبماية وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد يف التمتع   )ح(  
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تأخذ يف االعتبار أن إتاحة فرص احلصول على األدوية، يف سياق جوائح مثل فـريوس نقـص         )ط(  
اإليدز والسل واملالريا، هي أحد العناصر األساسية يف التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال التام حلق كل فرد       /املناعة البشرية 

  يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تويل االهتمام الواجب حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى                   )ي(  
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك عن طريق كفالة املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصـول إىل                 

 ميكن حتمل نفقاهتا، كتلك املـوفرة لغريهـم مـن           نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والربامج الصحية اجملانية أو اليت         
  األشخاص، وعن طريق توفري اخلدمات الصحية اليت حيتاجها بوجه خاص األشخاص من ذوي اإلعاقة بسبب إعاقتهم؛

أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وأن توفر كل املعلومات املطلوبة، وأن ترد   )ك(  
  سالته؛بسرعة على مرا

أن تويل اهتماماً جدياً للطلبات اليت يوجهها املقرر اخلاص للقيام بزيارات، حبيث ميكنه أن يضطلع                 )ل(  
  بواليته بصورة أكثر فعالية؛

 مبا يقوم به املهنيون يف جمال الصحة من دور ال غىن عنه يف تعزيز ومحاية حق كل فـرد يف                     يسلّم  - ٥  
  البدنية والعقلية؛التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة 
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 اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال التام حلق كل فرد يف                يدعو  - ٦  
 مع ،التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بطرق منها الدعم املايل والتقين، وتدريب األفراد      

   األوىل عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان إمنا تقع على عاتق الدول؛التسليم يف الوقت ذاته بأن املسؤولية

 مجيع املنظمات الدولية املكلفة بواليات هلا تأثري على حق كل فرد يف التمتع بأعلى مـستوى     حيث  - ٧  
يتصل باحلق يف ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن تأخذ يف االعتبار االلتزامات الوطنية والدولية ألعضائها فيما 

  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 أن احلصول على مقدار كاف من املياه املأمونة والنظيفة لالستعمال الشخصي واملرتيل ومن              يؤكد  - ٨  
   والعقلية؛التغذية املناسبة يعترب عامالً أساسياً يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة توفري كـل املـوارد الالزمـة                يطلب  - ٩  
  الضطالع املقرر اخلاص بواليته على حنو فعال يف حدود املوارد املتوفرة حالياً؛

  .نامج عمله مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، وفقاً لربيقرر  - ١٠  

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].القرار بدون تصويتمد اعُت[  

    إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة- ٦/٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

اق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي       من جديد أن املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل مكرسة يف ميث            إذ يؤكد  
حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           

  والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية، 

 ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أجل        من جديد أيضاً   وإذ يؤكد  
  محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 

إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة             وإذ يؤكد من جديد كذلك     
، واإلعالن  "ملساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        ا: ٢٠٠٠املرأة عام   "والعشرين املعنونة   

  املعتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،

 االلتزامات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة املكرسـة يف          وإذ يؤكد من جديد    
ملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة              الوثائق اخلتامية للمؤمتر العا   



 

56 

االجتماعية، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً               
 الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة  عن االلتزامات املتعهد هبا يف عمليات استعراض تلك املؤمترات، وااللتزامات    

   وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،٢٠٠٥العاملي لعام 

املتعلق باملرأة والسالم واألمن، ويرحب بتقرير األمني العام        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري  
  ،)S/2007/567(عن املرأة والسالم واألمن 

ملساواة بني املرأة والرجل مبدأ أساسي بالنسبة للتمتع بكل حق من احلقـوق احملـددة                أن مبدأ ا   وإذ يشدد على    
املذكورة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والثقافية، كما سلمت هبا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية ب

 إىل مجيع القرارات السابقة، مبا يف ذلك القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وقـرارات                وإذ يشري  
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن دمج حقوق اإلنسان للمرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات 

   منظومة األمم املتحدة،والربامج يف

باحلاجة إىل إتباع هنج شامل يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، وباحلاجة إىل إدماج               وإذ يعترف    
املنظور اجلنساين على حنو أكثر انتظاماً، يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات،              

  ،وجملس حقوق اإلنسان وآلياته

 تقرير األمني العام عن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتقدم احملرز يف تنفيذ            وإذ يالحظ مع التقدير     
، وعن تعميم   )E/2006/65(إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة            

  ،(E/2007/64)لربامج يف منظومة األمم املتحدة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات وا

 بأمهية العمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املـرأة يف                وإذ يسلّم   
  جمال تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ويف مكافحة التمييز ضد املرأة،

مجيع مستويات صنع القرار على نطاق منظومة األمم املتحدة مـن            بأمهية مشاركة املرأة يف      وإذ يسلّم أيضاً    
  أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة،

 ودعوهتا جملس حقوق ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٣ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
 العنف ضد املرأة جبميع أشـكاله ومظـاهره، وأن يـضع            ، مبناقشة مسألة  ٢٠٠٨اإلنسان إىل أن يقوم، حبلول عام       

  األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة،

 الدور اهلام الذي تؤديه اجلماعات النسائية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات غري             وإذ يعيد تأكيد    
   للمرأة،احلكومية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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  املنهجية

 بأمهية دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز وظروف احلرمـان، وأسـباهبا              يسلّم  - ١  
اجلذرية ونتائجها، من منظور جنساين، وتأثريها على النهوض باملرأة ومتتعها جبميع حقوق اإلنسان بغية وضع وتنفيذ 

اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل تعزيز الدور الذي تؤديه            استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إىل القض     
  املرأة يف تصميم وتنفيذ ورصد السياسات املناهضة للتمييز واملراعية لنوع اجلنس؛

 الدول األعضاء على تعزيز التوازن بني اجلنسني بوسائل من بينها اختاذ مجيع التدابري الالزمة، يشجع  - ٢  
 املتعلقة بامليزانيات والتدابري املؤسسية، لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف املناصـب املتوسـطة              مبا يف ذلك التدابري   

والرفيعة املستوى، والقيام بانتظام بترشيح املزيد من النساء لالنتخابات والتعيينات يف هيئات معاهـدات حقـوق                
ت املتخصصة واألجهزة األخرى، مبا يف ذلك اهليئات        اإلنسان وآلياهتا، واحملاكم واهليئات القضائية الدولية، والوكاال      

  الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛ 

 كـانون  ٢٠ املـؤرخ   ٥٩/١٦٤ إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية تنفيذ قرار اجلمعية العامة           يطلب  - ٣  
كبري حنو حتقيق هدف     بشأن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة، هبدف إحراز تقدم             ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

التوزيع العددي املتساوي بني اجلنسني يف املستقبل القريب جداً وضمان املشاركة الكاملة للنساء يف املناصب العليا                
  لصنع القرار يف املنظمة؛

 ضرورة األخذ مبنظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق استخدام لغة تشمل اجلنسني يؤكد من جديد  - ٤  
أو مقررات جملـس حقـوق      /وتطبيق صكوك حقوق اإلنسان، وكذلك يف تقارير وقرارات و        عند صياغة وتفسري    

  اإلنسان وخمتلف آلياته وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان؛

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وآلياهتا على حتديد ومجع واستخدام بيانات مناسبة مفصلة             يشجع  - ٥  
امل ذات الصلة، ومعلومات ختص كل جنس على حـدة يف سـياق             حبسب نوع اجلنس والعمر وغري ذلك من العو       

أنشطتها، من خالل منهجية مقبولة وموحدة، وأن تستخدم األدوات املتاحة هلا إلجراء حتليالت من حيـث نـوع                  
  اجلنس يف سياق عمليات الرصد وإعداد التقارير؛

  منظومة األمم املتحدة

ج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة           بتقرير األمني العام بشأن إدما    حييط علماً     - ٦ 
 ويشجع أجهزة منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا ووكاالهتا على العمل من أجـل              (A/HRC/4/104)بأكملها  

اإلدماج الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع النساء واملنظور اجلنساين يف أعماهلا، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومـات               
  دروس املستفادة وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛وال

 على ضرورة إدماج املنظور اجلنساين وحقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع أنشطة األمم املتحدة،              يشّدد  - ٧  
  مبا يف ذلك املؤمترات والدورات االستثنائية ومؤمترات القمة، ويف سياق وثائقها اخلتامية ومتابعتها؛
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مرأة يف منع الصراعات وتسويتها ويف بناء السالم، وبأمهية مسامهتها على قـدم   بالدور اهلام لل  يقر  - ٨  
املساواة ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السلم واألمن وتعزيزمها، وبضرورة تعزيز دورها 

كومات على بذل املزيـد مـن       يف صنع القرار يف جمال منع الصراعات وتسويتها، وحيث منظومة األمم املتحدة واحل            
اجلهود لكفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كاملة على مجيع مستويات صنع القرار وتنفيذها يف أنـشطة التنميـة                  
وعمليات السالم، مبا يف ذلك منع الصراعات وتسويتها، واإلعمار بعد انتهاء الرتاعات، وصنع الـسالم، وحفـظ                 

  السالم وبناء السالم؛

   حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةهيئات معاهدات

بذهلا مجيع هيئات املعاهدات من أجل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور           ت اجلهود اليت    يشجع  - ٩  
  اجلنساين يف أعماهلا وبصفة خاصة، يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

يع الدول على تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النساء والفتيـات،              مج حيث  - ١٠  
وسحب ما ال يتوافق من حتفظاهتا على املعاهدات مع موضوع تلك املعاهدات وغرضها، ويشجع الدول كذلك على 

ذلك، على سبيل األولوية، اتفاقية     النظر يف التصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، مبا يف              
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛ 

 مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة، وكذلك احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة               يشجِّع  -١١  
قتضاء، على إيالء اهتمام تام ومنهجي لتوصـيات        واملنظمات غري احلكومية، وبصفة خاصة املنظمات النسائية، حسب اال        

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من هيئات املعاهدات، ويشجع مجيع الكيانات املعنية يف منظومة األمم                  
  اإلنسان؛ يف تنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق هااملتحدة على مواصلة مساعدة الدول األطراف، بناء على طلب

 بقيام الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة بتقدمي تقارير، بناء على دعوة من اللجنة              يرحب  - ١٢  
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما يرحـب                   

  مبسامهة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة؛

  التعاون بني وكاالت األمم املتحدة

 بالتعاون بني جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان، وبالتعاون والتنـسيق بـني شـعبة                يرحب  - ١٣  
  النهوض باملرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية؛

ض حبقوق اإلنسان للمرأة وتعميم املنظـور اجلنـساين الـذي           بالعمل املتعلق بالنهو  أيضاً   يرحب  - ١٤  
اضطلعت به وحدة حقوق املرأة والشؤون اجلنسانية املنشأة مؤخراً يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وباستمرار               

بأكملـها،  التزام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإدراج قضية متتع املرأة حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة                
ويشجع أيضا التزامها املستمر بزيادة الوعي وتشجيع التصديق العاملي على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                

  ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري وتطبيقهما، ويرحب كذلك بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ هذا القرار؛
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  جملس حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين يف عمله وعمل آليته على حنو            التزامه بإدراج    يعيد تأكيد   - ١٥  
فعال ومنهجي وشفاف، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االستعراض الدوري الشامل، وعلى صعيد اللجنة االستـشارية          

  واستعراض الواليات؛

  االستعراض الدوري الشامل

يف االستعراض الدوري الشامل حقوق املرأة       مجيع أصحاب املصلحة على أن ُيراعوا بالكامل         حيث  - ١٦  
واملنظور اجلنساين على حد سواء، مبا يف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة ألغراض االستعراض، وأثنـاء احلـوار                  

  املتعلق باالستعراض، وكذلك يف االستعراض ويف نتائجه ومتابعته؛

، ٥/١من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) أ(١٥  الدول على إعداد املعلومات املبينة يف الفقرة       يشجع  - ١٧  
عن طريق إجراء مشاورة واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة املعنـيني، مبـا يف ذلـك                    

  املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

  اإلجراءات اخلاصة واللجنة االستشارية

املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف جملس حقوق يطلب إىل مجيع   - ١٨  
اإلنسان، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدمج على حنو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياً يف تنفيـذ                 

دة للتمييز ضد املرأة، وأن تدرج يف تقاريرهـا         والياهتا، مبا يف ذلك عند دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعد          
معلومات عن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق، ويرحب باجلهود املبذولة يف هذا الصدد                

  يف إطار معظم اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان؛

ات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان من        على تعزيز التعاون والتنسيق بني اإلجراء      يشجع  - ١٩  
   واملنظور اجلنساين يف العمل الذي جيري االضطالع به يف إطارها؛للمرأةأجل إدماج حقوق اإلنسان 

  برنامج العمل

 أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامـل علـى       يقرر  - ٢٠  
حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قبل الدول وأصحاب املصلحة               األقل ملناقشة مسألة    

  اآلخرين للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء؛

  وأن يشمل االجتماع٢٠٠٨أن يعقد أول اجتماع من هذا القبيل يف النصف األول من عام        يقرر أيضاً     -٢١  
 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٤٣العنف ضد املرأة، حسبما صدر به تكليف مبوجب قرار اجلمعية العامـة          مناقشة ملسألة   

، الذي يدعو جملس حقوق اإلنسان إىل مناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظـاهره،                ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  ده وبرامج عمله املقبلة؛، ووضع األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهو٢٠٠٨حبلول عام 
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 ٢٠ حبلقة النقاش املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان، املعقـودة يف                يرحب  -٢٢  
 أعماله ، ويقرر أن يدرج يف برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١و

  م التقدم احملرز والتحديات املواجهة؛وأعمال آلياته، مبا يف ذلك بتقيي

  املتابعة

 عن العقبات   ٢٠٠٨ إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير يف عام             يطلب  - ٢٣  
والتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد جملس حقوق اإلنسان وتقدمي توصيات حمـددة بـإجراءات                 

  تحديات؛للتصدي لتلك العقبات وال

 الدول على أن تتعاون مع منظومة األمم املتحدة وتدعمها يف جهودها الرامية إىل إدمـاج                يشجع  - ٢٤  
  حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين وأن تضع يف اعتبارها الكامل مضمون هذا القرار؛

مج عمـل جملـس     حقوق املرأة وإدماج منظور جنساين وفقاً لربنا      كل من    مواصلة النظر يف     يقرر  - ٢٥  
  .حقوق اإلنسان

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بمد اعُت[  

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا  - ٦/٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،    أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحا       إذ يؤكد من جديد       
على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة، وكما أُعيد تأكيده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقاً اللتزاماهتا                 

  مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة  إىلوإذ يشري  

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وقراره ٥/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املـؤرخني                 

  ما،اهت على أن على املكلفني بواليات أن يؤدوا واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقوإذ يشدد، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٧ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  

غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي      باجلهود املبذولة من جانب األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول           وإذ يسلّم   
  واالحتاد األورويب بغية املساعدة يف تزويد ليبرييا بالدعم إلعادة إحالل السالم واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،
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 الـيت أدت إىل إعـادة إنـشاء         ٢٠٠٥ تطلعات شعب ليبرييا عقب انتخابات عـام         وإذ يضع يف االعتبار     
  يا،املؤسسات الدميقراطية يف ليبري

 بـأن   وإذ يسلّم  باخلطوات اليت اختذهتا حكومة ليبرييا لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا،             وإذ يرّحب   
   حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع الدويل،تواصلةهذه العملية عملية م

بغية محايتها  و حكومة ليبرييا على مواصلة أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز حقوق اإلنسان             يشجع  - ١  
  متكني شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبقوقه اإلنسانية؛

 اجملتمع الدويل على تزويد حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينها من حتسني              حيث  - ٢  
  ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم واألمن يف إقليمها الوطين؛

   املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛ أن ميدد لفترة سنة والية اخلبريةيقرر  - ٣  

   أن تكفل اخلبرية املستقلة أن تكون أعماهلا مكملةً ألعمال بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛يرجو  - ٤  

 اخلبرية املستقلة إىل مساعدة حكومة ليبرييا على حتديد الفرص املتاحة لزيادة تدفق املساعدة              يدعو  - ٥  
   حد؛التقنية إىل أقصى

 اخلبرية املستقلة إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مـدى فعاليـة                 يدعو أيضاً   - ٦  
  .وكفاءة التدابري املطبقة عملياً

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]دون تصويتالقرار باعُتمد [  

  قوق اإلنسان للمشردين داخلياًوالية ممثل األمني العام املعين حب  - ٦/٣٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن املـشردين               إذ يشري     
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٦داخلياً، مبا فيها قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 بشأن تعزيـز    ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢ة العامة    إىل قرار اجلمعي   وإذ يشري أيضاً    
  تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، واملبادئ التوجيهية املرفقة به، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العام ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره   
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 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ورقم            ٥/١إىل قراريه رقم     وإذ يشري   
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املـؤرخني                

  ن القرارين ومرفقاهتما؛، وإذ يؤكّد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذي٢٠٠٧يونيه /حزيران

 بشأن استمرار عمل أصحاب الواليات لفترة أقصاها ست سنوات،          ٥/١ إىل أحكام قراره     وإذ يشري أيضاً    
  دون اإلخالل باألحكام الواردة يف ذلك القرار بشأن إجراءات التعيني املتعلقة باإلجراءات اخلاصة،

ية اجلديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي املقدم إىل جلنة حقوق تقرير األمني العام عن أداء وفعالية اآللوإذ يالحظ   
  ،E/CN.4/2006/69)(اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني 

على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللدور احلفاز الذي أّداه يف زيادة الوعي                  يثين    -١  
ية إىل تلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغريها من االحتياجات اخلاصة، مبا يف ذلك            مبحنة املشردين داخلياً وجلهوده املستمرة الرام     

 عن طريق إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

 قـدمت    للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت        يعرب عن تقديره    - ٢  
  احلماية واملساعدة إىل املشردين داخلياً ودعمت أعمال ممثل األمني العام؛

 إزاء استمرار املشاكل اليت تواجهها أعداد كبرية من املشردين داخلياً يف مجيـع أحنـاء                يعرب عن قلقه    -٣  
هلم علـى املـساعدة      االقتصادي، وحمدودية فرص حـصو     -العامل، وخصوصاً خطر الفقر املدقع واالستبعاد االجتماعي        

اإلنسانية، وتعرضهم النتهاكات حقوقهم اإلنسانية، والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، كنقص األغذية أو األدوية              
  أو املأوى، فضالً عن القضايا املرتبطة بإعادة إدماجهم، مبا يف ذلك رد ممتلكاهتم أو تعويضهم عنها، عند االقتضاء؛

اء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من النساء واألطفال املـشردين            إز يعرب عن قلقه الشديد     - ٤  
، واالستغالل اجلنسي، والتجنيد القسري، واالختطاف، ويـشري إىل ضـرورة           عتداءداخلياً، مبا يف ذلك العنف واإل     

 عـالوة علـى     الدأب على إيالء عناية أمشل وأكرب الحتياجاهتم اخلاصة يف جماالت املساعدة واحلمايـة والتنميـة،              
االحتياجات اخلاصة لفئات أخرى يف أوساط املشردين داخلياً، كاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، آخذاً يف اعتباره               

 ٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وواضعاً نصب عينيه قرار جملس األمن 
  ؛٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول

بادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً هاماً حلمايـة املـشردين              بامل ُيسلِّم  - ٥  
داخلياً، ويشجع الدول األعضاء والوكاالت اإلنسانية على مواصلة العمل معاً يف سياق اجلهود الرامية إىل االستجابة        

عند عو يف هذا الصدد إىل تقدمي الدعم الدويل، على حنو ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب الحتياجات املشردين داخلياً، ويد
  ، جلهود الدول يف جمال بناء القدرات؛الطلب

متديد والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً لفترة ثالث سنوات بغية    يقرر    - ٦  
  :القيام مبا يلي
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 ال سيما عن طريق إدماج حقـوق اإلنـسان          معاجلة املشكلة املعقّدة املتمثلة يف التشرد الداخلي،        )أ(  
  للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

العمل على تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة املتمثلـة يف حـاالت التـشرد الـداخلي،                  )ب(  
ة واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مـع        واملشاركة يف أعمال دولية منسقة يف جمال الدعوة إىل تعزيز محاي          

  مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة؛

إىل ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن يقـوم مبـا يلـي لـدى                 يطلب    - ٧  
  : اضطالعه بواليته

 عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات            أن يواصل،   )أ(  
غري احلكومية املعنية، حتليله ألسباب التشرد الداخلي، والحتياجات املشردين وحقوقهم اإلنسانية، ووضع املعايري اليت 

قاية وسبل تعزيز محايـة املـشردين داخليـاً         ميكن االستناد إليها يف تعيني احلد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابري الو           
ومساعدهتم، وإجياد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة واملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك بصفة خاصـة         

  ن التقارير اليت يقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان معلومات عن ذلك؛البيانات واإلحصاءات الوطنية، وأن يضّم

ن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات           أن يواصل، ع    )ب(  
غري احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل وضع استراتيجيات شاملة وتدابري دعم تركز على منع التشرد، وعلى تعزيز                 

 يف اعتباره أن الدول هي املسؤول احلماية واملساعدة، وعلى إجياد حلول دائمة للمشاكل اليت تعترض املشردين، آخذاً
  األول عن هذه اإلجراءات يف حدود واليتها القانونية؛

أن يستمر يف استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي يف إطار حواره مع احلكومـات                 )ج(  
نية، وأن يواصل جهوده الرامية     واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة املع          

إىل زيادة نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلا وتطبيقها، وأن يدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز بناء القدرات واستخدام                 
  املبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛

ذاً لواليته، وأن يويل عناية خاصة      أن يراعي املنظور اجلنساين يف إطار ما يضطلع به من أعمال تنفي             )د(  
حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال املشردين داخلياً وغريهم من الفئات ذات االحتياجات اخلاصة يف صفوف املشردين      
داخلياً، كاألشخاص الذين تعرضوا لصدمات بالغة، واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، ولالحتياجات اخلاصة هلذه             

  احلماية والتنمية؛الفئات من املساعدة و

أن يواصل جهوده الرامية إىل تشجيع النظر، عند االقتضاء، يف حقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً            )ه(  
واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، واتفاقات السالم وعمليات إعـادة اإلدمـاج           

  وإعادة التأهيل؛
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جملتمع الدويل يف مساعدة الدول املتأثرة، بناًء على طلبـها، يف تلبيـة             أن يواصل االهتمام بدور ا      )و(  
 ةاحتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك يف تنفيذ االستراتيجيات الوطنية، وأن يشدد يف أنشط

  تأثرة؛على تعبئة ما يكفي من املوارد لالستجابة الحتياجات البلدان املاليت يقوم هبا الدعوة 

أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري             )ز(  
  احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

مم املتحدة، مبا يف ذلك يف إطار جلنة بناء السالم،          أن يعزز التعاون القائم بني ممثل األمني العام واأل          )ح(  
واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وال سيما يف إطار مشاركته يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت               

  وهيئاهتا الفرعية؛

 علـى أن    احلكومات كافة، وال سيما حكومات البلدان اليت توجد فيها حاالت تشرد داخلي،           ُيشجع    -٨  
ن داخلياً من احلمايـة واملـساعدة والتنميـة، وأن          ـات املشردي ـة احتياج ـتيسر أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل تلبي      
ام بزيارات إىل بلداهنا واحلصول علـى معلومـات منـها، وحيـث            ـة بالقي ـتستجيب لطلبات ممثل األمني العام املتعلق     

األمم املتحدة، على متابعة تنفيذ توصيات صاحب الوالية، على املـستوى           ة  ـاحلكومات واهليئات ذات الصلة يف منظوم     
  ة فعالة حسب مقتضى احلال، وعلى توفري املعلومات بشأن التدابري املتخذة هبذا الصدد؛ـالقطري أيضاً، متابع

األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإلقليميـة، وأصـحاب            ُيشجع    - ٩  
لواليات، واملؤسسات املهتمة باألمر واخلرباء املستقلون، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمني              ا

  مع ممثل األمني العام يف تنفيذ واليته؛

 إىل األمني العام أن يوفر ملمثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته بشكل يطلب  - ١٠  
ى أن تعمل اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبالتعاون الوثيق مع               فعال، وأن حيرص عل   

  منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني؛

 اجلمعية العامة تقارير سنوية عن  ممثل األمني العام إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وإىليدعو  - ١١  
تنفيذ واليته، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك 

  عن تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت؛ 

لياً وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس      مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان للمشردين داخ       يقرر    - ١٢  
  .حقوق اإلنسان

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بد ماعُت[   
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   متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٦/٣٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

دئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهـدين الـدوليني              مببا إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان، 

  ، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ ٥/١-  قراره دإوإذ يعيد تأكيد  

   إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، وإذ يساوره بالغ القلق  

ا إىل ميامنار يف الفترة األخرية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف  بالزيارة اليت قام هبيرحب  - ١  
، وحييط علماً مع التقدير بتعاون حكومة ميامنار مـع          ٥/١- ميامنار، وفقاً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ        

  املقرر اخلاص؛

لغ القلق إزاء ما ورد فيـه      ويعرب عن با   (A/HRC/6/14) بالتقرير املقدم من املقرر اخلاص       يرحب  - ٢  
  من استنتاجات؛

   حكومة ميامنار على متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير؛حيث بقوة  - ٣  

 حلكومة ميامنار من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية احتراماً            يكرر مناشدته   - ٤  
دميهم للعدالة، مبن فيهم مرتكبو االنتـهاكات األخـرية   كامالً، والتحقيق مع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وتق   

  حلقوق احملتجني احتجاجاً سلمياً؛ 

 أنه مت مؤخراً اإلفراج عن عدد كبري من املعتقلني، علماً بأنه مل يكن من بينـهم  يالحظ مع التقدير    - ٥  
  سوى عدد قليل جداً من املعتقلني السياسيني؛

أجل اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا جـراء           مناشدته حلكومة ميامنار من     يكرر    -٦  
القمع األخري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني يف ميامنار، مبن فيهم داو آونغ سان سو كي،                  

  ة أي حمتجز؛ واحلرص على أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك توفري إمكانية زيار

مناشدته حلكومة ميامنار من أجل رفع مجيع القيود املفروضة على النـشاط الـسياسي    يكرر أيضاً     - ٧  
السلمي جلميع األشخاص وذلك بطرق منها ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وحرية الرأي والتعبري               

  حصول شعب ميامنار على املعلومات دومنا عائق؛ للجميع، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، وضمان 

 املوجه إىل حكومة ميامنار من أجل االخنراط بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مـع                يذكِّر بندائه   - ٨  
  مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛



 

66 

اون الكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك عن طريق ضمان وصول            حكومة ميامنار على التع   حيث    -٩  
  املساعدة اإلنسانية بصورة كاملة وآمنة ودون أي عوائق، إىل مجيع األشخاص الذين حيتاجون إليها يف مجيع أحناء البلد؛

لقرار وأن يقوم    إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يرصد تنفيذ هذا ا              يطلب  - ١٠  
  يف هذا الصدد ببعثة متابعة إىل ميامنار يف أقرب وقت مناسب له؛ 

حكومة ميامنار ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة احلوار من أجل يشجع   - ١١  
  ضمان االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

مستشار األمني العـام    اصلة االضطالع بواليته، وذلك بالتنسيق مع        املقرر اخلاص إىل مو    يدعو  - ١٢  
  يامنار؛اخلاص مل

 حكومة ميامنار على أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص ومع اإلجراءات اخلاصة التابعة               حيث  - ١٣  
ق املدنية والـسياسية أو     جمللس حقوق اإلنسان، بناًء على طلبها، فيما خيص الفئات الضعيفة أو حلماية وتعزيز احلقو             

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم للمقرر اخلاص املعين حبالـة               يطلب  - ١٤  
ـ        ف هبـا  حقوق اإلنسان يف ميامنار دعماً كافياً، مبا يف ذلك موارد بشرية ذات خربة، لتيسري أداء الوالية اليت كُلِّ

  مبوجب هذا القرار؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقدم تقريراً إىل جملس حقـوق                 يطلب  - ١٥  
  اإلنسان يف دورته السابعة؛

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].بدون تصويتالقرار د ماعُت[   

  والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  - ٦/٣٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان والعهـدين الـدوليني               إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،
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عضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  أن على مجيع الدول األ  وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الـدوليان اخلاصـان حبقـوق                 

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨٢سان قرار جلنة حقوق اإلنوإذ يؤكد من جديد أيضاً   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

 بشأن ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و٥/١إىل قراريه وإذ يشري أيضاً   
 ١٨ اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخني          مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات       

  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجيع مناطق السودان              وإذ يضع يف اعتباره     
(A/62/354) تنفيذ التوصيات الواردة فيه،  وحيث على  

   والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،وقد استعرض  

 وفقاً لقرار جلنة    ان ملدة سنة،   متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السود          يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥/٨٢حقوق اإلنسان 

 التعاون بالكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا اخلاصة  حكومة السودان على مواصلةحيث  - ٢  
  بزيارة السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

 من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف إطار واليتها وأن تعبئ الدعم               يرجو  - ٣  
 واملايل الدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، ويدعو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، مبا يف التقين

ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستمرار يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف ميدان حقوق 
يضاً تقدمي املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق           إىل املاحنني أن يواصلوا أ     ويطلباإلنسان،  

  اإلنسان يف السودان؛

املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورتـه            منيرجو أيضاً     - ٤  
س يف دورته التاسعة الـيت سـُتعقد يف          وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجملل      ٢٠٠٨مارس  /السابعة اليت سُتعقد يف آذار    

  ؛٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

من املقررة اخلاصة أن تكفل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصرية األجل يرجو كذلك   - ٥  
وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صـريح        ) A/HRC/5/6(واملتوسطة األجل احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء         

وردود احلكومة ) A/HRC/6/19(اء مع حكومة السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق اخلرباء       وبّن
  عليه، وأن تدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعة؛
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ـ       ميّد  إىل األمني العام أن     يطلب    - ٦   ن أداء واليتـها    املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها م
  .بالكامل، مبا يف ذلك السماح بإجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأن

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].القرار بدون تصويتد ماعُت[   

فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة         - ٦/٣٥
  حقوق اإلنسان يف دارفور

  وق اإلنسان،إن جملس حق

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨إىل قراره إذ يشري   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ ١/٣- إىل قراره إ توإذ يشري أيضاً   

بالتقرير املقدم من فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان يف               يرحب    - ١  
  عليه؛وبردود حكومة السودان ) A/HRC/6/19(دارفور 

  بتعاون حكومة السودان ويرحب باحلوار الصريح والبناء بني احلكومة وفريق اخلرباء؛أيضاً يعترف   - ٢  

باجلهود اليت تبذهلا حكومة السودان لتنفيذ التوصيات اليت حددها فريق اخلـرباء، ولكنـه              يعترف    - ٣  
ب شىت حبيث تفضي إىل حتقيق املـستوى        يعرب عن قلقه لعدم تنفيذ توصيات عديدة حىت اآلن تنفيذاً كامالً ألسبا           

  املنشود فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

ة اضية واحلاضر  قلقه البالغ ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة امل            يعرب عن   - ٤  
معاجلة ا، وحيث حكومة السودان على      حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوه          

هذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين                  
   وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام العدالة بسرعة؛،الدويل

 اليت حّددها فريق اخلـرباء   حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات      حيث  - ٥  
  وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة؛

هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق      يدعو    - ٦  
ني مواصـلة   اإلنسان، إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة التقنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء ويناشد املاحن             

  توفري املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة يف هذا الصدد؛
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مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجـه             إىل  يكرر دعوته     - ٧  
ـ                 سان خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً وكذلك املدافعون عن حقـوق اإلن

  والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

 املوقعني على اتفاق سالم دارفور االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلّم             يناشد  - ٨  
بالتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويناشد األطراف غري املوقعة عليه االنضمام إليه وااللتزام به امتثاالً لقرارات األمم                 

  .٤/٨ من قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة املتحدة 

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]مد دون تصويتاعُت[   

   آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية - ٦/٣٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٨٤، والفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١عامة  من قرار اجلمعية ال٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

إىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت، يف دورهتا احلادية والستني، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق               وإذ يشري     
  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣  املؤرخ٦١/٢٩٥الشعوب األصلية وذلك يف قرارها 

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٦قرار جملس حقوق اإلنسان يف اعتباره  وإذ يضع  

به هيئات أخـرى يف     قوم  إىل أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون على علم بالعمل الذي ت            وإذ يشري     
  منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان األصليني،

، من أجل مساعدة جملس حقوق اإلنسان يف تنفيذ واليته، إنشاء آلية خرباء فرعيـة لتزويـد        يقرر  - ١  
  :اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس على النحو التايل

  ستركز اخلربة املوضوعية أساساً على الدراسات واملشورة القائمة على األحباث؛  )أ(  

جيوز لآللية أن تقدم مقترحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها ضمن نطاق عمله على النحو                  )ب(  
  احملدد من ِقبل اجمللس؛

   أن تقدم هذه اآللية تقريراً سنوياً إىل اجمللس عن أعماهلا؛يقرر أيضاً  - ٢  
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م اختيارهم وفقـاً لإلجـراء    أن تكون آلية اخلرباء مؤلفة من مخسة خرباء مستقلني يت    يقرر كذلك   - ٣  
  ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٥٣ إىل ٣٩احملدد يف الفقرات 

  بأن يويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعيني، االعتبـار الواجـب للخـرباء مـن               ة  شديوصي ب   - ٤  
  السكان األصليني؛

ن وتفادي االزدواجية مع عمل املقرر اخلاص املعين حبالة ، لكي يتسىن آللية اخلرباء تعزيز التعاو  يقرر  - ٥  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، أن يدعو املقرر               

  اخلاص وعضواً من أعضاء احملفل الدائم إىل حضور االجتماع السنوي آللية اخلرباء واملسامهة فيه؛

أن يتوىل أعضاء آلية اخلرباء مناصبهم لفترة ثالث سنوات وجيوز إعادة انتخاهبم للعمل             رر أيضاً   يق  - ٦  
  لفترة إضافية واحدة؛

 أن تقوم آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، يف إطار واليتها، بتحديد أساليب يقرر كذلك  - ٧  
  عملها، رغم أنه ال جيوز هلا اختاذ قرارات أو مقررات؛

 أن جتتمع آلية اخلرباء مرة يف السنة ملدة ثالثة أيام عمل يف السنة األوىل مث بعد ذلك ملدة تصل         يقرر  - ٨  
  إىل مخسة أيام، وأن الدورات ميكن أن جتمع بني جلسات علنية وجلسات سرية؛ 

ول لـد  ل راقـب امللمشاركة بصفة   لأن يكون االجتماع السنوي آللية اخلرباء مفتوحاً        يقرر أيضاً     - ٩  
وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمـات        
واآلليات اإلقليمية اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من اهليئات                

ضايا الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري          الوطنية واألكادمييني واخلرباء املعنيني بق    
ويكون االجتماع مفتوحاً أيضاً أمام منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غري . لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

اً إىل ترتيبات، من بينها احلكومية اليت تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، استناد
جلنة حقوق تتبعها ، واملمارسات اليت ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 ريتوفوتنص على   الداخلي جمللس حقوق اإلنسان      تتفق مع النظام     اإلنسان، عن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة      
  ول املعنية والتشاور معها؛معلومات مناسبة عن مشاركة الد

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن                 يطلب  - ١٠  
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية آللية اخلرباء لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعالية

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]دون تصويتالقرار بمد اعُت[   
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القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني          - ٦/٣٧
  على أساس الدين أو املعتقد

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أصدرت اجلمعيـة     ١٩٨١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
قضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، وإىل العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بال

مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً بشأن القضاء على مجيع أشكال التعـصب                 
  والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من اإلعـالن  ١٨ن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة  م١٨ إىل املادة   وإذ يشري أيضاً    
  العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

 بأن مجيـع حقـوق      ١٩٩٣ اعتراف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام            وإذ يعيد تأكيد    
 املوجه إىل مجيع احلكومات لكي تتخذ مجيع        إذ يكرر نداءه  بلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، و    اإلنسان عاملية وغري قا   

التدابري املناسبة امتثاالً اللتزاماهتا الدولية مع املراعاة الواجبة لُنظُمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف املتصل به 
ارسات التمييز ضد املرأة وتدنيس األماكن الدينية، وتسليماً منه         القائمني على أساس الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك مم         

  بأن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والتعبري والدين،

 رؤساء الدول واحلكومات تأكيد اإلعالن ا أعاد فيهيت ال ٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       وإذ يشري     
ـ         وبرنامج العمل املتعلق بثقافة السالم،       يت اعتمـدهتا   واخلطة العاملية للحوار فيما بني احلضارات وبرنامج عملها، ال

قيمة املبادرات املختلفة بشأن احلوار فيما بني الثقافات واحلضارات، مبا يف ذلـك             اجلمعية العامة، وأعاد فيها تأكيد      
 ترمي إىل تعزيز ثقافة للـسالم        باختاذ إجراءات  ااحلوار بشأن التعاون بني األديان وحتالف احلضارات، والتزموا فيه        

  واحلوار على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،

 أمهية تشجيع احلوار من أجل تعزيز التفاهم وتبادل املعرفة بني شىت الفئات االجتماعية والثقافات               وإذ يدرك   
لعلم والتكنولوجيا، ومن أجل اإلسهام يف واحلضارات يف خمتلف اجملاالت، مبا فيها الثقافة والدين والتعليم واإلعالم وا   

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 على أمهية التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقُبل اجلماهري واحترامها للتنوع، ويشمل               وإذ يشدد   
ل جاد يف تعزيز التسامح والقضاء ذلك حرية التعبري عن الدين، وإذ يشدد أيضاً على أن التعليم ينبغي أن يسهم بشك         

  على التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد،

  بالعمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص نطاق حرية الدين أو املعتقد،وإذ ُيسلِّم   

ية اليت تنتهك القـانون     إزاء كل االعتداءات على األماكن واملواقع واملقدسات الدين       وإذ يساوره قلق شديد       
  الدويل وخاصة قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمَّد لآلثار واملعامل التارخيية،
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 إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل وإزاء اللجـوء إىل إجـراءات التـسجيل              وإذ يساوره قلق شديد أيضاً      
رية الدين أو املعتقد بالنسبة ألفراد مجاعات دينية معينة، وإزاء القيود املفروضـة علـى          التمييزية كوسيلة لتقييد احلق يف ح     

  املنشورات الدينية، والعقبات اليت توضع أمام تشييد أماكن العبادة مبا ال يتفق وممارسة احلق يف حرية الدين أو املعتقد،

تزايد يف التطرف الديين الذي ميس حقـوق       بضرورة التصدي ملا تشهده مجيع أرجاء العامل من          واقتناعاً منه   
ت واألفـراد  عديدااألفراد واجلماعات والقائم على أساس الدين أو املعتقد، وحاالت العنف والتمييز اليت متس نساٍء    

من الفئات الضعيفة األخرى باسم الدين أو املعتقد، أو بسبب املمارسات الثقافية أو التقليدية، واستغالل الـدين أو           
   مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،تتعارضد لغايات املعتق

 أن التمييز الرمسي أو القانوين على املستوى الوطين بني أديان متنوعة أو مجاعات دينية خمتلفـة                 وإذ يالحظ   
  عتقد،رمبا يشكِّل، يف بعض احلاالت، متييزاً وقد ميس بالتمتع حبرية الدين أو املالعقائد 

 على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعـالم            وإذ يشدد   
  دوراً مهماً يف تعزيز التسامح واالحترام وحرية الدين أو املعتقد،

ن املنظمات غري   بأمهية احلوار بني األديان وداخل الدين الواحد وبدور املنظمات الدينية وغريها م           وإذ يسلِّم     
احلكومية يف تعزيز التسامح يف املسائل املتعلقة بالدين أو املعتقد، وإذ يرحب باملبادرات املختلفة يف هذا الصدد، مبا يف 

 تـشرين  ٥ و٤ذلك يف حتالف احلضارات والربامج اليت تنفذها اليونسكو واحلوار الرفيع املستوى املعقود يف املقر يف         
  أن التفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم، بش٢٠٠٧أكتوبر /األول

التقدم يف تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني ء طبإزاء وإذ يساوره قلق شديد   
  على أساس الدين أو املعتقد،

اية احلق يف حرية الفكر أو الوجدان       أن من الضروري بالتايل بذل املزيد من اجلهود املكثّفة لتعزيز ومح          وإذ يعتقد     
أو الدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد، كما ذكر 

  أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

ماً لوالية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف شكل حوار تفـاعلي يف دورتـه                  تقيي وقد أجرى   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١احلالية، وفقاً لقراره 

 بـشأن   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، و          ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ١٨فني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان املـؤرخني               مدونة قواعد السلوك للمكل   

  ، وإذ يشدد على أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

رية  مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد وكذلك انتهاكات حيدين  - ١  
  الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛
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 الزيادة العامة يف حاالت التعصب والعنف املوجهني ضد أفـراد العديـد مـن               بقلق شديد  يدرك  - ٢  
الطوائف الدينية وغريها من اجلماعات يف أرجاء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك احلاالت الناشئة عن كـره اإلسـالم                    

  يحية؛ومعاداة السامية وكره املس

 إزاء استمرار التعصب والتمييز االجتماعيني املؤسسيني اللـذين ميارَسـان ضـد             ُيعرب عن قلقه    - ٣  
  الكثريين باسم أو بسبب الدين أو املعتقد؛

 إىل أن اإلجراءات القانونية املتعلقة باجلماعات الدينية أو القائمة على املعتقد وأماكن العبادة              يشري  - ٤  
  مارسة احلق يف التعبري عن دين املرء أو معتقده؛ليست شرطاً أساسياً مل

كلما و أعاله، على الصعيد الوطين أو احمللي        ٤يف الفقرة   الوارد وصفها    على أن اإلجراءات     يشدد  - ٥  
 احلاجة إليها قانونياً، ينبغي أن تكون غري متييزية كي تسهم يف احلماية الفعالة حلق اجلميع يف ممارسة دينهم أو                    دعت

  ، سراً أو عالنيةً؛ اتفرادى أو مجاعمعتقدهم 

 أي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة أو العنـف، سـواء                  يدين  - ٦  
  اسُتخِدمت يف ذلك وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية والبصرية واإللكترونية أو أي وسيلة أخرى؛

وق اإلنسان على مواصلة جهودها بغية التنسيق يف ميدان          مفوضة األمم املتحدة السامية حلق     ُيشجع  - ٧  
حقوق اإلنسان بني األنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة وهيئات وآليات األمم املتحدة املختصة واليت تتناول مجيع أشكال 

  التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛

رامه للتنوع ومكافحة مجيع أشكال التعصب والتمييز        على أن تعزيز تسامح اجلمهور وقبوله واحت       يشدد  -٨  
القائمني على أساس الدين أو املعتقد هي عناصر جوهرية يف إجياد بيئة تؤدي إىل متتع اجلميع متتعاً كامالً باحلق يف حريـة                      

  ية؛ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس١٨الفكر والوجدان والدين، وفقاً ملا ورد يف املادة 

  : الدول على ما يليحيث  - ٩  

أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون متييز توفري ضمانات وافية وفعالة حلريـة الفكـر                  )أ(  
والوجدان والدين واملعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ُينتهك فيها احلق يف حريـة الفكـر أو                     

  عتقد، أو احلق يف ممارسة املرء لشعائره الدينية حبرية، مبا يف ذلك حق املرء يف تغيري دينه أو معتقده؛الوجدان أو الدين أو امل

أن تصمم وتنفذ سياسات تعزز مبقتضاها النظم التعليمية مبادئ التسامح واحترام اآلخرين والتنوع               )ب(  
  الثقايف وحرية الدين أو املعتقد؛

 كي تضمن على حنو كاٍف وفعال حرية الدين أو املعتقـد للمـرأة،              أن تكفل اختاذ تدابري مناسبة      )ج(  
ن، واألطفال، وأفـراد  ون من حريتهم، والالجئ  و ومنها األشخاص احملروم   ،ولألشخاص من الفئات الضعيفة األخرى    

  ن؛واألقليات واملهاجر

  ز أو العداوة أو العنف؛أن تكفل حظر القوانني ألي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التميي  )د(  
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أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وطبقاً لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           )ه(  
ت والرموز الدينية، وأن تتخذ تدابري إضافية حيثما        زاراالدويل، لضمان كامل االحترام واحلماية لألماكن واملواقع وامل       

  نيس أو التخريب؛عرضة للتداملقدسات كانت هذه 

أن تستعرض، عند االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة من أجل ضمان حق مجيع األشـخاص يف                 )و(  
  ، سراً أو عالنيةً؛اتاجملاهرة بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو مجاع

أن تكفل، على وجه اخلصوص، حق مجيع األشخاص يف العبادة أو التجمع يف إطار دينٍ أو معتقٍد                   )ز(  
 إقامة وإدارة األماكن الالزمة هلذه األغراض، وحق مجيع األشخاص يف كتابة وإصدار وتوزيع املنـشورات ذات    ويف

  الصلة يف هذه اجملاالت؛

أن تكفل، طبقاً للتشريعات الوطنية املالئمة ووفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، االحترام الكامل          )ح(  
   يف إقامة وإدارة املؤسسات الدينية أو اخلريية أو اإلنسانية؛فراد اجملموعاتواحلماية التامة حلرية مجيع األشخاص وأ

أن تكفل عدم حرمان أي شخص خاضع لواليتها من حقه يف احلياة أو احلرية أو أمنه الشخصي،                   )ط(  
و االحتجاز  بسبب دينه أو معتقده أو تعبريه عن دينه أو معتقده أو جماهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو االعتقال أ                   

التعسفي أو حيرم من حقه يف العمل أو التعليم أو السكن الالئق، أو من حقه يف طلب اللجوء؛ وأن تقدم إىل العدالة                      
  مجيع مرتكيب االنتهاكات هلذه احلقوق؛

أن تضمن قيام مجيع املوظفني العاّمني وموظفي اخلدمة املدنية، مبن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القوانني،   )ي(  
لعسكريون واملربون، أثناء أدائهم لواجباهتم الرمسية، باحترام األديان واملعتقدات املختلفة وعدم التمييز على أساس              وا

  فر كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛توالدين أو املعتقد، وأن 

ييـز  أن تضاعف ما تبذلـه من جهود لتنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشـكال التعـصب والتم                 )ك(  
  القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛

أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة، طبقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان، ملكافحـة               )ل(  
الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقد، فضالً                

اوة والعنف، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات الدينية، وكـذلك إيـالء اهتمـام خـاص                عن التحريض على العد   
للممارسات اليت تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان للمرأة والتمييز ضدها، وال سيما فيما يتعلق مبمارسة حقها يف حرية 

  الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

ه من الوسائل اليت تشمل التبادل الثقـايف اإلقليمـي أو           أن تعزز وتشجع، من خالل التعليم وغري        )م(  
  الدويل، التفاهم والتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد؛

 على ضرورة تدعيم احلوار بوسائل منها الربنامج العاملي للحوار بني احلـضارات وحتـالف               يؤكد  - ١٠  
ها املمثل السامي لألمني العام الذي ُعّين مؤخراً لدى حتـالف احلـضارات              وذلك من خالل قنوات من     ،احلضارات

 يف األمانة العامة للتفاعل مع شىت الكيانات يف منظومة األمم           ٦١/٢٢١ووحدة التنسيق املنشأة بقرار اجلمعية العامة       
  املتحدة وتنسيق إسهامها يف احلوار؛
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اق ذلك احلوار، بالتصدي جلملة مسائل منها املسائل         مجيع اجلهات الفاعلة إىل القيام، يف سي       يدعو  - ١١  
  :التالية يف إطار حقوق اإلنسان الدولية

  تزايد التطرف الديين الذي ميس األديان يف مجيع أحناء العامل؛  )أ(  

 وكذلك بأفراد من الفئات الضعيفة األخرى باسم        عديداتحاالت العنف والتمييز اليت متس نساٍء         )ب(  
  د أو بسبب ممارسات ثقافية وتقليدية؛الدين أو املعتق

 مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم         تتعارضإساءة استخدام الدين أو املعتقد لغايات         )ج(  
  املتحدة ذات الصلة؛

 على أمهية مواصلة وتعزيز احلوار بني األديان أو املعتقدات وداخلها على مجيع املـستويات،               يشدد  - ١٢  
  النساء، وذلك تشجيعاً للمزيد من التسامح واالحترام والتفاهم؛تشمل طاقاً ومبشاركة أوسع ن

 على وجوب جتنب وصم أي دين باإلرهاب ألن هذا قد يؤدي إىل عواقب ضارة بتمتع يشدد أيضاً  - ١٣  
  كل أفراد الطوائف الدينية املعنية باحلق يف حرية الدين أو املعتقد؛

ا أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فرض قيود على حرية           على أنه ال جيوز، كم     يشدد كذلك   - ١٤  
اجملاهرة بالدين أو املعتقد إال إذا كانت القيود مفروضة مبوجب القانون وضرورية حلماية السالمة العامة أو النظـام                  

نتقص من احلق تال مطبقة بطريقة   العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية، و            
  يف حرية الفكر والوجدان والدين؛

 بأن تكفل األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة                يوصي  - ١٥  
واهليئات واجلماعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز حرية الدين أو املعتقد،                  

  الن على أوسع نطاق ممكن، وبأكرب عدد ممكن من اللغات املختلفة، وتعزيز تنفيذه؛نشر نص اإلع

   بالعمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛ ُيرحب  - ١٦  

 أن من الضروري أن تواصل املقررة اخلاصة إسهامها يف محاية وتعزيز احلق يف حرية الدين                يستنتج  - ١٧  
  قد وإعمال هذا احلق على نطاق عاملي؛ أو املعت

 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد لفترة ثالث سنوات أخـرى               لذلك يقرر  - ١٨  
  ويدعو املقررة اخلاصة يف هذا السياق إىل ما يلي؛

 ومحاية احلـق يف     التشجيع على اعتماد تدابري على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان تعزيز            )أ(  
  حرية الدين أو املعتقد؛

حتديد العقبات القائمة واملستجدة اليت تعترض التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقـد، وتقـدمي                  )ب(  
  توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛
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القضاء على مواصلة جهودها لدراسة الوقائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن    )ج(  
  مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، والتوصية بالتدابري العالجية حسب االقتضاء؛

 املرتكبة على أساس    عتداءاتالمواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس بوسائل من بينها حتديد ا            )د(  
   فيها مجع املعلومات وتقدمي التوصيات؛نوع اجلنس، وذلك يف سياق عملية إعداد التقارير مبا

 إىل األمني العام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املـوارد الالزمـة لتمكينـها مـن                  يطلب  - ١٩  
  االضطالع بواليتها على أمت وجه؛

 احلكومات كافة على التعاون تعاوناً كامالً مع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات املقدمة             حيث  - ٢٠  
  لزيارة بلداهنا وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متكِّنها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛منها 

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛يطلب  - ٢١  

وعد تقدميها إىل اجمللس وفقاً لربنـامج        إىل املقررة اخلاصة أن تقدم التقارير اليت فات م         يطلب أيضاً   - ٢٢  
  ؛٢٠٠٩عمله السنوي وأن تقدم تقريرها السنوي التايل يف عام 

 إبقاء هذه املسألة موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ومواصلة النظر يف اختاذ يقرر  - ٢٣  
  .تدابري لتنفيذ اإلعالن

  اجللسة الرابعة والثالثون  
  ٢٠٠٧سمرب دي/ كانون األول١٤  

 . عضواً عن التـصويت    ١٨ صوتاً مقابل ال شيء، مع امتناع        ٢٩بتصويت مسجل بأغلبية    القرار  مد  اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيـا، وإيطاليـا، والربازيـل،             :املؤيدون
رية كوريا، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا،     والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، ومجهو    

وسويسرا، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلـبني، وكنـدا، وكوبـا، ومدغـشقر،            
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريـشيوس،           

  .ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا، واليابان

  .ال شيء  :املعارضون

بيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وجيبـويت،         أذر  :املمتنعون
وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وقطر، والكامريون، ومايل، وماليزيا، ومصر، 

  ].واململكة العربية السعودية، ونيجرييا
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   املقررات- باء 
   الفريق العامل املعين بالبالغات- ٦/١٠١

 بـدون تـصويت،    ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٧وق اإلنسان يف جلسته العشرين املعقودة يف        قرر جملس حق    
أعضاَء يف الفريق احلكومي    كأن يعملوا   لبالغات  وكتدبري انتقايل، أن يطلب إىل أعضاء الفريق العامل السابق املعين با          

ات اإلجراء اجلديد إىل أن يتم إنشاء  التابع إلجراء الشكاوى اجلديد الذي يعمل ضمن بارامترلبالغاتالدويل املعين با
  .الفريق العامل اجلديد

  ٥/١ متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان - ٦/١٠٢

  :، ما يلي٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧اعَتمد جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته العشرين املعقودة يف   

املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف   - أوالً "
  ستعراض الدوري الشاملإطار اال

 املتعلقـة باالسـتعراض     ،إذ يؤكد من جديد األحكام ذات الصلة      إن جملس حقوق اإلنسان،     "  
، ومن قـرار    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة    الواردة يف   الدوري الشامل،   

اء املؤسسات، يعتمـد   واملتضمن برنامج بن٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١جملس حقوق اإلنسان    
  :املبادئ التوجيهية العامة التالية

وصف املنهجية وعملية التشاور الواسعة املتبعتني إلعداد املعلومـات املقدمـة يف إطـار                - ألف 
  االستعراض الدوري الشامل؛

 وإطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،       موضوع االستعراض معلومات أساسية عن البلد     تقدمي    -باء 
الدستور، والتشريعات، وتـدابري الـسياسة العامـة،        :  اإلطار املعياري واملؤسسي   وال سيما 

واألحكام القضائية الوطنية، والبنية األساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية            
ـ   " أساس االستعراض "حلقوق اإلنسان ونطاق االلتزامات الدولية احملددة يف         رع ـالوارد يف الف

  ؛٥/١ن مرفق القرار  ألف م-أوالً 

تنفيذ االلتزامات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق        : تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع        -جيم 
، ٥/١ ألف من مرفق القرار      -الوارد يف الفرع أوالً     " أساس االستعراض "اإلنسان واحملددة يف    

الوطنيـة حلقـوق    والتشريعات الوطنية وااللتزامات الطوعية الوطنية، وأنشطة املؤسـسات         
  ؛...اإلنسان، وتوعية اجلمهور حبقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان 

  حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود؛  -دال 

األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت تعتزم الدولة املعنية أخذها على عاتقها              -هاء 
   هذه التحديات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛للتغلب على
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  توقعات الدولة املعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية؛  -واو 

  .عرض تقدمه الدولة املعنية ألعمال املتابعة املتعلقة باالستعراض السابق  -زاي 

املوضوعية للمرشحني املؤهلني الشروط التقنية و  - ثانياً 
  لتقلد مهام أصحاب الواليات

   اخللفية- ألف 

ستكون املعايري العامة التالية بالغة األمهية لدى ترشـيح أصـحاب الواليـات             "،  ٥/١مبوجب القرار     
االستقامة )        ه(الرتاهة؛  ) د(االستقاللية؛  ) ج(اخلربة يف جمال الوالية؛     ) ب(اخلربة الفنية؛   ) أ: (واختيارهم وتعيينهم 

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني، وكذلك إىل التمثيل املناسـب            ". املوضوعية) و(الشخصية؛  
يكون املرشحون من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسـبة            . "ملختلف النظم القانونية  

  ).٤١-٣٩الفقرات " (قوق اإلنسانوالتجربة املهنية الواسعة يف ميدان ح

   اجلوانب العامة- باء 

فوراً بوضع قائمة علنية مَوحَّـدة بأمسـاء   "تتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسؤولية القيام       - ١
البيانات الشخصية وجماالت اخلربة الفنيـة      "وتشمل القائمة   ". املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها دورياً    

  ).٥/١ من القرار ٤٣الفقرة " (نيةوالتجربة امله

وجيوز أن توفر األمانة استمارة مَوحَّدة، استناداً إىل الشروط التقنية واملوضوعية املنصوص عليها أدناه،                -٢
ليقوم املرشحون مبلئها، وتسمح بإبراز ما قد يتوافر لديهم من خربة فنية يف جماالت حمـددة، تيـسرياً الختيـار             

  .ن القائمة مىت دعت الضرورة إىل إجراء تعيينات لالضطالع بواليات معينةاملرشحني املناسبني م

وتكون البيانات واملعلومات اليت يقدمها املرشحون ُمَدعََّمةً بوثائق تفويض خطية مالئمـة ُترفَـق                - ٣
  .ببيانات السرية الذاتية

دء الدورة اليت سَينظر    ُينشأ فريق استشاري َيقترِح على الرئيس، قبل شهر واحد على األقل من ب            "  - ٤
فيها اجمللس يف اختيار أصحاب الواليات، قائمة بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليـات               

  ).٥/١ من القرار ٤٧الفقرة " (املعنية والذين يستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة

   الشروط التقنية واملوضوعية- جيم 

  :ينبغي النظر فيما يلي  

املؤهالت الدراسية ذات الصلة أو ما يعادهلا من خربة مهنية يف ميدان حقوق : املؤهالت  - ١  
  .اإلنسان؛ ومهارات التواصل اجليد بواسطة إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة
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الدراية بالصكوك والقواعد واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان؛ : اخلربة الفنية ذات الصلة  - ٢  
الواليات املؤسسية املتصلة بعمل األمم املتحدة أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى يف وكذلك الدراية ب

  .جمال حقوق اإلنسان؛ واخلربة العملية املؤكدة يف ميدان حقوق اإلنسان

الكفاءة املعترف هبا على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل فيما : الكفاءة املشهودة  - ٣  
  . نسانيتعلق حبقوق اإل

االستعداد والوقت الكايف ألداء مهام الوالية واالستجابة ملتطلباهتا بفعالية، مبا يف /املرونة  - ٤  
  .ذلك حضور دورات جملس حقوق اإلنسان

   اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان- ثالثاً 
  واملوضوعية لتقدمي الترشيحات التقنية الشروط

، سيقوم اجمللس يف دورته السادسة بوضـع وإقـرار          ٥/١اإلنسان  جملس حقوق   عمالً بقرار   : الوالية  
  :وتشمل هذه الشروط ما يلي. )الدورة األوىل من اجلولة الثانية (لترشيحات اتقدميواملوضوعية ل التقنيةالشروط 

  حقوق اإلنسان؛التمتع بكفاءة وخربة معترف هبما يف ميدان   -   

  التحلي خبلق رفيع؛  -   

  .ةاالستقالل والرتاه  -   

وينبغي للدول، لدى اختيار مرشيحها، أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات               
 : واملوضوعية لتقدمي مرشحيها، وهيالتقنيةاجملتمع املدين وأن تطبق املبادئ التوجيهية التالية بشأن الشروط 

   الكفاءة واخلربة- ألف 

أو اخلربة باألدوار   /ان أو ما يتصل به من جماالت، و       دراسات أكادميية يف ميدان حقوق اإلنس       -
  القيادية يف ميدان حقوق اإلنسان وممارستها على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل؛ 

  وإسهامات شخصية يف ميدان حقوق اإلنسان؛)  سنوات٥ال تقل عن (خربة طويلة   -
 املؤسسية املتصلة بالعمل يف جمـال       الدراية مبنظومة األمم املتحدة وبالواليات والسياسات       - 

حقوق اإلنسان، وكذلك الدراية بالصكوك والقواعد والتخصصات الدوليـة يف جمـال            
  حقوق اإلنسان، ويفضَّل اإلملام مبختلف النظم القانونية واحلضارات؛

  الكفاءة اللغوية يف واحدة على األقل من لغات األمم املتحدة الرمسية؛  - 
 ألداء عمل اللجنة االستشارية بأسلوب فعال، سواء حبضور دوراهتا أو توافر الوقت الكايف  - 

  .باالضطالع باألنشطة املوكلة إليها بني الدورات
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   التحلي باخللق الرفيع- باء 

   والرتاهةية االستقالل- جيم 

ُيستبعد األفراد الذين يشغلون مناصب ُتتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أي منظمة أخرى أو                  
وسيعمل أعـضاء  .  آخر، األمر الذي قد ينشأ معه تعارض مصاحل مع املسؤوليات اليت تشملها الوالية      كيان

  .اللجنة االستشارية املنتخبون بصفتهم الشخصية

   اعتبارات أخرى- دال 

  .ُيحترم مبدأ عدم اجلمع بني عدة مهام يف ميدان حقوق اإلنسان يف آن واحد  

لجنة االستشارية، االعتباَر الواجب للتـوازن بـني اجلنـسني         يويل اجمللس، عند انتخاب أعضاء ال       
  ".والتمثيل املناسب ملختلف احلضارات والنظم القانونية

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٦/١٠٣

ن ، بدو٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف   
تصويت، أن يؤجل اختاذ املقرَّر املتصل باستعراض والية املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان إىل 

  .٢٠٠٧ديسمرب /اجلزء الثاين من دورته السادسة الذي سيعقد يف كانون األول

   منع اإلبادة اجلماعية- ٦/١٠٤

، بـدون  ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨املعقودة يف   قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته احلادية والعشرين           
  :تصويت، اعتماد ما يلي

  إن جملس حقوق اإلنسان،"

، وإىل مقـرر    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٢ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٢اجمللس 

ذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية          بتقرير األمني العام عن تنفي     وإذ حييط علماً    
، وإذ حييط علماً أيضاً مبا استجد       )E/CN.4/2006/84(وأنشطة املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية        

  من تطورات منذ تقدمي التقرير،

ـ            يطلب     دعو املستـشار   إىل األمني العام أن ُيتيح للمجلس يف دورته السابعة تقريراً مستكمالً، وي
  ".بواجباتهاخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس يف نفس اجللسة عن التقدم احملرز يف اضطالعه 
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   تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي- ٦/١٠٥

، بـدون  ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ٢٨ املعقودة يف   ،قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته الثانية والعشرين         
  :د ما يليتصويت، اعتما

، يدعو  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إىل قراره   إذ يشري    جملس حقوق اإلنسان     نّإ"  
  ".اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي إىل تقدمي تقريرها إىل اجلمعية العامة

   حتالف احلضارات- ٦/١٠٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بتعيني ممثل سامٍ لدى حتالف احلضارات، ٢٠٠٧أبريل / بقيام األمني العام يف نيسانإذ يرحب  

باجلهود القيمة اليت ُبذلت يف إطار مبادرة حتالف احلضارات من أجل تعـزيز احلـوار بني وإذ يسلِّم   
  الثقافات واحلضارات،

اء اجلزء املمثل السامي لدى حتالف احلضارات، السيد خورخيه سامبايو، إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس أثنيدعو   
الرفيع املستوى من دورته السابعة بشأن األنشطة اجلارية يف إطار التحالف، وخباصة بشأن النتائج اليت خلص إليهـا                  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧منتداه السنوي األول ومستوى التقدم احملرز فيما يتعلق خبطة التنفيذ للفترة 

   بيانات الرئيس- جيم 

  اييت حالة حقوق اإلنسان يف ه- ٦/١ الرئيسبيان 

  : التايلبالبيانرئيس اجمللس أدىل ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف   

اجمللس عن ارتياحه للعودة إىل الشرعية الدستورية يف مجهورية هاييت بانتخاب رئيس يعرب   - ١
  نتخابات حملية؛اجلمهورية، وإعادة الربملان، وتعيني رئيس وزراء مبوافقة الربملان وإجراء ا

 اجمللس على سلطات هاييت ملا قدمته من تعهدات وما بذلته من جهـود لتحـسني                ويثين  - ٢
أحوال معيشة مواطين هاييت، وخباصة بزيادة االهتمام باحترام حقوق اإلنسان وبالتعاون القائم بني الشرطة              

   بغية مكافحة العنف؛الوطنية يف هاييت وقوات بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

ويشجع اجملتمع الـدويل    .  اجمللس مع ذلك التحديات العديدة اليت تواجهها هاييت        ويدرك  - ٣
على مواصلة دعمه للجهود اليت تبذهلا السلطات املنتخبة ويشجع هذه السلطات على اسـتخدام املـوارد                

  واخلربات اليت أتيحت هلا؛

  اجهها سـلطات هـاييت وبـاجلهود الـيت تبـذهلا            اجمللس علماً بالصعوبات اليت تو     وحييط  -٤
  هذه السلطات؛
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ولئن كان اجمللس يقلقه استمرار اجلرمية يف بعض املناطق، فإنه حييط علماً مـع االرتيـاح                  - ٥
وهو يرحب باجلهود اجلارية ملعاجلة أوجه القصور       . باملبادرات الرامية إىل مكافحة الفساد واالجتار باملخدرات      

القضاء ويشجع سلطات هاييت على مواصلة هذه اجلهود بإجناز املشاريع املتعلقة بتعزيز هيئات يف أداء الشرطة و
التفتيش داخل القضاء والشرطة، واعتماد نظام أساسي هليئة القضاء، وإنشاء جملس أعلى للقضاء، وإعادة فتح               

ء آلية للمساعدة القانونية،    كلية العلوم القضائية، ومكافحة االحتجاز املمتد وحتسني ظروف االحتجاز، وإنشا         
وحييط علماً مع االرتياح باالقتراح الداعي إىل تطـوير العالقـات           . وتعزيز الشرطة العلمية والطب الشرعي    

  تدرجيياً بني مكتب محاية املواطن وفرع حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت؛

هاييت الرامية إىل اعتماد سلسلة من القوانني املتعلقة  اجمللس أيضاً مبشاريع سلطات ويرحب  - ٦
  بشؤون املرأة، وإصالح سجل األحوال املدنية والسجل العقاري؛

 اجمللس اجملتمع الدويل على تعزيز عمله يف مجيع هذه اجملاالت وكذلك يف جمـال               ويشجع  - ٧
  تدريب وتثقيف قوات األمن يف ميدان حقوق اإلنسان؛

شكره للخبري املستقل، الذي كلفه األمني العام ببحث حالة حقـوق           اجمللس عن   يعرب  و  - ٨
 ويدعو اجمللس اخلبري املستقل إىل مواصلة مهمتـه وإطـالع        (A/HRC/4/3)اإلنسان يف هاييت، على تقريره      
ويشجع سلطات هاييت على مواصلة حسن التعاون مع اخلبري املستقل وعلى           . اجمللس عليها يف دورته الثامنة    

  ". يف تنفيذ توصياتهاالستمرار

الذكرى العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           -٦/٢ الرئيسبيان 
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وفيما يلـي   . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨أدىل رئيس اجمللس ببيان يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف             
  :ننص البيا

جملس حقوق اإلنسان ببالغ التقدير أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       يالحظ    - ١
 كصك رئيـسي يف  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نافذةٌ منذ    

  .اجلهود العاملية الرامية إىل القضاء على التعذيب

ان ترحيباً حاراً بعمل جلنة مناهضة التعذيب إلسهامها املؤثر          جملس حقوق اإلنس   ويرّحب  - ٢
  .يف مكافحة التعذيب على نطاق عاملي

 جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية علـى أن تفـي حبـزم         وحيث  - ٣
  .بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 يف االتفاقيـة إىل أن   جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـاً        وحيث  - ٤
  .تبادر إىل ذلك وأن تنظر بسرعة يف توقيع بروتوكول االتفاقية االختياري والتصديق عليه
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 جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية الـيت مل تـصدر بعـد                ويدعو  - ٥
  .إىل القيام بذلك فيما يتعلق ببالغات الدول واألفراد ٢٢ و٢١اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني 

لس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل ختطر بعد األمني             جمويدعو    - ٦
 إىل أن تبادر إىل ذلك يف أقرب وقت ممكن بغية تعزيز فعالية جلنة ١٨ و١٧العام بقبوهلا تعديالت املادتني 

  .مناهضة التعذيب

ام أن يكفل، يف حدود اإلطار العام مليزانيـة         ويطلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني الع        - ٧
األمم املتحدة، توفري القدر الكايف من املوظفني والوسائل للهيئات واآلليات اليت تشارك يف مناهضة التعذيب 

، مبـا    التعـذيب  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومساعدة ضحاياه      أو العقوبة   وغريه من ضروب املعاملة     
  .ته الدول األعضاء من تأييد قوي ملناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياهيتناسب مع ما أبد
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   الدورة السابعة- ثانياً 
  القرارات -  ألف

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمـات والتـوغالت           - ٧/١
العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وبـشكل        

  احملتل خاص هجماهتا وغاراهتا األخرية على قطاع غزة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الـدوليني         إذ يسترشد     
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 حبقوق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها بأنفسها ويف عدم جواز حيازة أراضٍ باستخدام وإذ يسترشد أيضاً  
   ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،القوة، على حنو

أغسطس / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            وإذ يؤكد   
  ، على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

اضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها      انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األر        وإذ يؤكد أيضاً    
  القدس الشرقية،

 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما قامت بـه               وإذ يسلم   
منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، تشكل انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان للشعب الفلـسطيين الـذي       
يعيش فيه وتقوض اجلهود الدولية، مبا فيها مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، قصد  

  ،٢٠٠٨إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة حبلول هناية عام 

سرائيلية األخرية يف قطاع غزة احملتل قد أوقعت خسائر كبرية  بأن اهلجمات والتوغالت اإلوإذ يسلم أيضاً  
  يف األرواح وأحدثت إصابات بني املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع،

 اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية املتكررة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة منها مـا     يدين  - ١  
 شخصاً ومئات اإلصابات بني     ١٢٥وأسفر عن خسائر يف األرواح ملا يزيد عن         حدث مؤخراً يف قطاع غزة احملتل       

  املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع؛

 عن صدمته إزاء القصف اإلسرائيلي لبيوت الفلسطينيني وقتل املدنيني فيهـا، وإزاء الـسياسة          يعرب  - ٢  
اليت هي خمالفة للقانون اإلنساين الدويل، ويـدعو إىل         ان املدنيني،   اإلسرائيلية املتمثلة يف إنزال عقوبة مجاعية حبق السك       

  مقاضاة مرتكبيها؛
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 إىل الوقف الفوري جلميع التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع األراضي الفلـسطينية             يدعو  - ٣  
املدنيني اآلخرين احملتلة وإلطالق الصواريخ البسيطة الصنع، الذي أسفر عن مقتل مدنيَّْين ووقوع جرحى بني بعض 

  يف جنوب إسرائيل؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبـها              يدعو أيضاً   - ٤  
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمـات والتـوغالت                

  واملتكررة يف هذه األراضي واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتل؛العسكرية اإلسرائيلية املتواصلة 

 دعواته إىل توفري احلماية الفورية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثاالً              يكرر  - ٥  
  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

اعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين        مجيع األطراف املعنية على احترام قو      حيث  - ٦  
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة،               يطلب  - ٧  
  .تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

  رةاجللسة العاش  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٦  

وكانت نتيجة . عن التصويت١٣ صوتاً مقابل صوت وامتناع ٣٣اعُتمد القرار بتصويت مسّجل بأغلبية [
  :التصويت كما يلي

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،   :املؤيدون
، جيبويت، زامبيا، سري النكـا، الـسنغال،        ا، بريو، جنوب أفريقيا   يبنغالديش، بوليف 
غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،           سويسرا، الصني، 

  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند 

  .كندا  :املعارضون

سك، مجهورية كوريـا، رومانيـا، سـلوفينيا،        أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلر      :املمتنعون
غواتيماال، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  .]هولندا، اليابان
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   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٧/٢

  ، إن جملس حقوق اإلنسان

، الذي قررت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ار اجلمعية العامة    من قر ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   
اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                  

  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية يف قرارها 

اجلمعية العامة وجلنة حقوق    كل من    جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اختذها          وإذ حييط علماً    
  اإلنسان واجمللس،

 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين مـالك مـوظفي              وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،(A/HRC/7/57) مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمـم            وإذ حييط علماً كذلك   
وعن متويل ومالك موظفي مفوضـية األمـم         Add.1) و (A/59/65-E/2004/48املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
  ،(JIU/REP/2007/8) املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 أن من املمكن الختالل توازن يف مالك املوظفني أن يقلص فعالية عمل املفوضـية               العتباروإذ يأخذ يف ا     
  السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،

 أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق بالتمثيل اإلقليمـي             وإذ يؤكد من جديد     
  ظفي املفوضية السامية،ملو

يف استخدام موظفني على مجيع املستويات هو ضرورة تأمني أعلـى           األمسى  على أن االعتبار    وإذ يشدد     
 من ميثاق األمم املتحـدة،      ١٠١ من املادة    ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره   مستوى من الكفاءة واملقدرة والرتاهة،      

   التوزيع اجلغرايف العادل، بأن هذا اهلدف يتفق مع مبدأيعرب عن اقتناعه

أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية العامة املنـوط هبـا          وإذ يؤكد من جديد       
  مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية،

التوازن اجلغرايف مبا ذكرته املفوضية السامية يف تقريرها ومؤداه أن حتقيق يط علماً مع االهتمام  حي  - ١  
 إىل املفوضة السامية وخلفائها     ويطلبيف مالك موظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان سيظل إحدى أولوياهتا،           

  اختاذ كل التدابري الالزمة إلصالح اختالل التوازن احلايل يف التوزيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية السامية؛

قترحة واملتخذة فعالً ملعاجلة اختالل التوازن يف التوزيع اجلغـرايف          مبختلف التدابري امل  حييط علماً     - ٢  
  اً؛جليملالك املوظفني، مع التشديد على أن اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ال يزال 



  

87 

 بالتزام املفوضة السامية بوضع تدابري إضافية لتحـسني التوزيـع اجلغـرايف يف              حييط علماً أيضاً    - ٣  
  ، وفقاً ملا ذُكر يف االستنتاجات الواردة يف تقريرها؛املفوضية السامية

 إىل املفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلارية يف العمل على بلوغ اهلـدف     يطلب  - ٤  
  املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛

وظفني يف الوظائف الرفيعة املستوى ووظائف ملا على أمهية تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعيني يشدد  - ٥  
  الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار املديرين، باعتباره مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛

 األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة الـسامية              يؤكد  - ٦  
مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، وكذلك حلقوق اإلنسان، مع 

  أمهية النظم السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفة، بالنسبة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨معية العامة    من الفرع عاشراً من قرار اجل      ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    -٧  
 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت فيها اجلمعية طلبها إىل األمني العام أن يـضاعف جهـوده     ٢٠٠١يونيه  /حزيران

  الرامية إىل حتسني تكوين األمانة العامة من خالل كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كافة؛

ة العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز النطاقات املستـصوبة للتـوازن               اجلمعي يشجع  - ٨  
اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخييـة               

  والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية واالقتصادية والقانونية؛

   بالزيادة الكبرية يف املوارد البشرية واملالية املخصصة ألنشطة املفوضية السامية؛بيرح  - ٩  

 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٥٩ بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامة       يسلّم  - ١٠  
املفوضـية  تقدمي الدعم واإلرشـادات إىل  استمرار اجلمعية يف  على ما يتسم به من أمهية قصوى ويشددوتنفيذه،  

  السامية يف العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛

 وفقاً لربنامج ٢٠٠٩ إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً وحمدَّثاً إىل اجمللس يف عام  يطلب  - ١١  
ا ونطاقه ومع التركيز بشكل خاص علـى        عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريره          

  .التدابري اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 وكانت.  عن التصويت  ٣وامتناع    أصوات ١٠ صوتاً مقابل    ٣٤ بتصويت مسّجل بأغلبية      القرار اعُتمد[
  :نتيجة التصويت كما يلي
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االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،             :املؤيدون
ا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،            يبنغالديش، بوليف 

، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،     غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل       
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند 

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، اململكـة             :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .]مجهورية كوريا، سويسرا، اليابان  :املمتنعون

   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان-٧/٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحـدة، وال سـيما يف             ه بتعزيز التعاون الدويل،     ـ التزام إذ يعيد تأكيد    
إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي        الواردة يف    الصلة   األحكام ذات فضالً عن    منه،   ١ من املادة    ٣الفقرة  

  ،، بغية توطيد التعاون الصادق بني الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥حلقوق اإلنسان يف 

 ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلول ٨أللفية يف    باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن ا          وإذ يذكِّر   
 ٤/١٠٤  اجمللـس  يضع يف االعتبار مقرر   إذ  ، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٠العامة    اجلمعية ولقرار

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠املؤرخ 

 تعصب،  املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من           باً  وإذ يذكِّر أيض    
ـ ، و٢٠٠١سبتمرب / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من           يف تعزيـز  ه دورب

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

أمهية جوهرية يف حتقيق مقاصـد األمـم         بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يكتسي           وإذ يسلم   
  ل،وجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعااملتحدة على ال

بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن يهدفا               اً  سلم أيض يوإذ    
  ،ه مصلحة البشرية مجعاءإىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا في

يسهم من شأنه أن    حقوق اإلنسان    ميدان أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف         من جديد وإذ يؤكد     
  إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

لتـشجيع علـى    إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وا           على ضرورة    وإذ يشدد   
  احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،
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واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الراميـة إىل تعزيـز                أن التفاهم    وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان ومحايتها،

ـ          أنه  اً  ؤكد جمدد ي  - ١   ز حقـوق   من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعضاء تعزي
  اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛

، باإلضافة إىل املسؤوليات اخلاصة املنوطة هبا جتاه جمتمعاهتا، مسؤولية  تقع عليهاالدول بأن ميسلّ  - ٢
  الصعيد العاملي؛إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على تتمثل يف مجاعية 

 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنـوع،          من جديد يؤكد    -٣
  بشأن احلوار بني احلضارات؛ة والدولية واإلقليمية رحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على الصعد الوطنييو

نظام دويل على أساس الـشمولية والعـدل        إقامة   الدولية على     الساحة علىمجيع اجلهات الفاعلة     حيث  -٤  
، وعلى نبذ مجيـع     ةواملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي           

  مذاهب االستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

التعاون الدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتقيـق          توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  - ٥  
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛محلة أهداف 

يف عليهـا   املنصوص  للمقاصد واملبادئ   اً  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبق       أن   يرى  - ٦  
يف املهمة امللحـة املتمثلـة يف منـع         اً  وعملي  فعاالًاً   األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهام        ميثاق

  انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

وجوب االهتداء يف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها             اً  يؤكد جمدد   - ٧  
واملقاصـد واملبـادئ    بطريقة تنسجم    العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،       مببادئاً  تام  وإعماهلا إعماالً 

  املنصوص عليها يف امليثاق؛

بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز التعاون الدويل يف            اً  حييط علم   - ٨  
  ؛(A/HRC/7/31) ميدان حقوق اإلنسان

 إجـراء   املضي يف لوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية إىل        الدول األعضاء وا   يدعو  - ٩  
اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، ويشجع  حوار بّن

  املنظمات غري احلكومية على املسامهة بنشاط يف هذا املسعى؛

إىل أن تواضب علـى     حبقوق اإلنسان   وإجراءاهتا ذات الصلة     الدول وآليات األمم املتحدة      يدعو  - ١٠  
  إيالء العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛
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 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مـع الـدول واملنظمـات             يطلب  - ١١  
واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار             احلكومية الدولية   

مت به اجلمعيـة العامـة يف       ما سلّ  آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وفق           
 ما توصلت إليه من استنتاجات      بشأناً  ، وأن تقدم تقرير   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ديباجة قرارها   

  ؛٢٠٠٩إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 

  .لربنامج عمله السنوياً  وفق٢٠٠٩ مواصلة نظره يف هذه املسألة يف عام يقرر  - ١٢  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد القرار بدون تصويت[  

ثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن        والية اخلبري املستقل املعين بآ      - ٧/٤
االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامـل جبميـع           
  حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

ار سياسات التكيـف    القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بآث         مجيع   عيد تأكيد إذ ي 
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية 

ـ ١٩٩٩/٢٢، و١٩٩٨أبريـل  / نيسان ١٧ ؤرخ امل ١٩٩٨/٢٤ ، مبا يف ذلك القرارات    واالجتماعية والثقافية   ٢٣ ؤرخ امل
 ٢٠٠٤أبريل   / نيسان ١٦ ملؤرخ ا ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ ؤرخ امل ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 تـشرين   ٢٧ املؤرخ ٢/١٠٩ عن مقرر جملس حقوق اإلنسان       ، فضالً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ ؤرخ امل ٢٠٠٥/١٩و
   ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة  وإذ يضع يف اعتباره

 بعنوان ٥/٢، و"بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" بعنوان ٥/١ إىل قراريه  يشريوإذ
 ١٨املـؤرخني  " مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنـسان            "

  ين القرارين ومرفقاهتما،، وإذ يؤكّد على أن يؤدي صاحب الوالية مهامه وفقاً هلذ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 الذي قدمه اخلبري املستقل املنتهية واليته املعين بآثـار سياسـات            (A/HRC/7/9)  التقرير وإذ يضع يف احلسبان   
على التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية            اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية     

  ،واالجتماعية والثقافية
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 طيلة فترة واليته بوصفه اخلبري      السيد بريناردز آندرو نياموايا مودهو     جبهود وإسهامات    لتقديرينوه مع ا    -١
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة  املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية    

  ير بتقريره األخري املقدم إىل اجمللس؛، وحييط علماً مع التقداحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اخلبري املـستقل   "ب  إعادة حتديد الوالية املتعلقة باإلجراء املواضيعي اخلاص وإعادة تسمية صاحبها            يقرر  -٢
التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان،      املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على             

  :ملا يليبغية السماح للمكلف هبا بأن يويل اهتماماً خاصاً " صة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوخا

على التمتع الكامل جبميـع     والسياسات املعتمدة يف التصدي لتلك اآلثار       لديون اخلارجية   اآثار    )أ(
  عية والثقافية؛حقوق اإلنسان يف البلدان النامية، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتما

تأثري الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا يف قدرة الدول على وضع                 )ب(
وتنفيذ سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك امليزانيات الوطنية اليت تستجيب للمتطلبات احليوية من أجل تعزيز إعمـال           

  احلقوق االجتماعية؛

 من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف من حدة التدابري املتخذة  )ج(
  هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً املثقلة بالديون؛

التطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيما يتعلـق بـسياسات اإلصـالح               )د(
ن من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحـدة واملنظمـات              وحقوق اإلنسا القتصادي  ا

  ؛احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

   األهداف اإلمنائية لأللفية؛لتحقيقاملعايري الدنيا حتديد   )ه(

  تعزيز التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بغية إجناز الوالية؛  )و(

اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية           متديد والية    اًيقرر أيض   - ٣
، التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         الدولية املتصلة هبا على     

  لفترة ثالث سنوات؛

ه السنوي التحليلي املقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان،           إىل اخلبري املستقل أن يواصل، يف تقرير       طلبي  - ٤
اإليدز، عند حبـث تـأثري      /استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشرية            

وخاصـة  التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،      على   الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا        
، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل النطاق الواسع لواليته؛
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ات الدولية، ووكاالت األمم     إىل اخلبري املستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، واملنظم         يطلب أيضاً   -٥  
املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدوليـة واإلقليميـة، واملنظمـات غـري                
احلكومية، بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة بغية حتسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقدمي مشروع حمـّدث للمبـادئ         

  ؛٢٠١٠مة إىل اجمللس يف عام التوجيهية العا

 إىل اخلبري املستقل التعاون، وفقاً لواليته، مع اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                يطلب كذلك   -٦  
واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة االستشارية، واإلجراءات اخلاصة، واآلليات، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، وذلك يف جمال عمله الرامـي إىل حتـسني                للمجلس واملتعلقة ب  
  املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله؛

 إىل األمني العام أن يوفر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتاج إليه من موظفني               يطلب  -٧  
  وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛وموارد من أجل أداء مهامه 

 احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص    حيث  -٨  
  على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛

 املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبـا              إىل اخلبري املستقل   يطلب  -٩  
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يقـدم إىل اجمللـس يف                 

رار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع إىل ، وفقاً لربنامج عمله السنوي تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا الق       ٢٠٠٩عام  
  اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  -١٠  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ١٣قابل م  صوتا٣٤ًبتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد [

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،             :املؤيدون
ا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،            يبنغالديش، بوليف 

ون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،       غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامري     
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند 

فرنسا، كندا،  سويسرا،  أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا،          :املعارضون
  .] اليابان،ية، هولندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال
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  ستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلملاخلبري ا والية  - ٧/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

جملس حقوق اإلنسان اعتمدها  مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجمدداًإذ يؤكد 
  ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥اللجنة رار بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا فيها ق

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره

 املعنـَون   ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة        " املعنَون   ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري 
 ١٨، املـؤرخْين    "ب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلـس حقـوق اإلنـسان           مدونة قواعد السلوك ألصحا   "

  ، ومؤكداً أن صاحب الوالية يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

ـ        تعزيز ومحاية التضامن الدويل،      من زاوية  وإذ يشري أيضاً،   ة إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدولي
  املعقـود يف مـونتريي     ،، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية    ١٩٩٣ املعقود يف فيينا عام      ،مثل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان    

، ١٩٩٢ عـام  الربازيلب دي جانريو  املعقود يف ريو، بالبيئة والتنمية، ومؤمتر األمم املتحدة املعين  ٢٠٠٢عام  املكسيك  ب
 باحلـد   ، واملؤمتر العاملي املعين   ٢٠٠٢ام   ع نوب أفريقيا  جب  املعقود يف جوهانسربغ   ،ستدامةومؤمتر القمة العاملي للتنمية امل    

  ،٢٠٠٥ عام اليابان ب املعقود يف كويب،من الكوارث

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول            جمدداً  د  وإذ يؤكِّ 
وق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية قيام كل بلـد ببـذل                وال جيوز أن يستمر وأنه يع     

  قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان النامية الرامية إىل                إذ يقرُّ   و
  ز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، مل يكن كافياً،إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزي

  : ملدة ثالث سنوات من أجل ما يليستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلملاخلبري امتديد والية يقرِّر   -١

مبادئ توجيهية، وضع  تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل بُسبلٍ منها مواصلة  )أ(
لتعزيز  تعزِّز التمتُّع هبذا احلق األساسي واختاذ تدابريٍ على الصعيدين اإلقليمي والدويل             ومبادئومقاييس، ومعايري،   

هتيئة األوضاع اليت تتيح إعمال حقوق   والتنمية   املبذولة بشأن    وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان النامية يف مساعيها      
  كامالً؛اإلنسان إعماالً 

آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من املنظمـات الدوليـة            التماس    )ب(
 بواليته، آخذاً يف حسبانه نتائج مجيع مؤمترات         اضطالع اخلبري   لدى  وذلك واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة،    

يف املعقـودة    العاملية واالجتماعات الوزاريـة      القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة         
  امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛
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حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الشعوب واألفراد يف                )ج(
  التضامن الدويل؛

ب واألفراد  الشعواإلعمال الكامل حلق    ها من أجل    اختاذتوصياٍت بشأن اخلطوات املمكن     تقدمي    )د(
   ومقترحاٍت للتصدي ملا يواجه التعاون الدويل من حتدياٍت متزايدة؛،يف التضامن الدويل بصورٍة تدرجيية

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك               )ه(  
نطاقٍ ممكن من املصاحلِ والتجارب، كل يف نطاق واليتـه، كـي    مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع          

  تعمِّم يف إطار أنشطة األمم املتحدة اإلعمال الفعلي حلق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل تعميماً كامالً؛

حق الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال والتظاهرات مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات   )و(
  ب واألفراد يف التضامن الدويل؛الشعو

وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري إىل  و إىل مجيع الدول،يطلب  - ٢
اخلبري  وأن تتعاون مع عوب واألفراد يف التضامن الدويلم يف أنشطتها مراعاة حق الش    احلكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

ده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جبدية يف االستجابة بصورٍة إجيابية              أثناء واليته، وأن تزوِّ    ستقلملا
  لطلبات اخلبري املستقل لزيارة بلداهنا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

مجيع املوارد البشرية واملاليـة     توفر  ن  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  - ٣
  ال؛ فعَّحنوٍعلى أداء واليته من  ستقلملاخلبري التمكني الالزمة 

عمل من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الـشعوب          ال إىل اخلبري املستقل أن يواصل       يطلب  - ٤
   وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللسواألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرِّر   - ٥

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٣ًمقابل   صوتا٣٤ًبتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد [

غوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،      االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أن       :املؤيدون
ا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،            يبنغالديش، بوليف 

غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،            
  .كاراغوا، اهلند املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، ني

سويسرا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا،   املعارضون
  .]فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان
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  والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  - ٧/٦

  س حقوق اإلنسان،إن جمل

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إذ يشري إىل      
  ،قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

قليات حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أ          إىل مجيع القرارات السابقة بشأن       وإذ يشري أيضاً    
وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرار اللجنة           اجلمعية العامة   كل من    ا اعتمده اليت ،دينية ولغوية 

  ،٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥ وقرار اجمللس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩

 ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات       اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز       أن   وإذ يؤكد   
 ملشاركةقومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، مبا يضمن على حنو فعال عدم التمييز واملساواة للجميع، فضالً عن ا              

 يف املسائل اليت متسهم، إمنا يسهمان يف احليلولة دون نشوء مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان وأوضاع ة والفعالةالكامل
  قليات ويف تسوية هذه املشاكل واألوضاع بصورة سلمية،األ

 والصراعات اليت تتعلق بأقليات يف بلدان كـثرية والـيت           الرتاعات ةّد تكرار وحِ  إزاءوإذ يساوره القلق      
أسفرت عن نتائج مأساوية يف كثري من األحيان، وإزاء معاناة األشخاص املنتمني إىل أقليات معاناة غري متناسبة يف 

 على وجه اخلصوص   من األحيان من آثار الرتاعات املؤدية إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وتعرضهم               كثري
  ،للتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفق الالجئني، وإعادة التوطني القسري

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن  ٥/٢ و  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،         ٥/١ قراريهري إىل   وإذ يش   
 ١٨مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان املـؤرخني             

  ،فقاهتما، وإذ يؤكّد أن صاحب الوالية يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومر٢٠٠٧يونيه /حزيران

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليـات          بتقرير األمني العام بشأن حقوق       وإذ حييط علماً    
، والذي أوصى فيه بضرورة أن حيافظ اجمللـس         (A/HRC/4\109)ة   املقدم إىل اجمللس يف دورته الرابع      دينية ولغوية 

  اخلاص،ينها، مبا يف ذلك اإلجراء على اآلليات القائمة وحتس

مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات من عمل حىت اآلن، وبالدور اهلام              يشيد    - ١  
 وزيادة تسليط األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةالذي أدته يف زيادة الوعي حبقوق 

الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقهم مبا يكفل التنميـة العادلـة        الضوء على هذه احلقوق، ويشيد جبهودها املتواصلة        
وإجياد جمتمعات آمنة ومستقرة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع احلكومات، وهيئات وآليـات األمـم                  

  ت الصلة واملنظمات غري احلكومية؛املتحدة ذا
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حلكومية اليت أولـت عنايـة       للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري ا      يعرب عن تقديره    - ٢  
، وقدمت الدعم إىل األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةخاصة لتعزيز ومحاية حقوق 

  ة املستقلة فيما تقوم به من عمل؛اخلبري

  : ما يلي متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات ويطلب إليهايقرر  - ٣  

تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية   )أ(  
 مع احلكومات، مع مراعاة املعايري الدولية والتشريعات الوطنية املوجودة        املشاوراتعن طريق   مبا يف ذلك    ولغوية،  

  خبصوص األقليات؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق       للتعاون التقين مع  واإلمكانات  حتديد أفضل املمارسات      )ب(  
  اإلنسان بناء على طلب احلكومات؛

  عملها؛األخذ مبنظور جنساين يف   )ج(  

، التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع املنظمات اإلقليمية              )د(  
  ؛ية تاليف االزدواجمع

  ؛امراعاة آراء املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليته  )ه(  

  ؛٦/١٥ حسبما قرر اجمللس يف قراره عين بقضايا األقلياتاملنتدى توجيه عمل امل  )و(  

موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقدمي توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات   )ز(  
  .املنتمني إىل أقلياتمال حقوق األشخاص فعالة من أجل حتسني إع

 جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبرية املستقلة يف تأدية املهام والواجبات املنوطة هبا، وتشجيع يهيب  - ٤  
الوكاالت املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية علـى             

  كلف بالوالية والتعاون معه؛ع املإجراء حوار منتظم م

األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان توفري املساعدة البشرية والتقنية واملالية           يطلب إىل     - ٥  
  املستقلة بواليتها على حنو فعال؛الالزمة الضطالع اخلبرية 

  . لربنامج العمل السنوي للمجلسوفقاًيقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة   - ٦  

  جللسة التاسعة والثالثونا  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  ].القرار بدون تصويتاعُتمد [
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   محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب - ٧/٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ٢٠٠٣/٦٨، وإذ يشري أيضاً إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان          ٦/٢٨ وقراره   ٢/١١٢إىل مقرره   إذ يشري     
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩ فضالً عن قرارات اجلمعيـة العامـة         ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
  ،٦٢/١٥٩ و٦١/١٧١و

أن على مجيع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا              يعيد تأكيد     - ١  
  القانون اإلنساين؛مبوجب القانون الدويل وال سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني و

 للمعاناة اليت يتسبب فيها اإلرهاب لضحاياه وألسرهم ويبدي تضامنه         يعرب عن استيائه الشديد     - ٢  
  العميق معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛

  إدانته القاطعة جلميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وجبميع أشكاله ومظاهرهيؤكد من جديد  - ٣  
حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه                 
بتعزيز التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب وحماربته فيدعو هبذا اخلصوص الدول واهليئات الفاعلة األخرى ذات الصلة 

ية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تؤكد على أمور          بالقيام، حسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيج     
  عدة منها احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   ٤ التزام الدول، وفقاً للمادة     أيضاً يؤكد من جديد    - ٤  
ترام حقوق معينة بوصفها غري قابلة للتقييد يف أي ظرف من الظروف، ويشري، فيما يتعلق جبميـع                 باح والسياسية

احلقوق األخرى املتضمنة يف العهد إىل أن أية تدابري تقيد أحكام العهد جيب أن تتخذ، يف مجيع احلاالت، وفقـاً                    
  ؛)١(ا طابع استثنائي ومؤقتألحكام تلك املادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذ

   بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنية الضالعة يف مكافحة اإلرهاب بأمهية هذه االلتزامات؛يهيب  -٥  

 أن تدابري مكافحة اإلرهاب ينبغي تنفيذها يف إطار املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان             يعيد تأكيد   - ٦  
ت وجيب أن تنأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو          اليت يتمتع هبا األشخاص الذين ينتمون إىل أقليا       
  اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي؛

التمييـز الـيت    الدول عدم اللجوء إىل التنميط املستند إىل مناذج مقولبة مبنّية على أسس             يناشد    - ٧  
  أو الدينية؛/وحيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك على األسس العرقية واإلثنية 

                                                      

تقييد األحكام أثنـاء حالـة   ( من العهد ٤بشأن املادة   ) ٢٠٠١(٢٩انظر على سبيل املثال، التعليق العام رقم         )١(
 .الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان) الطوارئ
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الدول على أن تتحلى، يف مكافحتها لإلرهاب، بالوفاء الّتام بالتزاماهتا فيما خيص التعذيب             حيث    - ٨  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن حتظر التعذيب حظراً مطلقاً؛

التزاماهتا بعدم اإلعادة القسرية لالجئني، مبوجب      على أن حتترم احتراماً كامالً      أيضاً   الدول   حيث  - ٩  
قانون الالجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وعلى أن تستعرض يف الوقت نفسه، مع االحترام الكامل         
هلذه االلتزامات والضمانات القانونية األخرى، شرعية أي قرار تكون قد اختذته بشأن منح شخص مركز الالجئ                

ور دليل له مصداقيته وأمهيته يشري إىل أن الشخص املعين قد ارتكب أي أعمال جنائية، مبا فيها أعمال يف حال ظه
  إرهابية تندرج ضمن شروط االستثناء مبوجب قانون الالجئني الدويل؛ 

بالدول االمتناع عن إعادة األشخاص، مبا يف ذلك يف احلاالت املتصلة باإلرهاب، إىل بلداهنم يهيب   - ١٠  
صلية أو بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما قـانون حقـوق                    األ

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، مبا يف ذلك احلاالت اليت تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إىل 
 أن حياهتم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، يف انتهاك لقانون االعتقاد أهنم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو

الالجئني الدويل، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة أو رأيهم 
  السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة مبحاكمة األشخاص الذين ال تتم إعادهتم؛

 بالدول كفالة توخي الوضوح واالحترام التام اللتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل،            أيضاًيهيب    - ١١  
وخباصة قانون الالجئني وقانون حقوق اإلنسان، يف املبادئ التوجيهية واملمارسات املتعلقة جبميع عمليات مراقبة              

  اية الدولية؛احلدود وغريها من اآلليات السابقة للدخول إزاء األشخاص الذين يلتمسون احلم

توفري ضمانات باتبـاع اإلجـراءات      ،   الدول على أن تكفل، يف سياق مكافحة اإلرهاب        حيث  - ١٢  
العهد التزاماهتا مبوجب القانونية الواجبة، مبا يتفق مع مجيع األحكام ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و    

 اخلاصـة   ١٩٥١واتفاقية عـام    نيف وبروتوكوالهتا اإلضافية    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيات ج      
  يف اجملاالت اليت يسري فيها كل منها؛ اخلاص بوضع الالجئني، ١٩٦٩بوضع الالجئني وبرتوكول عام 

 مجيع الدول على اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لكفالة متتع األشخاص احملرومني مـن              حيث أيضاً   - ١٣  
 احتجازهم أو اعتقاهلم، بالضمانات اليت حيق هلم التمتع هبا مبقتضى القانون الدويل، حريتهم، بغض النظر عن مكان

  مبا يف ذلك إعادة النظر يف احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات القانونية األساسية؛

  أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية الذي يبلغ حد وضع الشخص احملتجز خارج نطاق               يعارض  - ١٤  
محاية القانون، وحيث الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة مجيع السجناء                

  يف مجيع أماكن االحتجاز وفقاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

، يف لية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري التفاقية الدواجلمعية العامة ل  باعتماد   ينّوه  - ١٥  
  ويسلّم بأن بدء نفاذها سيشكل حدثاً له أمهيته؛، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧قرارها 
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أو األنـشطة اإلرهابيـة   / بالدول كفالة اإلحاطة بقوانينها اليت جترم السلوك اإلرهـايب و        يهيب  - ١٦  
  ييزي وغري رجعي األثر، وفقاً للقانون الدويل مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان؛وصياغتها بدقة وبشكل غري مت

 الدول على القيام، عند السهر على االمتثال الكامل اللتزاماهتا الدولية، بإدراج ضـمانات              حيث  - ١٧  
   مكافحة اإلرهاب؛حقوق اإلنسان املالئمة يف إجراءاهتا الوطنية، لوضع القوائم اليت تشمل األفراد والكيانات بغية

 أنه يتحتم على مجيع الدول أن تسعى إىل حفظ ومحاية كرامة األفراد وحرياهتم              يؤكد من جديد    - ١٨  
  األساسية، وكذلك التمسك باملمارسات الدميقراطية وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

قوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة    بتقارير املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حينّوه مع التقدير   - ١٩  
  ؛E/CN.4/2006/98)، وA/HRC/4/26، وCorr.1 و(A/HRC/6/17 اإلرهاب املقدمة إىل اجمللس

 بتقريري املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن محاية حقوق اإلنسان واحلريـات          ينّوه مع التقدير    - ٢٠  
فضالً عن العمل ، A/HRC/4/88)، و(E/CN.4/2006/94األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب املقدمني إىل اجمللس 

 واجلمعية العامة مبوجب    ٢٠٠٥/٨٠الرامي إىل تنفيذ الوالية اليت أناطتها هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها             
   ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة جهودها املبذولة يف هذا الصدد؛٦٠/١٥٨قرارها 

ة ودون اإلقليمية تعزيز تنسيقها وتعاوهنا يف جمال النهوض حبماية  املنظمات الدولية واإلقليمييناشد  - ٢١  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

خالصة بالسوابق القـضائية لألمـم      "الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الشأن         يشجع    - ٢٢  
  وأخذ حمتواها بعني االعتبار؛" ان يف سياق مكافحة اإلرهاباملتحدة واملنظمات اإلقليمية املتعلقة حبماية حقوق اإلنس

مكافحة اإلرهاب بني جملس األمن وجلنـة مكافحـة          باحلوار اجلاري يف سياق      نّوه مع التقدير  ي  - ٢٣  
هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا ويشجع ، اإلرهاب التابعة له واهليئات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات              فيها مف 
األساسية على القيام، يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبواصلة تطوير وحتسني التعاون واحلوار مع جملس األمن وجلنة                

  ؛مكافحة اإلرهاب التابعة له، مبا يف ذلك مديريتها التنفيذية

 بالتعاون بني املقرر اخلاص واملعنيني اآلخرين باإلجراءات واآلليـات ذات            أيضاً ينّوه مع التقدير    - ٢٤  
الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

هودهم، حيث ما يكون ذلك مناسباً، من أجل تعزيز         وحيثهم على مواصلة تعاوهنم وفقاً لوالياهتم وعلى تنسيق ج        
  اتباع هنج متسق بشأن هذا املوضوع؛

 الدول على أن تأخذ يف اعتبارها، يف سياق مكافحة اإلرهاب قرارات األمـم املتحـدة                يشجع  - ٢٥  
ة عـن   ومقرراهتا ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ويشجعها على إيالء االعتبار الواجب للتوصيات الـصادر             

املعنيني باإلجراءات واآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والتعليقات واآلراء ذات الصلة الصادرة عن هيئـات               
  معاهدات حقوق اإلنسان؛
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 من املبـادئ    ٢بإصدار جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن العدد         يط علماً مع التقدير     حي  - ٢٦  
  ص حقوق اإلنسان واللجنة؛التوجيهية املتعلقة بالسياسات فيما خي

إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        بالطلبات اليت وجهتها اجلمعية العامة      يط علماً   حي  - ٢٧  
، اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب               

مل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي مواصلة اإلسهام يف عمل فرقة العالداعية إىل 
  بضرورة احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 وفقاً لربنامج ،إىل اجمللسبانتظام تقارير عن تنفيذ هذا القرار تقدم أن إىل املفوضة السامية يطلب   - ٢٨  
  معية العامة؛ وإىل اجل،عمله السنوي

  . للمجلس، وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩-٢٠٠٨مواصلة النظـر يف هـذه املسألة يف دورة قرر ي  -٢٩  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]مد القرار بدون تصويتاعُت[

    والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان- ٧/٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الـذي اعتمـدت     ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٣/١٤٤ىل قرار اجلمعية العامة     إإذ يشري     
اجلمعية العامة مبوجبه بتوافق اآلراء، اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيـز                

لقرار، وإذ تكرر تأكيد أمهية اإلعالن      ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، املرفق بذلك ا          
  وتشدد على أمهية تعزيزه وتنفيذه،

  إىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع أحكام اإلعالن املذكور أعاله،أيضاً وإذ يشري   

 ٢٠٠٥/٦٧ إىل مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، وخاصة قرار جلنة حقوق اإلنسان              كذلك وإذ يشري   
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٥٢، وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

ن  بشأ ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، و          ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
يونيـه  / حزيران ١٨مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، بتاريخ              

  ، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقا هلذين القرارين وملرفقيهما، ٢٠٠٧

مع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،         الدور اهلام الذي يؤديه كل من األفراد ومؤسسات اجملت         وإذ يؤكد   
  واجلماعات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،
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حبالة املدافعني عن   ملعنية   لألمني العام ا   ة اخلاص ةه املمثل ت بالعمل الذي أجنز   حييط علماً مع التقدير     - ١  
  نسان؛حقوق اإل

املكلّف باإلجراء اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوصفه مقرراً خاصـاً              متديد والية    يقرر  -٢  
  :اخلاص القيام مبا يلياملقرر لفترة ثالث سنوات، ويطلب إىل 

تمـع يف   تعزيز التنفيذ الفعال والشامل لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئـات اجمل              )أ(  
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، عن طريق التعاون واحلوار البّنـاء واملـشاركة مـع                   

  احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني واجلهات الفاعلة األخرى املعنية؛

مارسة حـق أي شـخص      القيام، بطريقة شاملة، بدراسة االجتاهات والتطورات والتحديات املتصلة مب          )ب(  
  يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة هتدف إىل توفري محاية أفضل للمـدافعني عـن حقـوق                  )ج(  
  اإلنسان، عن طريق اعتماد هنج عاملي، ومتابعة هذه التوصيات؛

املعلومات اخلاصة حبالة وحق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحاية               التماس    )د(  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتلقي تلك املعلومات وفحصها والرد عليها؛

  إدراج منظور جنساين يف مجيع أعمال واليته، وإيالء اهتمام خاص حلالة املدافعات عن حقوق اإلنسان؛  )ه(  

العمل بتعاون وثيق مع هيئات األمم املتحدة ومكاتبها وإداراهتا ووكاالهتا املتخصـصة األخـرى ذات                 )و(  
  الصلة، سواء يف املقر أو على الصعيد القطري، وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس؛

  تقدمي التقارير بانتظام إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة؛  )ز(  

يع احلكومات على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامـه، وموافاتـه بكافـة                مجحيث    -٣  
  املعلومات، والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون إبطاء ال موجب له؛

لى الدخول  اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثها ع    املقرر   احلكومات إىل التفكري جّدياً يف االستجابة لطلبات         يدعو  -٤  
  اخلاص فيما يتعلق مبتابعة توصياته وتنفيذها، حىت يتمكن من إجناز واليته مبزيد من الفعالية؛املقرر يف حوار بناء مع 

 األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة الـضرورية إىل              إىليطلب    -٥  
  ية؛املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعال

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  -٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[  
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    حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة- ٧/٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ـ  ٦٢/١٧٠إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الـصلة، وآخرهـا القـرار            إذ يشري       كـانون   ١٨ؤرخ   امل
 املـؤرخ   ٦٢/١٢٧ بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، والقرار           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
   بشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨

 ٢٠٥/٦٥إلنسان، وآخرهـا القـرار       إىل القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا جلنة حقوق ا         وإذ يشري أيضاً    
  ، وكذا قرارات جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥املؤرخ 

 مشولية وتالحم وترابط وتشابك مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحاجـة  وإذ يؤكد من جديد     
  تمتع الكامل هبا بال متييز،األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن يضمن هلم ال

 بأن اإلعاقة مفهوم متطور وأهنا نامجة عن التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة واحلـواجز               وإذ يعترف   
  املوقفية والبيئية اليت تعرقل مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين،

لبيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم         مبا لتيّسر الوصول إىل ا     وإذ يعترف أيضاً    
  واإلعالم واالتصال، من أمهية يف متكني ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

د وخاصة بأمهية التعاون الدويل من أجل حتسني ظروف معيشة ذوي اإلعاقة يف كل بلوإذ يعترف كذلك   
  يف البلدان النامية،

 بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كثرياً ما يكّن عرضة للتمييز املتعدد األشكال ويؤكد على ضرورة               وإذ يعترف   
  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،متتعاً كامالً األخذ مبنظور جنساين يف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز متتع ذوي اإلعاقة 

 ضرورة تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كـامالً             د من جديد  يؤك  - ١  
ومتكافئاً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأّصلة ويدعو احلكومات، يف هذا              

  :الصدد، إىل اختاذ تدابري فعالة من أجل ما يلي

  مييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛منع وحظر مجيع أشكال الت  )أ(  

وضمان املشاركة واإلشراك الكاملني والفعالني لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحتـرام اسـتقالهلم              )ب(  
  الذايت، مبا يف ذلك حرية االختيار الشخصي؛ واالستقالل؛ وتكافؤ الفرص؛

وهلا االختياري  باعتماد اجلمعية العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوك        يرحب    - ٢  
   ويعرب عن أمله يف أن يدخال حيز النفاذ يف موعد مبكر؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣يف 
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 دولـة   ٧١ دولة صدقت عليها، و    ١٧ دولة قد وقعت على االتفاقية و      ١٢٦ بكون   يرحب أيضاً   - ٣  
تفاقية وبروتوكوهلا يف  دولة، منذ أن فتح باب التوقيع على اال١١وقعت على بروتوكوهلا االختياري وصدقت عليه 

، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل اإلقليمي، اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تنظر يف مسألة               ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠
  التوقيع والتصديق على االتفاقية والربوتوكول االختياري على سبيل األولوية؛

قوق ذوي اإلعاقة عند االضـطالع       بالعناية اليت أوالها العديد من املقررين اخلاصني حل        يرحب كذلك   -٤  
بوالياهتم، ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة أن تأخذ يف احلسبان، عند اضطالعها بوالياهتا، متتع األشخاص ذوي اإلعاقـة                 

  الكامل واملتكافئ جبميع حقوق اإلنسان؛

ذ مبنظور ذوي    اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وسائر آليات اجمللس، على األخ           يشجع  -٥  
  عمل اجمللس؛ اإلعاقة، حسب االقتضاء، عند اضطالعها بعملها ويف توصياهتا لكي يتسّنى إشراك ذوي اإلعاقة يف

 كافة أصحاب املصلحة على إيالء االعتبار حلقوق ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل االستعراض حيث  - ٦  
دول على املستوى الوطين من أجل حتضري املعلومـات         الدوري الشامل، مبا يف ذلك إبان املشاورات اليت جتريها ال         

املتوقع تقدميها لالستعراض، بغية إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية املمثلة لذوي     
  اإلعاقة يف تلك املشاورات؛

عاهدات مبا يعار من اهتمام حلقوق ذوي اإلعاقة يف أعمال عدة هيئات من هيئات رصد ميرحب   - ٧  
حقوق اإلنسان ويشجع كل تلك اهليئات على زيادة األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعماهلا، مبا يف ذلك أنشطتها                  

  للرصد وعن طريق إصدار تعليقات عامة؛

 احلكومات على أن تتناول بالكامل، بالتشاور مع جهات منها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان              حيث  -٨  
إلعاقة، مسألة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى امتثاهلا لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير            ومنظمات األشخاص ذوي ا   

  مبقتضى صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ذات الصلة، ويرحب جبهود احلكومات اليت بدأت تفعل ذلك؛

صيات الواردة يف الدراسة    بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التو          يرحب    -٩  
 ويدعو املفوضة السامية إىل مواصلة تقدمي الدعم املالئم من أجل           )A/HRC/7/61 (املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعمال اجمللس ومواصلة أنشطة مفوضيتها اليت تسهم يف التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص             
  همها، مبا يف ذلك التعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة؛ذوي اإلعاقة ويف ف

الدول على التوعية فيما خيص حقوق ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك محالت لتوعية اجلمهور              يشجع    - ١٠  
قفية فيما يتـصل بـذوي      وبرامج تدريبية، حملاربة األفكار النمطية والتحيزات واملمارسات الضارة واحلواجز املو         
  اإلعاقة وتعزيز التصّورات اإلجيابية وزيادة الوعي االجتماعي باألشخاص ذوي اإلعاقة؛

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على مراعاة التنفيذ التدرجيي للمعايري واملبادئ التوجيهية         يشجع  - ١١  
راعاة كاملة، أيضاً مع أخذ أحكام اتفاقيـة        اليت تتيح االستفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األمم املتحدة م         
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 على احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له مـن             ويشددحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان،       
  موارد على شبكة اإلنترنت، متاحاً بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

العراقيل واحلواجز اليت حتول دون وصول  الدول على اختاذ التدابري املالئمة لتحديد وإزالة يشجِّع  - ١٢  
األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة العمل على أن يتيّسر لذوي اإلعاقة الوصول، على قدم املساواة مع اآلخرين، إىل 
البيئة املادية ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، وسائر التسهيالت املفتوحة أو املتاحة للجمهور، يف كل من               

  ية والريفية؛املناطق احلضر

 بالدور اهلام الذي لعبته املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا             يرحب  - ١٣  
فيها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف التفاوض على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويـشجِّع                 

   فهم االتفاقية و، عند االقتضاء، تنفيذها؛املؤسسات واملنظمات ذات الصلة على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على االستمرار يف تقوية شـراكاهتا مـع         يشجِّع  - ١٤  
منظمات اجملتمع املدين وأنشطتها املُوِصلة إليها، مع التأكيد بصفة خاصة على املنظمات املمثلة لذوي اإلعاقة، بغية 

  نظومة حقوق اإلنسان؛توعيتها بأعمال م

 إجراء حوار تفاعلي سنوي يف إحدى دوراته العادية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وأن ُيجرى يقرِّر  - ١٥  
أول حوار من هذا القبيل يف دورته العاشرة، مركِّزاً على التدابري القانونية الرئيسية الالزمة للتصديق على االتفاقية    

  لق باملساواة وعدم التمييز؛وتنفيذها الفعال، مبا يف ذلك ما يتع

إىل املفوضية السامية إعداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص            يطلب    - ١٦  
ذوي اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانونية اليت هي مفتاح للتصديق على االتفاقية وتنفيذها الفعال،                

عدم التمييز، بالتشاور مع الدول ومنظمات اجملتمع املدين، ومنـها منظمـات            مثل تلك املتعلقة منها باملساواة و     
األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب أن تتاح الدراسة على املوقـع الـشبكي                

  للمفوضية السامية، يف شكل متيسِّر، قبل انعقاد دورة اجمللس العاشرة؛

العامة طلبت إىل األمني العام أن يرفع إىل اجلمعية يف دورهتـا القادمـة               بأن اجلمعية    حييط علماً   - ١٧  
، وبأهنا طلبت أيضاً إىل األمني العام ٦٢/١٧٠تقريراً عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ القرار 

  أن يقدم ذلك التقرير إىل اجمللس إسهاماً منه يف مناقشته حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية مواصلة التعاون مع اجمللـس              يدعو  - ١٨  
  .وخماطبته بشأن األنشطة املضطلع هبا عمالً بواليته، طبقاً لربنامج عمل اجمللس

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[  
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  ن التعسفي من اجلنسية  حقوق اإلنسان واحلرما- ٧/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بأغراض ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها لكل فرد أن تكون له ١٥ باملادة وإذ يسترشد أيضاً  
  جنسية وتنص على أال حيرم أي أحد من جنسيته تعسفاً،

، وكذا مجيع القرارات السابقة     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١١ مقرره   تأكيدوإذ يعيد     
اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية، وال سيما القـرار        

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٥

 اكتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، طبقـاً للقـانون             حبق الدول يف سن قوانني حتكم      وإذ يعترف   
الدويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل اجلمعية العامة يف إطار املسألة األوسع نطاقـاً                   

  ،املتعلقة خبالفة الدول

 اجلنـسية سان ويف الصكوك املتعلقة ب    وق اإلن األحكام ذات الصلة يف الصكوك الدولية حلق      وإذ حييط علماً بأن       
والفقرة ،  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     ية الدولية    من االتفاق  ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(، ومنها الفقرة    وانعدامها

 من اتفاقية حقوق الطفـل،   ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤ املادة    من ٣
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         ٩ من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة        ٣إىل   ١واملواد  

  املرأة، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية،

إىل أن احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجـئني  وإذ يشري    
بانعدام اجلنسية، مبا فيها، فيما يّتصل بالدول األطراف، االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع              وكذلك الصكوك املتعلقة    

  األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا،

 على أن مجيع حقوق اإلنسان تعم الكافة ومتالمحة ومترابطة ومتشابكة وأنه ال بد للمجتمـع                وإذ يشدد   
ن أن يعامل حقوق اإلنسان على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم املساواة وبنفس التشديد، الدويل م

حسب ما أكده من جديد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف                     
 املؤرخ ٦٠/٢٥١امة مبوجب قرارها ة العواجلمعي يف نتائجه ٢٠٠٥ ومؤمتر القمة العاملي لعام ١٩٩٣يونيه /حزيران

  ، الذي أنشأت اجلمعية مبقتضاه جملس حقوق اإلنسان،٢٠٠٦مارس / آذار١٥

، الذي جاء فيـه، يف      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٦١/١٣٧إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
 أنشطتها فيما يتعلق بتحديد عـدميي       مجلة أمور، أهنا حتثّ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على مواصلة          

  اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،
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معاجلة مشكلة  ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف سعيها إىليع به مفوضل بالعمل اهلام الذي تضطوإذ حييط علماً   
، املتعلق بتبّين   ٢٠٠٦ -) ٥٧-دال(١٠٦فيذية االستنتاَج رقم    انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، وال سيما اعتماد جلنتها التن        

  انعدام اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،

، ١٩٨٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣ املؤرخ   ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ يضع يف اعتباره     
ان واحلريات األساسية واالمتناع عن حرمـان أفـراد         النداء املوجه إىل كافة الدول من أجل تعزيز حقوق اإلنس         

  سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢  املـؤرخ  ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٣إىل قراري اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  بيعيني يف حالة خالفة الدول، بشأن جنسية األشخاص الط٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 إىل قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن حقوق غري املواطنني، وال سيما           وإذ يشري أيضاً    
 وكذلك إىل التقرير النهائي املقدم من املقـرر         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢١ من قرارها    ٧ الفقرة

  ).Add.1-4و E/CN.4/Sub.2/2003/23 (وق غري املواطننياخلاص للجنة الفرعية املعنية حبق

 حلرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعسفاً من جنسيتهم، خاصـة             العميق وإذ يعرب عن قلقه     
  ألسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو جنسانية أو سياسية،

د يؤدي إىل انعدام اجلنسية ويعرب، يف       إىل أن حرمان الفرد من جنسيته، ذكراً كان أم أنثى، ق          وإذ يشري     
هذا الصدد، عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املوجهة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً اللتزامات الـدول مبوجـب                  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان،

د أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول ال بوإذ يؤكد   
  أن ُتحترم احتراماً كامالً،

   أن احلق يف اجلنسية لكل إنسان حق أساسي من حقوق اإلنسان؛يؤكد من جديد  - ١  

بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية ألسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو سياسية أو                يسلم    - ٢  
  جنسانية انتهاٌك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

مجيع الدول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات والتمّسك هبا وهـي               إىل   يطلب  - ٣  
حترم أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو                   

  اجلنسية؛األصل القومي أو اإلثين، خاصة إذا كانت هذه التدابري والتشريعات جتعل الشخص عدمي 

 مجيع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات بشأن اجلنسية بغية تفادي انعدام اجلنسية، تتمشى مع             حيث  - ٤  
  ؛مبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع احلرمان التعسفي من اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول
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 ذلك بعد، يف االنضمام إىل اتفاقيـة خفـض           إىل الدول أن تنظر، إن مل تكن قد فعلت         يطلب  - ٥  
  حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛

 أن متتع الفرد، ذكراً كان أم أنثى، متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يالحظ  - ٦  
  اجه االجتماعي؛قد يتعثر نتيجة احلرمان التعسفي من اجلنسية، مما يعوق اندم

 إىل الدول أن تضمن إتاحة وسيلة انتصاف فعالة لألشخاص الذين يكونون قد حرمـوا               يطلب  - ٧  
  تعسفاً من جنسيتهم؛

 اآلليات املناسبة التابعة للمجلس وهيئات معاهدات األمم املتحدة ذات الـصلة ويـشجع              حيث  - ٨  
ع املعلومات بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مج

التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وعلى مراعاة هذه املعلومات، إىل جانب أية توصيات عنها، يف  
  تقاريرها ويف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛

من مجيع املصادر ذات الصلة وتوفريهـا        إىل األمني العام مجع معلومات عن هذه املسألة          يطلب  - ٩  
  للمجلس كي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته العاشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ١٠  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[  

  قوق اإلنسان ومحايتها يف تعزيز حدور احلكم السديد  - ٧/١١

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه معياراً مشتركاً لإلجناز لدى الشعوب واألمم كافـةً       ذ يسترشد إ
سترشد أيضاً بإعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذين ييسري على كل فرد من أفراد اجملتمع وكل هيئة من هيئاته، وإذ   

  وق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،أكدا أن مجيع حق

 وإىل مجيع القرارات السابقة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٦٨ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يشري
  ية،ذات الصلة فيما يتعلق بدور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلف

 بأمهية إجياد بيئة تفضي، على الصعيدين الوطين والدويل، إىل التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان               وإذ يسلِّم 
  واحلريات األساسية، وأمهية عالقة التعاضد بني احلكم السديد وحقوق اإلنسان،
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ـ          وإذ يسلِّم أيضاً    احتياجـات   ي بأن احلكم الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويلّب
 اجلماعات الضعيفة واملهمَّشة، هو األساس الذي يقوم عليه احلكـم           فرادوتطلعات الشعب، مبا يف ذلك النساء وأ      

   وبأن هذا األساس شرطٌ ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان، ومنها احلق يف التنمية، إعماالً كامالً،،السديد

ا مؤسسية ال جدال يف مواتاهتا للتنمية املستدامة، وأهنا، حني           على أن الدميقراطيات قد تضمَّنت مزاي      وإذ يشدِّد 
تقوم على احترام حقوق اإلنسان، توفر للحكوماِت حوافز سياسية لتلبية احتياجات الشعب ومطالبه، وتتيح حواراً عن                

  حلكومة،قيم الضوابط والتوازنات الالزمة لسلطة االسياسات العامة أكثر ترّوياً ومشوالً وأكثر مرونةً، وُت

 الدميقراطية وحقوق اإلنسان  النهوض ب  الدور القيادي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف          وإذ يؤكد جمدداً  
  سلّم بدور العمليات األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل للـدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة               ُي، وإذ   وتعزيزها

  وجمتمع الدميقراطيات،

، من أجل تيـسري   عند احلاجة لتعاون الدويل واإلقليمي، عندما تطلبه الدول        أمهية ا  أيضاً وإذ يؤكد جمدداً  
  تنفيذ احلكم السديد وممارسات مكافحة الفساد على مجيع األصعدة،

أن احلكم السديد على الصعيدين الوطين والدويل أمٌر أساسٌي لتحقيق النمو االقتصادي املطَّرد             وإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥الفقر واجلوع، كما ورد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام والتنمية املستدامة والقضاء على 

، ٢٠٠٠ بنتائج كلٍّ من مؤمترات جمتمع الدميقراطيات، املعقودة يف وارسو يف عام             مع االرتياح  وإذ حييط علماً  
ـ      ٢٠٠٧، ويف باماكو يف عام      ٢٠٠٥، ويف سانتياغو يف عام      ٢٠٠٢ويف سيول يف عام      دول ، واليت تعهَّدت فيهـا ال

باالستناد إىل مبادئها وأهدافها املشتركة لتعزيز الدميقراطية يف مناطق العامل كافة، ولدعم سالمة العمليات الدميقراطية يف 
  اجملتمعات اليت تشقُّ طريقها حنو الدميقراطية، ولتنسيق سياساٍت ترمي إىل تعزيز فعالية احلكم الدميقراطي،

ألصعدة يؤدي دوراً مهماً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويف أن مكافحة الفساد على كل اوإذ يدرك 
  عملية إجياد بيئٍة تفضي إىل التمتع الكامل هبا، 

اجملتمع الدويل مبا الستشراء الفساد من أثرٍ ضارٍ على حقوقِ اإلنسان           صفوف   بتزايد الوعي يف     وإذ يسلِّم 
يف إعاقة قدرات احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا       باحلكومة، وكذلك   بإضعاف املؤسسات وزعزعة ثقة اجلمهور      ب

  األكثر ضعفاً وهتميشاً،لألشخاص سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية  والجمال حقوق اإلنسان، 

 وبأن تعزيز حقوق الزمان بأن اختاذ تدابريٍ فعَّالة ملكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان متوإذ يسلِّم أيضاً
  أمٌر أساسٌي للوفاء بكل جوانب أي استراتيجية ملكافحة الفساد،اإلنسان ومحايتها 

 بنتائج الدورتْين األوىل والثانية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مع االهتمام وإذ حييط علماً
  ،٢٠٠٨ عام ، ويف بايل، بإندونيسيا، يف٢٠٠٦ملكافحة الفساد، املعقودتْين يف البحر امليِّت، باألردن، يف عام 

 مبذكرة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اليت حتيل هبا التقرير اخلاص مبؤمتر              يرحِّب  - ١
األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، الذي عقدته مفوضية األمم املتحدة السامية 



  

109 

، وحتيط فيها علماً باملواضيع الرئيسية اليت نوقشت ٢٠٠٦فمرب نو/ تشرين الثاين٩ و٨حلقوق اإلنسان يف وارسو يف 
  :خالل احللقة الدراسية

  أثر الفساد على حقوق اإلنسان؛  )أ(  

  حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد؛  )ب(  

  دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم؛  )ج(  

  إلنسان؛مكافحة الفساد مع صْون حقوق ا  )د(  

 الدول إىل التفكري يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها، وإىل                يدعو  -٢
  تعزيز الشفافية، واملساءلة، والوقاية واإلنفاذ، بوصفها مبادئ رئيسية تسترشد هبا اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد؛

ممارسات احلكم السديد    "ةة السامية حلقوق اإلنسان املعنَون     مفوضية األمم املتحد   ةبنشريرحِّب    - ٣
، ويطلب إىل املفوضية إعداد منشورٍ ٢٠٠٥/٦٨حقوق اإلنسان جلنة ، عمالً بقرار "من أجل محاية حقوق اإلنسان

  عن مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤمتر وارسو؛

ل النظر يف مسألة دور احلكم السديد، مبا يف ذلك مسألة مكافحة الفساد يف سياق  أن يواصيقرِّر  - ٤
  .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف دورٍة مقبلة

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

انظـر الفـصل    .  عن التصويت  ٦ صوتاً مقابل ال شيء، وامتناع       ٤١اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية     [  
  : صويت كالتايلوكانت نتيجة الت

أذربيجان، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيـل،             :املؤيدون
بنغالديش، البوسنة واهلرسك، بريو، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبويت، رومانيا، زامبيـا،            

 فرنسا، الفلبني، قطر، الكامريون، كنـدا،       سلوفينيا، السنغال، سويسرا، غابون، غانا، غواتيماال،     
مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة لربيطانيـا             

  .العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند، هولندا، اليابان

  .] نيكاراغوااالحتاد الروسي، بوليفيا، سري النكا، الصني، كوبا،  :املمتنعون
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   حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي - ٧/١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

صلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          ال املواد ذات    إذ يؤكد من جديد     
حلـق يف عـدم التعـرض    املدنية والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي، وا  

   االعتراف للفرد بالشخصية القانونية، يفقاحلللتعذيب، و

 املنشئ لفريق عامل يتألف من ١٩٨٠فرباير / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
   أو غري الطوعي،مخسة أعضاء يعملون كخرباء بصفتهم الشخصية لبحث املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء القسري

، الـذي   ١٩٩٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
اعتمدت اجلمعية مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هـذا اإلعـالن                

  جمموعة مبادئ جلميع الدول،

ها قرار، يف التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       لاجلمعية العامة    باعتماد   وإذ يقر   
، وإذ يعترف بأن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت           ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماًسيشكل حدثاًعليها  دولة ٢٠ممكن عن طريق تصديق 

د حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق شـىت مـن              بصفة خاصة إزاء تزاي    وإذ يساوره بالغ القلق     
 مـن   االعامل، مبا فيها حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف اليت تندرج يف إطار حاالت االختفاء القسري أو ما شاهب                

  وسـوء ةحاالت، وتزايد األنباء عما يتعرض لـه الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب املختفني من مـضايق            
  ،ويفمعاملة وخت

أفعال االختفاء القسري جرائُم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفها يف نظام رومـا األساسـي                 بأن وإذ يقر   
  للمحكمة اجلنائية الدولية،

 ٢٠٠٥/٢٧ و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٠ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة اعتباره إذ يضع يف و  

 ٥/٢قراره   و "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       " املعنون   ٥/١إىل قرار اجمللس    وإذ يشري     
 ١٨، املـؤرخني    "إلنـسان مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق ا           "املعنون  
  وملرفقيهما، ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 )A/HRC/7/2(ي  ت االختفاء القسري أو غري الطوع     بتقرير الفريق العامل املعين حباال    حييط علماً     - ١  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛
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الفريق العامل ملدة ثالث سنوات أخرى ويشجعه، يف سياق اضطالعه بواليته،            متديد والية    يقرر  - ٢  
  :على ما يلي

ر االتصال بني أسر املختفني واحلكومات املعنية، وال سيما عندما ختفق القنوات العادية يف يّسأن ُي  )أ(  
مما إذا كانت هذه املعلومات ذلك، بغية كفالة التحقيق يف كل حالة موثقة توثيقاً كافياً وحمددة بوضوح، والتأكد 

  تندرج ضمن واليته وتتضمن العناصر املطلوبة؛

 مهمته اإلنسانية، مبعايري األمم املتحدة وممارساهتا فيما يتعلق بتناول البالغات  سياقتقيد، يفأن ي  )ب(  
  والنظر يف ردود احلكومات؛

لة الواردة يف اإلعالن املتعلق     نظر يف مسألة اإلفالت من العقاب يف ضوء األحكام ذات الص          أن ي   )ج(  
 يف االعتبار جمموعة املبادئ الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق          حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واضعاً      

  ، املرفق الثـاين،    E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1 (اإلنسان عن طريق العمل على مكافحة اإلفالت من العقاب        
  ؛)E/CN.4/2005/102/Add.1و

 حلاالت األطفال ضحايا االختفاء القسري وأطفال األشخاص املختفني،         اً خاص اً اهتمام ويليأن    )د(  
  تعاوناً وثيقاً مع احلكومات املعنية يف البحث عن هؤالء األطفال والتعرف عليهم؛وأن يتعاون 

تعلق ور اإلنساين وت   من املنظ  األكثر إحلاحاً  ملا حيال إليه من حاالت تعترب        اً خاص اً اهتمام أن يويل   )ه(  
توجيه هتديـدات   بلشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أقارب املختفني، أو             اإساءة معاملة   ب

  هم، أو ترويعهم؛يلإخطرية 

 حلاالت اختفاء األشخاص العاملني يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           اً خاص اً اهتمام أن يويل   )و(  
  ضع توصيات مناسبة ملنع حدوثها ولتحسني محاية هؤالء األشخاص؛ينما حدثت، واحلريات األساسية، أيو

  أخذ مبنظور جنساين يف إعداد تقاريره، مبا يف ذلك عند مجع املعلومات وصياغة التوصيات؛أن ي  )ز(  

  قدم املساعدة املناسبة للدول يف تنفيذ اإلعالن والقواعد الدولية القائمة؛أن ي  )ح(  

  إىل جملـس   تقـاريره املقدمـة     درج هذه اجلوانـب يف      يداوالته بشأن أساليب عمله و    اصل م أن يو   )ط(  
  حقوق اإلنسان؛

  ؛ للمجلسعمل السنويال عن تنفيذ واليته إىل جملس حقوق اإلنسان وفقا لربنامج اًتقريربانتظام قدم أن ي  )ي(  

شأن االدعاءات بوقوع    احلكومات اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية ب           دعوي  - ٣  
 هيف تقاريرملا يقدمه الفريق العامل حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلك الردود وإيالء االهتمام الواجب 

  ؛ه املسألةتوصيات متعلقة هبذمن 
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  : على ما يلي الدولحيث  - ٤  

  أن ُتعمله إعماالً كامالً؛أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و  )أ(  

أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هـذا                   )ب(  
  اإلطار، يف الطلبات املقدمة لزيارة بلداهنا؛

أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها احلرص على أال ُيعتقَل أي شـخص                  )ج(  
ية إال يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني، وضمان فتح مجيع أماكن االحتجـاز يف              حمروم من احلر  

وجه السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قـوائم رمسيـة                 
  ضائية فور احتجازهم؛أو سجالت للمحتجزين، والعمل على إحالة احملتجزين إىل سلطة ق/وعلنية ومستوفاة و

 عمليات االختفاء القـسري مـن العقـاب،         اجلناة يف أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت          )د(  
  واستجالء حاالت االختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛

 فئات مستـضعفة،    اختفاء قسري ألشخاص ينتمون إىل    تؤدي إىل   أن حتول دون وقوع أعمال        )ه(  
  وخاصة األطفال، وحتقق يف هذه احلاالت باهتمام خاص، وتقدم مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

أن تتخذ خطوات لتقدمي احلماية الكافية للشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،   )و(  
حملامني، وأسر األشخاص املختفني مما قد      وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لعمليات االختفاء القسري، وا        

  يتعرضون له من ترويع أو سوء معاملة؛
  :احلكومات املعنية على ما يلي ثحي  - ٥  
أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتخذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق                 )أ(  

  العامل إليها؛
شخاص املختفني، وأن تعمل على تزويـد الـسلطات         أن تواصل جهودها الستجالء مصري األ       )ب(  

  املختصة بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد حلل القضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛
أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أسرهم   )ج(  

افٍ، وأن تنظر إضافة إىل ذلك، وعند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزيـة  احلصول على تعويض منصٍف وفوري وك  
  ُتقر مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني؛  )د(  
  :الدول مبا يلي يذكِّر  - ٦  

حبماية مجيع األشخاص من االختفاء      من اإلعالن املتعلق     ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة          )أ(  
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛
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أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبـات مالئمـة                  )ب(  
  ؛نائيقانون اجلالتراعي املراعاة الواجبة مدى خطورة هذه األعمال مبوجب 

أن عليها أن تضمن قيام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مىت مـا                   )ج(  
  وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛

ختفاء القـسري قـد     وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت اال         إذا  أن عليها،     )د(  
   ختفاء؛مجيع اجلناة الضالعني يف هذا االحدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها، أن تقدم إىل العدالة 

أن اإلفالت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت االختفاء القـسري                 )ه(  
  وإحدى العقبات الرئيسية اليت حتول دون استجالء هذه احلاالت؛

 من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األشخاص احملرومني من حريتـهم           ١١أنه ينبغي، مبقتضى املادة       )و(  
، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف على حنو يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعالً

  تكفل سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛

  :يليعما  يعرب  - ٧  

شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على طلباته للحصول على       عن    )أ(  
طلب إليها أن تويل توصيات الفريـق       يمعلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، و         

   تلك التوصيات؛دعوها إىل إبالغه بأي إجراء تتخذه بشأنيالعامل كل االهتمام الالزم، و

تقديره للحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها،              عن    )ب(  
أو اليت تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليـات               

   على التوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛شجع مجيع احلكومات املعنيةُيمناسبة للتحقيق فيها، و

الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من التدابري، مبا فيها ما يلزم عند                دعوي  - ٨  
إعالن حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطـار                

 االقتضاء، وموافاة الفريق العامل مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهـه مـن                املساعدة التقنية عند  
  عقبات يف سعيها ملنع حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛

وبأنشطتها الداعمة   باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل           يط علماً حي  - ٩  
  دعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛يلتنفيذ اإلعالن، و

  : إىل األمني العام أن يواصل ما يليطلبي  - ١٠  

كفالة حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك دعـم            )أ(  
  عقد دورات يف البلدان اليت تبدي استعداداً الستقباله؛مبادئ اإلعالن، ليتسىن له إيفاد بعثات ومتابعتها و
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  أن يتيح املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛  )ب(  

أن ُيبقي الفريق العامل واللجنة بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل نـشر اإلعـالن                    )ج(  
  والترويج له على نطاق واسع؛

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًيقرر  - ١١  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء             - ٧/١٣
  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦لفقرة  اإذ يضع يف اعتباره

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و٥/١ إىل قراري اجمللس وإذ يشري
 ١٨ املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني

  ، ويشدد على أن صاحب الوالية سيؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة بالوالية اخلاصة مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال               وإذ يشري أيضاً    
، ١٩٩٠مارس / آذار٧ املؤرخ ١٩٩٠/٦٨نسان واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وخباصة قرار جلنة حقوق اإل

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٨٥ومقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

   اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني والصكوك األخرى املتصلة هبذه الوالية،وإذ يضع يف اعتباره  

 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد          إزاء استمرار ممارسة بيع    وإذ يعرب عن بالغ القلق      
  اإلباحية يف أحناء عديدة من العامل،

بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل              يرحب    - ١  
  األطفال يف املواد اإلباحية؛

  :سىن له القيام مبا يلي متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات كيما يتيقرر  - ٢  

  النظر يف املسائل املتصلة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛  )أ(  
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مواصلة العمل من أجل حتليل األسباب اجلذرية الكامنة وراء بيع األطفـال وبغـاء األطفـال                  )ب(  
عوامل اليت تساهم يف هذه املمارسات، ال سـيما عامـل           واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والتصدي جلميع ال       

الطلب، وذلك من خالل احلوار املتواصل والبناء مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبـا يف        
  ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛

طفال يف املواد اإلباحية والتقـدم      حتديد األمناط اجلديدة لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ          )ج(  
  بتوصيات ملنع هذه األمناط ومكافحتها؛

حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف                )د(  
  املواد اإلباحية وتبادل هذه املمارسات وتروجيها؛

املة بشأن مكافحة بيع األطفـال وبغـاء        مواصلة جهوده من أجل وضع استراتيجيات وتدابري ش         )ه(  
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك بالتشاور مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع              

  املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛

ايا الفعلـيني أو املمكـنني      تقدمي توصيات بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألطفال من الضح           )و(  
ملمارسات البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، وبشأن اجلوانب املتصلة بإعادة تأهيـل األطفـال ضـحايا                 

  االستغالل اجلنسي؛

  دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛  )ز(  

ملتحدة األخرى ذات الصلة، وجلنة حقوق الطفل       العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات األمم ا         )ح(  
وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس، كاملقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما                

مثل النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، وامل
اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، واضعاً يف اعتباره التكامل بني خمتلف هذه اإلجراءات اخلاصة،        
هبدف تعزيز األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مع جتنب أي ازدواج ال لزوم له يف                  

  اجلهود املبذولة؛

   اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛تقدمي تقرير إىل  )ط(  

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلف بـه مـن مهـام                     يطلب  -٣  
  وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوجهه من نداءات عاجلة؛

أن تفكر جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه من             مجيع احلكومات إىل  يدعو    - ٤  
  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُيقـّدما إىل املقـرر                 يطلب  - ٥  
  ية ومالية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقن
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  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

  احلق يف الغذاء  - ٧/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٦٢/١٦٤اجلمعيـة العامـة     ة احلق يف الغذاء، وال سيما قرار         إىل مجيع القرارات السابقة بشأن مسأل      إذ يشري  
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املـؤرخ    ٦/٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  

  وكذلك مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتخذة يف هذا الصدد،

ذي ينص على أن لكل شخص احلق يف التمتع مبستوى           ال ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     أيضاً وإذ يشري  
 وإعـالن   ،معيشي الئق لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء، واإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية               

  ،األمم املتحدة لأللفية

 الذي يعتـرف     كذلك إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          وإذ يشري  
  باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

 ،ر القمة العاملي لألغذية   ـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمت     ـأن األم ـ يف اعتباره إعالن روما بش     ضعيوإذ   
  ،٢٠٠٢يه يون/ حزيران١٣مخس سنوات بعد االنعقاد، الذي اعتمد يف روما يف : وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية

 من جديد التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف               وإذ يؤكد  
غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة يف تـشرين                   

  ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١  اجلمعية العامة من قرار٦فقرة  اليف اعتباره وإذ يضع 

، وأنه ال بد من تناوهلا على  ومتشابكة أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومترابطة من جديد  وإذ يؤكد  
  الصعيد العاملي على حنو عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار، على            من جديد أيضاً  وإذ يؤكد    
الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي                  

  وللقضاء على الفقر،
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مخس :  بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية ما ورد يف إعالن روما   وإذ يكرر تأكيد   
 وإذ يؤكد من جديد   سنوات بعد االنعقاد، ومفاده أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي،               

ختاذ تدابري ال تتفـق مـع       يف هذا اخلصوص أمهية التعاون والتضامن الدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع عن االنفراد با            
  القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

عتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا لتحقيق األهداف اخلاصة هبا أن تمنه بوجوب  واقتناعاً 
ملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية،       يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العا           

، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي العاملية يف عامل يتزايد فيه              ودولياً تعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً    أن ت و
  ، أساسياً فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمراًعّدالترابط بني املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات وُي

 بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأنه مل حيدث من الناحية العملية أي تقدم                 وإذ يسلم  
يذكر يف جمال احلد من اجلوع، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطري يف بعض املناطق ما مل تتخذ إجراءات عاجلة 

  ،ة املتوقعة يف عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعيةوحامسة ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزياد

 مما يؤثر سـلباً     ، أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس             وإذ يالحظ  
  على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،

ارث الطبيعية واألمراض واآلفات وآثارها املتزايدة يف السنوات        إزاء عدد ونطاق الكو   وإذ يعرب عن بالغ قلقه       
ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغـذائي للخطـر،        األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح واألرزاق وعرَّ          

  وخباصة يف البلدان النامية،

مسية املخصـصة للزراعـة، باألرقـام     أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الر وإذ يؤكد  
  احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

 لالحتفال بيوم   موضوعاً" حلق يف الغذاء  موضوع ا " باختيار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        وإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦األغذية العاملي يف 

 باإلعالن اخلتامي الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمة األغذية والزراعـة املعـين باإلصـالح                علماً وإذ حييط  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٠الزراعي والتنمية الريفية املعقود يف بورتو أليغري بالربازيل يف 

بري عاجلة   أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل اختاذ تدا           يؤكد من جديد    - ١ 
  على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ، مبا يتفق مـع احلـق يف                 أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
و احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكون يف مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على حن

  كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
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 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ           ٦ أن أكثر من     يــرى أنه من غري املقبول      - ٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً يف التغذية،       ٨٥٤سن اخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأن يكون يف العامل حوايل            

ة انتشار اجلوع فإن العدد املطلق للذين يعانون نقصاً يف التغذية قد ازداد يف السنوات األخرية،                وأنه بينما تقلصت درج   
يف حني ترى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن من املمكن أن ينتج كوكب األرض من الغذاء ما يكفي إلطعام                    

  ؛نسمة، أي ضعف سكان العامل حالياًمليار  ١٢

ر، ـل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقـزاء تعرض املرأة والفتاة بشك إ يعرب عن قلقه    -٤ 
د املرأة، ومن أن احتماالت وفاة البنات يف العديد         ـز ض ـمما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتميي          

الوقاية منها تبلغ ضعف احتماالت وفاة البنني، ومن  من البلدان من جراء سوء التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن            
  ؛ف نسبة الرجالـة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تناهز ضعـرات تشري إىل أن نسبـأن التقدي

 مجيع الدول على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املـرأة،               يشجع  - ٥ 
تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تكفل إعمال احلق يف الغـذاء                وخباصة حيثما يسهم ذلك يف      

 وعلى قدم املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض وامليـاه،                   كامالً إعماالً
  لتمكينها من إطعام نفسها وأسرهتا؛

احلق يف الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين             املقرر اخلاص املعين ب    يشجع  - ٦ 
فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار أداء واليته، ويشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئات وآليـات      

بعد جنساين يف سياساهتا وبراجمها   األمم املتحدة األخرى املعنية بتناول مسألة احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج              
  وأنشطتها ذات الصلة؛

 ييـة األشـخاص ذو    َمل برامج تقدمي األغذية املأمونة واملغذّ     ْشتضرورة ضمان أن    من جديد    يؤكد  - ٧ 
  ر وصوهلم إليها؛يّسأن ُياإلعاقة و

ء، مبـا يف     مجيع الدول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذا             يشجع  - ٨ 
ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع واليت تكفل التمتع الكامـل                    

قر يف هذا الصدد باجلهود     يباحلق يف الغذاء يف أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع، و              
البلدان واملناطق النامية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، مبا فيهـا اجلهـود             الكبرية والتطورات اإلجيابية اليت تشهدها بعض       

  ؛) A/62/289انظر الوثيقة (ط عليها الضوء يف تقرير املقرر اخلاصلّوالتطورات اليت ُس

 أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار العام يف جمال التنمية الريفية أمر ضـروري              يؤكد  - ٩ 
ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات              وى الفقر واجلوع،    للقضاء عل 

  ر مبوجات اجلفاف؛سرعة التأثاملناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف املشاريع الصغرية احلجم من أجل احلد من 

 يف املائة منهم    ٥٠شون يف املناطق الريفية، وأن       يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعي       ٨٠ بأن نسبة    يقر  - ١٠ 
من صغار املزارعني، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائي، نظراً إىل تزايد تكلفـة                  
 املدخالت، واخنفاض اإليرادات من املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور وغري ذلك من املوارد الطبيعية               
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يعد حتدياً متزايداً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم املقدم من الدول إىل صغار املزارعني وجمتمعات الصيادين وإىل                 
  املشاريع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء؛

 وطنية مدعومة بـشراكات      أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود          يؤكد  - ١١ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضي، واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر               
جفاف األراضي، ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين                  

  ؛من التصحر، وخباصة يف أفريقياأو /من اجلفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييز، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب             أيضاً يؤكد  - ١٢ 
األصلية وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخذاً يف االعتبار، حسب االقتضاء، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق 

 ويعترف بأن كثرياً من منظمات الشعوب األصلية وممثلي جمتمعات الشعوب األصلية قد أعربـوا يف                ،الشعوب األصلية 
خمتلف احملافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب من أجل التمتع التـام بـاحلق يف                    

 الكامنة وراء املستويات العالية غري املتناسـبة        هيب بالدول اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية       يالغذاء، و 
  للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات الدولية، كل يف إطار يطلب  - ١٣ 
عمال الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات واليته، أن تضع متاماً يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإل   

  اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان املتضررة وبالتعاون              يسلم  - ١٤ 
قيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية حلماية السكان معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو أفضل، وإىل ال

الذين أجربوا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت هي من صنع اإلنسان 
  واليت تنال من التمتع باحلق يف الغذاء؛

 مجيع املصادر وختصيصها واستخدامها      احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية من         يؤكد  - ١٥ 
على أمثل وجه، مبا يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيز اإلجـراءات                   

  الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛

الدوحة اإلمنائية بنجاح، كمسامهة يف هتيئة  بضرورة اختتام منظمة التجارة العاملية ملفاوضات جولة يقر  - ١٦ 
  الظروف الدولية اليت تتيح إعمال احلق يف الغذاء؛

ا لكفالة أال يكون لـسياساهتا الدوليـة ذات         ـارى جهده ـ أن على مجيع الدول أن تبذل قص       يؤكد  -١٧ 
  على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية، أي تأثري سليب 

 بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، ويوصي مبواصلة اجلهـود              يذكر  - ١٨ 
  ؛الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر
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 بتخفيض عدد مـن     ١٩٩٦ بأن الوعود اليت قطعت يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام             يقر  - ١٩ 
يعانون نقص التغذية مبقدار النصف مل تتحقق بعد، ويدعو مرة أخرى مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدوليـة،                 
إضافة إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، إىل إيالء األولوية لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفض نسبة 

 وإتاحة التمويل الالزم لذلك، وإعمال احلق يف الغذاء، على ٢٠١٥لول عام الذين يعانون اجلوع مبقدار النصف حب
   وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛ي روما بشأن األمن الغذائي العاملالنحو املبـني يف إعالن

 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف هدف متكني مجيع الناس يف مجيع األوقات من جديد يؤكد  - ٢٠ 
ل على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاهتم الغذائية وفقاً ألفضلياهتم من أجل حيـاة نـشيطة                 من احلصو 
متالزمة نقص املناعة املكتـسب     / من التصدي الشامل النتشار فريوس نقص املناعة البشرية        اًجزءيشكل  وصحية  

  والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى؛) اإليدز(

  يف الغذاء؛  تويل، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية إلعمال احلق الدول على أنحيث  - ٢١ 

تقدمي واملساعدة اإلمنائية الدولية، وال سيما يف األنـشطة  و أمهية التعاون الدويل يف جمال التنمية   يؤكد  - ٢٢ 
طبيعية والكوارث اليت هي مـن      املتعلقة باحلد من خطر الكوارث ويف حاالت الطوارئ، من قبيل حاالت الكوارث ال            

صنع اإلنسان، واألمراض واآلفات، وذلك من أجل إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويـسلم يف                  
  الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا الصدد؛

اء ومنظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني دعم اجلهود الوطنية            بالدول األعض  يهيب  - ٢٣ 
الرامية إىل التصدي على وجه السرعة ألزمات الغذاء اليت تشهدها حالياً أفريقيا بأسرها، ويعرب عن بالغ قلقه من أن                   

  فيها اجلنوب األفريقي؛ ا نقص التمويل جيرب برنامج األغذية العاملي على خفض عملياته يف خمتلف املناطق، مب

 مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، إىل تـشجيع               يدعو  - ٢٤ 
 يف احلق يف الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغـذاء يف                إجيابياً السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً    

 وإىل دعم استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفـادي              تنفيذهم للمشاريع املشتركة،  
  ؛اختاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلباً

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق                يشجع  - ٢٥ 
 على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع اخلاص         اإلنسان والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية      

  ؛يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان توافر موارد مائية مستدامة الستهالك اإلنسان والزراعة

التأثري السليب للزيادات الشاملة يف أسعار األغذية على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة تأثريها على                ب ُيقر  -٢٦ 
  ؛لسكان يف البلدان النامية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على واردات الغذاء لتلبية احتياجاهتا الوطنية الغذائيةا

م من أجـل     وبعمله القيّ  ،)A/HRC/7/5 ( بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       علماً حييط  - ٢٧ 
ه ملا قام به املقرر اخلاص األول الذي كلف هبذه الوالية تعزيز احلق يف الغذاء يف مجيع أحناء العامل، ويعرب عن تقدير
  من عمل وما أبداه من التزام من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛
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واضـعاً يف االعتبـار      صاحب الوالية اجلديد املعين باحلق يف الغذاء على االضطالع بأنشطته            يشجع  - ٢٨ 
   يف السنوات األخرية؛اهلامة اليت حتققت يف سياق االضطالع بالواليةاإلجنازات 

 ٦/٢ سنوات مبوجب قرار اجمللـس       ٣ فترة تنفيذ والية املقرر اخلاص، بالصيغة اليت مددت هبا ل         يؤيد  - ٢٩ 
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يتيحا كل املوارد البشرية               يطلب  - ٣٠ 
  ؛رية لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته تنفيذاً فعاالًواملالية الضرو

 بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز     يرحب  - ٣١ 
ـ  ١١املادة  (بشأن احلق يف الغذاء الكايف      ) ١٩٩٩(١٢احلق يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم           ن العهـد    م

 الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن احلق يف الغـذاء        ،)الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
الكايف يرتبط ارتباطاً ال ينفصم بصميم كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان األخرى املكرسة                  

 وأنه أيضاً حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسـات    يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،    
اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمـال                 

  كل حقوق اإلنسان للجميع؛

 ،) من العهد  ١٢ و ١١املادتان   (ءأن احلق يف املا   بش) ٢٠٠٢(١٥ إىل تعليق اللجنة العام رقم       يشيـر  - ٣٢ 
 والزراعة اإلنسانالذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من املياه ألغراض استهالك      

  إعماالً للحق يف الغذاء الكايف؛

لحق يف الغـذاء الكـايف يف    أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي ل     من جديد  يؤكد  - ٣٣ 
 ،٢٠٠٤نوفمرب /سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين

تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتيح بالتـايل أداة إضـافية                    
  ، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛ف اإلمنائية املتفق عليها دولياًلتحقيق األهدا

 لتعزيـز  أخرى ميكن اختاذهـا   بشأن تدابري   ممكنة   توصيات   تنظر يف  إىل اللجنة االستشارية أن      يطلب  - ٣٤ 
تسيه تنفيذ املعـايري    ، واضعة يف االعتبار ما يك     وأن تقدم تلك التوصيات إىل اجمللس ليوافق عليها       غذاء  إعمال احلق يف ال   

  القائمة من أمهية أوىل؛ 

 بالتعاون املستمر بني املفوضة السامية واللجنة واملقرر اخلاص، ويشجعهم على مواصلة تعاوهنم يرحب  - ٣٥ 
  يف هذا الصدد؛

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده جبميع                يهيب  - ٣٦ 
ات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء املعلوم

  بواليته مبزيد من الفعالية؛
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  .حلقة نقاش بشأن إعمال احلق يف الغذاء ٢٠٠٩دورته الرئيسية يف عام فترة عقد خالل أن ي يقرر  - ٣٧ 

، ومؤداها أن يقدم املقرر اخلاص إىل ٦٢/١٦٤العامة، الواردة يف قرارها  إىل طلبات اجلمعية يشري  - ٣٨ 
 القرار وأن يواصل عمله، مبا يف ذلك دراسة         ذلكاجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ           

ب اجمللس أن يقدم املقرر اخلاص      القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء يف إطار واليته احلالية، وإىل طل             
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٩يف عام   بواليتهاضطالعه بشأن  شامالًتقريراً

ملعاهدات  احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات ا          يدعو  - ٣٩ 
مية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاونـاً      واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكو         

كامالً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بطرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال           
  احلق يف الغذاء؛

 ضمن نفس البند من جدول األعمال وفقاً        ٢٠٠٩ أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف عام          يقرر  - ٤٠ 
  . عمله السنويلربنامج

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

   حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٧/١٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي حنتفل هذا العام بالذكرى الستني إذ يسترشد  
  العتماده، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

 جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالـة حقـوق                وإذ يذكر   
 وقـرار اجلمعيـة   ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها قـرارا اللجنـة           

  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،٦٢/١٦٧

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

، واملـتعلقني علـى التـوايل ببنـاء         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١ بقراري اجمللس    وإذ يذكر   
إلنسان التابع لألمم املتحدة ومدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              مؤسسات جملس حقوق ا   

  اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وإذ يؤكد أن على املكلفني بواليات االضطالع بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،
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قوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية        التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص عن حالة ح        وإذ يضع يف اعتباره     
  ، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيها،A/HRC/7/20 وA/62/264الدميقراطية، مبا فيها التقريران 

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،وقد استعرض  

ارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق          بالغ القلق إزاء التق   وإذ يساوره     
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل اليت مل حتسم               

ة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     بعد، اليت تثري قلق اجملتمع الدويل، واليت تتعلق باختطاف األجانب، وحيث حكوم           
  على االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  خلطورةوإذ يعرب عن استيائه  

الية املقرر اخلاص أو     عن بالغ أسفه لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بو           وإذ يعرب   
  التعاون معه بشكل تام،

   الوضع اإلنساين اخلطري يف البلد،وإذ يثري جزعه  

 تأكيد مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتع مجيع سكاهنا متتعاً كامالً               وإذ يعيد   
  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام بـه              على املقرر اخلاص  يثين    - ١  
  من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته رغم حمدودية سبل الوصول إىل املعلومات؛

ة ، لفتر ٢٠٠٥/١١ و ٢٠٠٤/١٣ متديد والية املقرر اخلاص، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنسان           يقرر  - ٢  
  سنة واحدة؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلـاص وأن                حيث  - ٣  
  تستجيب بشكل مؤات لطلباته املتعلقة بزيارة البلد وأن تقدم إليه كل املعلومات الالزمة لتمكينه من تنفيذ واليته؛

ة الدميقراطية على ضمان الوصول اآلمن دومنـا عوائـق           حكومة مجهورية كوريا الشعبي    حيث أيضاً   - ٤  
  للمساعدات اإلنسانية اليت تسلم برتاهة على أساس االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛

 األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، وأصحاب            ُيشجع  - ٥  
واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون مستمرين مع املقرر الواليات، واملؤسسات املهتمة 

  اخلاص يف تنفيذ واليته؛

 إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته يطلب  - ٦  
  ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل هذه اآللية بدعم من مفوضي
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  . املقرر اخلاص إىل أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامةيدعو  - ٧  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

وكانـت نتيجـة    .  عن التصويت  ١٨ أصوات وامتناع    ٧ صوتاً مقابل    ٢٢اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية     [
  :)١(تصويت كالتايلال

األردن، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، البوسنة واهلرسك، بوليفيـا، بـريو،              :املؤيدون
مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، غانا، فرنسا، كندا، مدغـشقر، املكـسيك،            

  .رلندا الشمالية، هولندا، الياباناململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآي

  .االحتاد الروسي، إندونيسيا، الصني، كوبا، ماليزيا، مصر، نيكاراغوا  :املعارضون

أذربيجان، أنغوال، باكستان، بنغالديش، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سـري النكـا،              :املمتنعون
  .]موريشيوس، نيجرييا، اهلندالسنغال، غابون، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، مايل، 

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٧/١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـدين الـدوليني         إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

عزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بت       وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان،                

  وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

، وقـراري  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١رخ  املؤ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان   وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤اجمللس 

) A/62/354( التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان             وإذ يضع يف اعتباره     
  وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، 

  ؛)A/HRC/7/22( اخلاصة  بتقرير املقررةحييط علماً  - ١  

                                                      

 .أن وفد بالده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار الحقاً بنغالديشذكر ممثل  )١(
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 بتعاون حكومة السودان مع املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك على املستوى الوزاري، ويالحـظ               يرحب  - ٢  
  باهتمام تعاملها مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان؛

باهتا اخلاصـة    حكومة السودان على مواصلة التعاون الكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطل           حيث  - ٣  
  بزيارة مجيع مناطق السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

 إىل حكومة السودان مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان               يطلب  - ٤  
   حالة حقوق اإلنسان؛باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني

 مبا اختذته حكومة السودان من تدابري ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف السودان، غري أنه ُيعرب                يسلِّم  - ٥  
  عن انشغاله ألن تنفيذ هذه التدابري مل ُيحِدث، ألسباب عديدة ومتعددة، األثر اإلجيايب املرغوب على أرض الواقع؛

رة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف           إزاء خطو  عن بالغ قلقه   ُيعرِب  - ٦  
بعض أجزاء دارفور، ويكرر دعوته إىل مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجه                  

ق اإلنـسان  خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً، وكذلك املدافعون عـن حقـو              
  والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

   على أن حكومة السودان هي املسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها، مبـن فـيهم كافـة                 يشدِّد  - ٧  
  الفئات الضعيفة؛

 املوقِّعني على اتفاق سالم دارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلِّم              يدعو  - ٨  
ليت اتُِّخذَت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقِّعة عليه إىل االشتراك يف العملية السياسية اخلاصة بدارفور                بالتدابري ا 

 من قـرار  ٥اليت يتزعمها االحتاد األفريقي واألمم املتحدة امتثاالً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة  
  ؛٤/٨اجمللس 

ان على مواصلة ومضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات اليت حّددها فريق اخلـرباء             حكومة السود  حيث  - ٩  
  وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملّددة؛

 حكومة السودان على تسريع اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           عـيشجِّ  - ١٠  
  يف السودان؛

ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق       هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا      يدعو  - ١١  
اإلنسان، إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة الفنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء، ويناشد املاحنني مواصلة توفري                

قدمي الدعم من أجل تنفيذ املساعدة املالية والفنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان ومواصلة ت   
  اتفاق السالم الشامل؛

 حكومة السودان إىل تسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء اللجان املتبقيـة، وال سـيما                يدعو  - ١٢  
  استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛
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مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة واجلارية  بوجه خاص ألنه مل تتم حىت اآلن        يعرب عن قلقه    -١٣  
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها، وحيث حكومة السودان على التصدي هلذه               

لدويل وذلـك  املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ا         
  بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

  .٢٠٠٨سبتمرب / استعراض حالة حقوق اإلنسان يف السودان يف دورته املقررة يف أيلوليقرِّر  - ١٤  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

   حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه - ٧/١٧

  ق اإلنسان، حقوجملس إن

 واخلمسني منـه  اخلامسة ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وال سيما بأحكام املادة األوىل واملادة         مبقاصد سترشدي إذ  
 االحترام الدقيق ملبدأ االمتناع يف العالقات الدولية        ضرورةعيد تأكيد   ياللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ         

 الوّديـة   بالعالقاتلة  صيف إعالن مبادئ القانون الدويل املت     على النحو احملّدد    و استخدامها،    أ القوةعن التهديد باستخدام    
 تشرين  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥ العامة يف قرارها     اجلمعيةوالتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، الذي اعتمدته          

  ،١٩٧٠أكتوبر /األول

 ١ والثقافية، واملادة  واالجتماعيةلعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       من ا  ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتني تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،والسياسية،من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

إعالن منح  بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و           كذلك سترشدي وإذ  
 اإلنسان  حلقوق اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي      ، إعالن وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة   

حبـق مجيـع    املتعلقـتني    ، من اجلزء األول   ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ يف
  الحتالل األجنيب،شعوب الواقعة حتت اال تقرير مصريها، وخصوصاً يفالشعوب 

 ،١٩٤٧نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين    ٢٩املؤرخ  ) ثانياً( ألف وباء    ١٨١ قراري اجلمعية العامة     إىل شريي وإذ  
 حقـوق الـشعب     وُتحـّدد ، وإىل سائر القرارات اليت تؤكد       ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣- د(١٩٤و

   حقه يف تقرير مصريه،الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة

) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمن قرارات جملس    إىلشري أيضاً   ي وإذ  
 ٣٠املـؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢املؤرخ  ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  
  ،٢٠٠٢مارس /آذار
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أن ،  ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواها املؤرخة          إىل االستنتاج   وإذ يشري كذلك      
تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، إىل                

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريجانب التدابري املتخذة سابقاً

 ٧ املـؤرخ  ٢٠٠٥/١ يف هذا الصدد وآخرها القـرار     اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحـدة وقراراهتـا            الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً جلميع     بوصفهاثيق الدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري         الصلة، وألحكام العهود واملو    ذاتوإعالناهتا  

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عـادل ودائـم           القانون من قواعد    قاعدة قطعية شعوب العامل، نظراً لكونه     
  األوسط،وشامل يف منطقة الشرق 

 والدائم وغري املشروط يف تقرير مصريه،       لتصرفغري القابل ل   الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  - ١  
تصلة األراضـي ذات سـيادة ومـستقلة        مة  إقامة دول العيش يف ظل احلرية والعدالة والكرامة ويف        مبا يف ذلك حقه يف      

  ؛ودميقراطية وهلا مقّومات البقاء

 سالم وأمن،   دعمه للحل القائم على وجود دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف          يؤكد من جديد أيضاً       - ٢  
  مها إسرائيل وفلسطني؛

احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا           على ضرورة    يشدد  - ٣  
  ؛يف ذلك القدس الشرقية

مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحـدة علـى دعـم الـشعب                  حيث  - ٤  
   ينال حقه يف تقرير مصريه يف أقرب وقت؛الفلسطيين ومساعدته على أن

  .٢٠٠٩ مارس/مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته لشهر آذار قررُي  - ٥  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة،   - ٧/١٨
   السوري احملتلاجلوالنيف مبا فيها القدس الشرقية، و

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، يسترشدإذ  
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 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، كمـا               وإذ يؤكد من جديد    
تفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصـني  لاوردت ب كما  وردت يف ميثاق األمم املتحدة و     

  حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك املنطبقة،

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان وجملس األمـن                وإذ يشري   
، الذي أكدت فيـه     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ؤرخ   امل ٦٢/١٠٨واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجلمعية العامة       

   عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،، مجلة أموريف ،اجلمعية العامة من جديد

 املؤرخـة  أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب،    وإذ يضع يف اعتباره     
مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل على ، واليت تنطبق قانوناً على األراضي الفلسطينية و١٩٤٩أغسطس / آب١٢

ر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف السامية       ، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّ        ١٩٦٧منذ عام   
  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

حتتلها هو خرق التفاقية  أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت وإذ يرى  
جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكـول اإلضـايف األول               

 وتلك املتعلقة حبماية ضـحايا الرتاعـات املـسلحة الدوليـة            ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    
  ،)الربوتوكول األول(

اآلثار القانونية الناشئة    بشأن   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف         إىل   وإذ يشري   
إقامة املستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض      " أن   ما خلصت إليه من   ، وإىل   عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  ،"نون الدويلمتثل خرقاً للقا) مبا فيها القدس الشرقية(الفلسطينية احملتلة 

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-  إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً  

 خطـرية جـداً    أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة تشكل انتهاكات            وإذ يؤكد   
ض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف      ض وتقوّ لحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هذه األر      لللقانون اإلنساين الدويل و   

 إنعاش عملية السالم    اهلادفة إىل  للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،        الدويل  ومؤمتر باريس   للسالم ذلك مؤمتر أنابوليس  
  ،٢٠٠٨حبلول هناية عام وذلك وإقامة دولة فلسطينية جماورة وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء 

  بغية  الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية     خارطةلتزاماهتما مبوجب   ال الطرفني    كال إىل متّسكه بتنفيذ  وإذ يشري     
، وإذ يالحظ على وجه )، املرفقS/2003/529 (الفلسطيين على أساس وجود دولتني - إجياد حل دائم للرتاع اإلسرائيلي 

   جتميد مجيع األنشطة االستيطانية، إىلالتحديد دعوهتا

شديد إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة املستوطنات وتوسيعها           ال ه عن قلق  يعربوإذ    
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك خطط توسيع املستوطنات اإلسرائيلية حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، 

  ذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، بمبا يهدد إقامة دولة فلسطينية جماورة، منتهكةً
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ض حتقيق حل النـزاع علـى أسـاس         أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوّ     من أن  وإذ يعرب عن قلقه     
  وجود دولتني،

دار داخل األرض  إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل، يف تشييد اجلوإذ ُيعرب عن قلقه الشديد  
يعرب عن قلقه بوجه خـاص إزاء مـسار اجلـدار           إذ  الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، و         

  على وجـود   مئقاالل  احل وجيعل   يةفاوضات املستقبل امل، مما قد حيكم مسبقاً على       ١٩٤٩املنحرف عن خط اهلدنة لعام      
   الشعب الفلسطيين،يواجههاسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يتمما دولتني مستحيل التنفيذ مادياً و

 مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية            لكون وإذ يساوره بالغ القلق     
  يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة، وخاصة        ائيل تعاوناً تاماً   إزاء عدم تعاون حكومة إسر     وإذ يعرب عن قلقه     
  ،١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

 ١٩٦٧ بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام يرحب  - ١  
)A/HRC/7/17( ،؛بالكامل مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته أن تتعاون  إىل حكومة إسرائيلدعووي  

بناء وحدات سكنية جديـدة للمـستوطنني      ب املتعلقة إسرائيل    عن مؤخراً الصادرة   إلعالناتل يأسف  - ٢  
 وذات سـيادة   فلسطينية جماورة  دولة   وإنشاءاإلسرائيليني يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، ألهنا تقوض عملية السالم           

 تـشرين   ٢٧إسرائيل يف مؤمتر أنابوليس للـسالم املعقـود يف          بتعهدات  تنتهك القانون الدويل وختل     ألهنا  ، و ومستقلة
  ؛ ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   - ٣  

ون الدويل، مبا يف ذلك توسيع       من أنشطة، انتهاكاً للقان    بهاستمرار االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل        )أ(  
املستوطنات، ونزع ملكية األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطـرق              
االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية واجلـوالن        

أغـسطس  / آب ١٢شكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املربمـة يف              السوري، وي 
املستوطنات عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة          ف من تلك االتفاقية؛     ٤٩، وال سيما املادة     ١٩٤٩

  ؛متلك مقومات البقاء وذات سيادة ودميقراطيةوفلسطينية مستقلة 

 الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم اإلسرائيلية وتشييد ١- اخلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة هاء  )ب(  
ويؤدي  القدس الشرقية احملتلة عن اجلزأين الشمايل واجلنويب من الضفة الغربية            األمر الذي يزيد من فصل    اجلدار حوهلا،   

   سكاهنا الفلسطينيني؛إىل عزل

الن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتل االستيطانية الرئيسية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف              آثار إع   )ج(  
  ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛
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توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة الـيت بـات                )د(  
 مبثابـة   قد يكون وضعاً دائماً، وهو مايصبح على األرض قد "أمراً واقعاً" ينشئلوصول إليها خلف اجلدار، مما    يتعذر ا 

  ضم فعلي؛

وهو ام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف اإلسرائيلية،         َرقرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ تْ       )ه(  
  ة ذات الصلة؛لقانون الدويل وقرارات األمم املتحدما يتعارض مع ا

استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، وتقييد حرية               )و(  
سبب يف وضع إنـساين     يت األمر الذي تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكرر لنقاط العبور يف قطاع غزة،              

  ؛ متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعيةعلى سلباً يؤثّرحرج للغاية بالنسبة إىل السكان املدنيني، و

االستمرار يف بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية وحوهلا، وهو ما            )ز(  
  يتعارض مع القانون الدويل؛

  : إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يليحيث  - ٤  

أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري وأن   )أ(  
النمـو  "تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقف توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك لـدواعي                 

  ؛ ذات الصلةنشطةواأل" الطبيعي

  توطنني يف األراضي احملتلة؛أن متنع أي توطني جديد للمس  )ب(  

، وال سيما ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥ على التنفيذ الكامل التفاق الوصول والتنقل املؤرخ حيث  - ٥  
رور املـواد الغذائيـة واإلمـدادات       مل يكتسي أمهية حامسة بالنسبة   اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر         

  األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛ عن وصول وكاالت األساسية، فضالً

املقدمة من مفوضة األمم املتحدة الـسامية       و ، إسرائيل بتنفيذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات     يطالب  - ٦  
هبا املفوضة امت الزيارة اليت قب واملتعلقحلقوق اإلنسان يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة واخلمسني 

  ؛)E/CN.4/2001/114 ( إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردنالسامية

 عقوبـات  وتطبيـق  أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسـلحة      إىل  إسرائيل يدعو  - ٧  
ا من التدابري لضمان سـالمة ومحايـة        جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريه         

  املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املـذكورة يف              يطالب  - ٨  
  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٩العدل الدولية يف الفتوى الصادرة عن حمكمة 
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 ملؤمتر أنابوليس للسالم ومؤمتر باريس       الطرفني على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السالم، وفقاً         حيث  - ٩  
) ٢٠٠٣(١٥١٥ الطريق اليت أقرها جملس األمن يف قراره  خارطةالدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، وأن ينفذا         

 تنفيذاً كامالً، هبدف التوصل إىل تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات جملـس             ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين تشرين   ١٩املؤرخ  
 ٢٢املـؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨  والقرار١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمن، مبا يف ذلك القرار   

مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي       وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ         ١٩٧٣أكتوبر  /تشرين األول 
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها           ١٩٩١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ُعقد يف مدريد يف     

  إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

  .٢٠٠٩مارس / مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته يف آذاريقرر  - ١٠  

  ربعوناجللسة األ  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  : وكانت نتيجة التصويت كالتايل. صوتاً مقابل صوت واحد٤٦اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا،            :املؤيدون
بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، جنـوب      باكستان، الربازيل، بنغالديش، البوسنة واهلرسك،      

أفريقيا، جيبويت، رومانيا، زامبيا، سري النكا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، الصني، غابون،           
غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،             

ربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،      املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة ل      
  .]موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، اليابان

  .]كندا  :املعارضون

   مناهضة تشويه صورة األديان -٧/١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٤رخ   املؤ ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها       ٢٠٠٥إىل وثيقة نتائج مؤمتر القمة لعام       إذ يشري     
، واليت أكدت فيها اجلمعية على املسؤوليات الواقعة على عاتق مجيع الدول، وفقـاً              ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

مليثاق األمم املتحدة، باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب                
ي السياسي أو غريه أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأ

  النسب أو أي وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،

يـز  إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمي             إىل   وإذ يشري أيضاً    
، Corr.1و A/CONF.189/12 (٢٠٠١سـبتمرب   /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك يف أيلول          

  ،)الفصل األول
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إىل اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس             وإذ يشري كذلك      
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥ا الدين أو املعتقد والذي أعلنته اجلمعية العامة يف قراره

سامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة املمكن أن يقدمها احلوار ما بني              باملوإذ يسلِّم     
  احلضارات يف تنمية الوعي والفهم للقيم املشتركة بني اإلنسانية قاطبة،

ر اإلسالمي لوزراء اخلارجية أثناء دورته الرابعـة والـثالثني          باإلعالن الصادر عن املؤمت   وإذ حييط علماً      
 الذي أدان االجتاه املتنامي حنو كره اإلسالم والتمييز املمنهج ضد ٢٠٠٧مايو /املعقودة يف إسالم آباد، يف شهر أيار

  أتباع هذا الدين والذي شدد على احلاجة إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تشويه صورة األديان،

بالبيان اخلتامي الذي اعتمدته الدورة احلادية عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي املعقودة        وإذ حييط علماً كذلك       
 والذي أعربت فيه املنظمة عن قلقها البالغ إزاء النمطية السلبية اليت تتبع بانتظام              ٢٠٠٨مارس  /يف داكار يف آذار   

املسلمة ألقليات ت تنامي التعصب والتمييز عموماً ضد اضد املسلمني واإلسالم واألديان السماوية األخرى وشجب    
  مما يشكل مهانة للكرامة اإلنسانية ويتعارض مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

 ٧إىل البيان املشترك الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األورويب واألمني العام واملـؤرخ               وإذ يشري     
 التسليم باحلاجة، يف كافة اجملتمعات، إىل التحلّي باإلحساس املرهف واملسؤولية يف             والذي تضمن  ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 تناول القضايا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة ألتباع عقيدة بعينها من العقائد، حىت من جانب أولئك الذين ال يشتركون                 
  يف العقيدة،

 والقائل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥يانه املؤرخ   النداء الذي وجهه رئيس اجلمعية العامة يف ب       وإذ يعيد تأكيد      
 إىل احلوار والتفاهم فيما بني احلـضارات والثقافـات          ،بأن هناك حاجة، يف أعقاب انعدام الثقة والتوتر القائمني        

واألديان من أجل العمل معاً على منع التصرفات االستفزازية أو املؤسفة والسعي إلجياد أفضل السبل للنـهوض                 
  ،ام وحرية الدين واملعتقدبالتسامح واالحتر

بكافة املبادرات الدولية واإلقليمية للنهوض بالوئام بني الثقافات واألديان، مبا فيها ما متثل يف              وإذ يرحب     
وجهودها القّيمة صوب النهوض بثقافة " احلوار الدويل بشأن التعاون املشترك بني املعتقدات"و" حتالف احلضارات"

  ستويات،السلم واحلوار على مجيع امل

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب           أيضاً بتقرير   وإذ يرحب     
  ، )E/CN.4/2006/17(وما يتصل بذلك من تعصب حول وضع املسلمني والعرب يف شىت بقاع العامل 

 A/HRC/4/19(يه الرابعة والـسادسة     بتقريري املقرر اخلاص املقدمني إىل اجمللس يف دورت       وإذ يرحب كذلك      
 واللذين استرعى فيهما انتباه الدول األعضاء إىل خطورة الطابع الذي يتسم به تشويه صورة كافـة                 ،)A/HRC/6/6و

األديان وإىل ضرورة العمل على مكافحة هذه الظواهر عن طريق تعزيز دور احلوار فيما بني األديان والثقافات وتعزيز                  
 والعمل املشترك من أجل مواجهة التحديات األساسية اليت تطرحها التنمية والسلم ومحاية وتعزيز حقوق التفاهم املتبادل

  اإلنسان فضالً عن احلاجة إىل تكملة االستراتيجيات القانونية،
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  النداء الذي وجهه املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانبوإذ يكرر  
وما يتصل بذلك من تعصب إىل الدول األعضاء من أجل تنظيم محلة منهجية ملكافحة التحريض على الكراهية العنصرية                  
والدينية من خالل احلفاظ على التوازن الدقيق بني الدفاع عن العلمانية واحترام حرية الدين وعن طريق تقبل واحتـرام                 

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،تكامل مجيع احلريات اليت جيسدها العهد الدويل 

يف تؤديه  على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً مهماً وإذ يشدد  
  النهوض بالتسامح وحرية الدين واملعتقد من خالل التثقيف،

االستقرار على املستويني    أن تشويه صورة األديان من أسباب التنافر االجتماعي وعدم           وإذ يالحظ بقلق    
  الوطين والدويل ويفضي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان،

 ما ملسه من اجتاه متزايد يف السنوات األخرية حنو التصرحيات اليت هتاجم األديان مبا وإذ يالحظ ببالغ القلق  
  فيها اإلسالم واملسلمني داخل منتديات حقوق اإلنسان،

رة النمطية السلبية إىل األديان وإزاء مظاهر التعصب والتمييـز يف            إزاء النظ  يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  مسائل الدين أو املعتقد؛

 إزاء حماوالت ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان يعرب عن عميق قلقه أيضاً  - ٢  
ض وأن تكافح من قبـل اجلميـع        ويشدد على أن املعاَدلة بني أي دين من األديان وبني اإلرهاب ينبغي أن تقابل بالرف              

  وعلى كافة املستويات؛

إزاء تكثيف احلمالت الرامية إىل تشويه صورة األديـان وإىل التنمـيط            يعرب عن بالغ قلقه كذلك        - ٣  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١العرقي والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث 

طرية األخرية املتمثلة يف تعمد التصوير النمطـي لألديـان           إزاء األحداث اخل   يعرب عن بالغ انشغاله     - ٤  
وألتباعهم وللمقدسات يف وسائط اإلعالم من قبل األحزاب واجملموعات السياسية يف بعض اجملتمعات وإزاء ما تقترن به 

  تلك األحداث من استفزاز واستغالل سياسي؛

األديان عامالً مشدداً يسهم يف التنكـر        بأنه يف سياق مكافحة اإلرهاب، يصبح تشويه صورة          يسلِّم  - ٥  
  للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة فضالً عن استبعادها االقتصادي واالجتماعي؛

إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت وضعت خصيصاً ملراقبة ورصد األقليات املسلمة            يعرب عن قلقه      - ٦  
  في الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وتض

 من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت التجارية واملراكز الثقافية          يعرب عن استيائه الشديد     - ٧  
  وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان ومن استهداف الرموز الدينية؛

سية، إجـراءات متنـع نـشر     على أن تتخذ، من خالل املؤسسات واملنظمات السيا     الدول حيث  - ٨  
األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكره األجانب واملوجهة ضد أي دين من األديان أو ضّد أتباعه واليت تشكل 

  حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف؛
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وفري احلماية الكافية من     الدول على القيام، يف إطار نظمها القانونية والدستورية، بت         حيث كذلك   - ٩  
أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه صورة أي دين، وعلى اختاذ مجيع التدابري املمكنـة     
لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة النظم القانونيـة باسـتراتيجيات فكريـة              

  تعصب الدينيني؛وأخالقية ملكافحة الكراهية وال

 على أن احترام األديان ومحايتها من املهانة عنصر أساسي يساعد على متتع كافة األشخاص يشدد  - ١٠  
  باحلق يف حرية الرأي والوجدان والدين؛

مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفـون بإنفـاذ               حيث    - ١١  
وموظفو اخلدمة املدنية واملربون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف األديان واملعتقدات            القوانني والعسكريون   

  وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وضمان التثقيف أو التدريب الالزم واملناسب هلم؛

ق اإلنسان، احلق يف     على أن لكل شخص، كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل حلقو            يشدد  - ١٢  
حرية التعبري وعلى أن ممارسة هذا احلق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة ولذلك جيوز إخضاعها لـبعض          
القيود لكن فقط القيود اليت ينص عليها القانون والالزمة الحترام حقوق ومسعة اآلخرين، أو لغرض محاية األمن                 

  العامة؛الوطين أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب 

 الصادر عن جلنة القضاء على التمييز العنصري، الذي ١٥ على أن التعليق العام رقم يعيد التأكيد  - ١٣  
جاء فيه أن حظر نشر كافة األفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتمشى مع حرية                  

  لى الكراهية الدينية؛الرأي والتعبري وهو حظر ينطبق باملثل على مسألة التحريض ع

 البصرية واإللكترونية، مبا    - من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية        عن استيائه يعرب    - ١٤  
فيها اإلنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتييز 

  ضد اإلسالم أو ضّد أي دين؛

اص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل             املقرر اخل  يدعو  -١٥  
بذلك من تعصب إىل موافاة اجمللس يف دورته التاسعة بتقرير عن كافة مظاهر تشويه صورة األديان، وال سيما ما خيـص                     

  اآلثار اخلطرية املترتبة على كره اإلسالم بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق؛

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ طلبي  - ١٦  
هذا القرار وأن تتقدم بدراسة تتضمن جتميعاً للتشريعات والسوابق القانونية القائمة ذات العالقة مبوضوع تشويه               

  .صورة األديان وانتهاك حرمتها

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  
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  وكانت نتيجة .  عن التصويت١٤ وامتناع  أصوات١٠ صوتاً مقابل ٢١اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
  : التصويت كالتايل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، بنغالديش، جنوب أفريقيا،           :املؤيدون
، كوبا، مايل، ماليزيا،   جيبويت، سري النكا، السنغال، الصني، الفلبني، قطر، الكامريون       

  .مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحـدة             :املعارضون
  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

و، مجهورية كوريا، زامبيا، غابون، غانا، غواتيماال،       أوروغواي، الربازيل، بوليفيا، بري     :املمتنعون
  .]مدغشقر، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليابان

   التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية - ٧/٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  

، الذي جدد مبوجبه والية اخلبري املستقل املعـين  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري أيضاً    
  حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن حيني وقت نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله،

ضاً املقررات الرامية إىل إنشاء أو استعراض أو وقـف   أن ُتراعي أي٥/١إىل أنه قرر يف قراره    وإذ يشري كذلك      
الواليات القطرية، مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي بقصد تعزيز قدرة الدول األعضاء على االمتثال اللتزاماهتـا جتـاه                 

 هبـا،  حقوق اإلنسان، وأن ُيسترشد دوماً، عند اختاذ أي قرار يقضي بتبسيط واليات أو دجمها أو إمكانية وقف العمل           
  بضرورة تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها،

وإذ يضع يف احلسبان املناقشات اليت ُعقدت يف دورة اجمللس هذه بشأن والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق                    
  اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق استعراض واليات جملس حقوق اإلنسان وترشيدها وحتسينها، 

 لدور اجملتمع الدويل، وبشكل خاص االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب، يف مجهوريـة             وإذ يعرب عن تقديره     
، ٢٠٠٦الكونغو الدميقراطية، الذي أسهم يف حتسني احلالة على األرض، مبا يف ذلك إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام                  

  لد،وإذ يضع يف اعتباره التحديـات اليت ال تزال تواجه الب

 أن العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ويضطلع به قسم                 وإذ يعترب   
حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يعزز ويكّمل العمل الـذي تقـوم بـه                    

  اإلجراءات اخلاصة املواضيعية،
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 أن مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو             روإذ يأخذ يف االعتبا     
الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما بغية حتقيق 

  كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد،

 تنفيذ آلية التعاون اجلديدة بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وقـسم            عتبار أيضاً وإذ يأخذ يف اال     
حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملفوضية السامية لألمم املتحـدة                

  ،"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين، اليت ُتسمى 

   والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،وبعد استعراض  

   بالتعاون الذي أقامته مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اخلبري املستقل أثناء فترة واليته؛يرحب  - ١  

ة املواضيعية التابعة للمجلـس      بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاص       أيضاً يرحب  -٢  
وبدعوته إىل العديد منها، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملمثل اخلاص لألمني العـام املعـين                     
 حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين باحلق              

يف الصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة                  
حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال                 

طاق واليته، من أجل تقدمي التوصيات حول أفضل الطرق ملساعدة مجهورية الكونغو            والرتاعات املسلحة، التقدم، كل يف ن     
الدميقراطية تقنياً على معاجلة حالة حقوق اإلنسان، بغية التوصل إىل حتسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه                   

  مجهورية الكونغو الدميقراطية من احتياجات؛

الدميقراطية إىل إحاطة اجمللس علما وإبالغـه بـالتطورات، يف           حكومة مجهورية الكونغو     يدعو  - ٣  
دوراته املقلبة، بشأن حالة حقوق اإلنسان على األرض، مع حتديد التحديات اليت قد تظل قائمة أمامها، فضالً عن 

  احتياجاهتا يف هذا الصدد؛

امليداين يف مجهورية    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها            يطلب  - ٤  
  الكونغو الدميقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة وبرامج مساعدهتا التقنية بالتشاور مع سلطات البلد؛

 اجملتمع الدويل دعم تنفيذ اآللية احمللية للتعاون بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              يناشد  - ٥  
قوق اإلنسان ببعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة   ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم ح 

  ؛"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"الكونغو الدميقراطية، وهي اآللية املسماة 

، تقريراً  ٢٠٠٩مارس  /املفوض السامي أن يقدم إىل اجمللس، يف دورته اليت ستعقد يف آذار           يدعو    - ٦  
  ة، واألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف البلد؛عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطي

، تقـدمي   ) من املنطوق  ٢انظر أعاله الفقرة    ( إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية املشار إليها أعاله         يطلب  -٧  
   من جدول األعمال؛١٠، يف إطار البند ٢٠٠٩مارس /تقرير إىل اجمللس يف موعد أقصاه دورته العاشرة يف آذار
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تمع الدويل تزويد مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت تطلبها، هبدف             اجمل يناشد  -٨
  حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 متابعة النظـر يف هذه املسألـة يف إطار البنـد نفسه من جدول األعمال يف دورته اليت سُتعقـد      يقرر  -٩  
  .٢٠٠٩مارس /يف آذار

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨رس ما/ آذار٢٧  

  .]اعُتمد بدون تصويت[

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق      والية الفريق العامل املعين ب     -٧/٢١
  اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ن هـذا  إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقـوق اإلنـسان بـشأ   إذ يشري     
 ٢٠٠٥/٢ وقـرار اللجنـة      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤٥املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية      

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٧املؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢قرار ال و،"لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة   بناء مؤسسات جم  "املعنون   ٥/١  اجمللس  قرار  إىل وإذ يشري  
 ١٨ املـؤرخني    ،"لس حقوق اإلنـسان   جملمدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          "املعنون  
  ،اوملرفقيهم وفقاً هلذين القرارين واجباتهيؤدي أن صاحب الوالية وإذ يشدد على أنه جيب على ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وسيلة النتهاك حقوق ك املعين باستخدام املرتزقة الفريق العامل مهات  اسم بعمل و  مع التقدير  ينوه  - ١  
  ؛)A/HRC/7/7( ها، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخرياإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصري

وسيلة النتهاك  ك باستخدام املرتزقة     املعين الفريق العامل والية  أن ميدد لفترة ثالث سنوات       يقرر  - ٢  
  :ا يليمن أجل القيام مب مصريها،حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 

وضع وتقدمي مقترحات حمددة بشأن ما ميكن وضعه من معايري تكميلية جديدة ترمي إىل سّد الثغرات      )أ(  
لتشجيع على زيادة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حـق          القائمة، ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية جديدة ل        

  الشعوب يف تقرير مصريها، عند مواجهة التهديدات احلالية والناشئة اليت يشكلها املرتزقة أو األنشطة املتصلة باملرتزقة؛

التماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             )ب(  
  أن املسائل املتصلة بواليته؛بش
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  مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أحناء العامل؛  )ج(  

دراسة وحتديد املصادر واألسباب، والقضايا الناشئة واملظاهر واالجتاهات فيمـا يتعلـق باملرتزقـة أو                 )د(  
   حقوق اإلنسان، وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛األنشطة املتصلة باملرتزقة وتأثريها يف

رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة اليت تعرض املساعدة العـسكرية واخلـدمات                 )ه(  
االستشارية واألمنية يف السوق الدولية من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب يف تقريـر مـصريها،                    

  ادئ أساسية دولية تشجع هذه الشركات على احترام حقوق اإلنسان يف أنشطتها؛وإعداد مشروع مب

 أن يأذن للفريق العامل بعقد ثالث دورات يف السنة بواقع مخسة أيام عمل لكل دورة، منها                 يقرر أيضاً   -٣  
  اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك، اضطالعاً بالوالية املبيَّنة يف هذا القرار؛

 الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون الـسابقون بـشأن                  إىل طلبي  -٤  
، مع مراعـاة اقتـراح      ى ذلك تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة عل           

 تقريره إىل جلنة حقوق اإلنـسان يف دورهتـا الـستني          ديد للمرتزقة الذي تقدم به املقرر اخلاص يف         اجلقانوين  التعريف  ال
)E/CN.4/2004/15 ؛)٤٧، الفقرة  

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، على سبيل األولويـة، بـالتعريف                طلبي  -٥  
ة، عند الطلب وحسب     وأن تقدم اخلدمات االستشاري    مصريهاباآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير          

   األنشطة؛بتلكاالقتضاء، إىل الدول املتأثرة 

 ملا قدمته املفوضية من دعم لعقد املشاورة احلكومية اإلقليمية لدول أمريكا الالتينيـة              عرب عن تقديره  ي  -٦  
هاك حقوق اإلنسان   وسيلة النت بوصفها  ومنطقة البحر الكارييب يف بنما بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة            

، وخباصة فيما يتعلق باآلثار املترتبة على أنشطة الشركات العسكرية واألمنية     مصريهاوإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير       
  اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان؛

 إىل املفوضية أن تبلغ اجمللس، يف الوقت املناسب، بتاريخ ومكان عقد املـشاورات احلكوميـة                يطلب  -٧  
، مع مراعاة كون هـذه      ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة      ١٥قليمية األخرى بشأن هذه املسألة، وفقا ألحكام الفقرة         اإل

 اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى حتت إشراف األمم املتحدة، وذلـك ملناقـشة املـسألة                العملية قد تؤدي إىل عقد    
 حاسم ملـسؤوليات اجلهـات الفاعلـة       فهم ، هبدف تيسري  ام القوة األساسية لدور الدولة بوصفها اجلهة احملتكرة الستخد      

 من أجـل     الراهن، وااللتزامات اخلاصة بكل منها     السياق يف   ،املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة       
  الصعيد الدويل؛الالزمة على اإلضافية ىل فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط محاية وتعزيز حقوق اإلنسان والوصول إ

   مع الفريق العامل يف الوفاء بواليته؛ كامالً مجيع الدول على التعاون تعاوناًثحي  -٨  

 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل بكل ما                طلبي  -٩  
ملالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بواليته، من الناحيتني املهنية وا

ه ـأنـشطت ات  ـتطلبيفي مب ي  ـكمبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ل     ملعنية  نظومة األمم املتحدة ا   املكونة مل عناصر  ال
  احلالية واملقبلة؛
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لية واملنظمات غـري احلكوميـة       الدول واملنظمات احلكومية الدو    أن يستشري  إىل الفريق العامل     طلبي  -١٠  
استنتاجاته بشأن وأن يقدم تقريراً عن  تنفيذ هذا القرار،   ما خيص فيوغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين          

 إىل اجلمعيـة العامـة يف   مصريهاحقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير        كوسيلة النتهاك   استخدام املرتزقة   
  ؛وفقاً لربنامج عمله السنوي ٢٠٠٩ وإىل جملس حقوق اإلنسان يف عام  الثالثة والستنيدورهتا

  .النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالمواصلة يقرر   -١١  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

نت نتيجـة   وكا.  وامتناع عضوين عن التصويت    ١١ صوتاً مقابل    ٣٢اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  : التصويت كالتايل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،   :املؤيدون
بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانـا،            

غشقر، مصر، املكسيك،   غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مد       
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، كنـدا،            :املعارضون
  .، هولندا، الياباناململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  .]أوكرانيا، سويسرا  :املمتنعون

   حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي- ٧/٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد   

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٤ واملقرر   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٨ إىل القرار    وإذ يشري   
   املتعلقني حبقوق اإلنسان واحلصول العادل على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي،٢٠٠٦

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

مدونة قواعد الـسلوك ألصـحاب      بشأن   ٥/٢ هلس وقرار اجملبناء مؤسسات   بشأن   ٥/١ ه إىل قرار  وإذ يشري 
 وإذ يشدد على أنـه جيـب علـى     ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   باجمللساليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      الو

  ،ومرفقيهما وفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي أنصاحب الوالية 
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ـ           وإذ يشري أيضاً       ة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                 

  العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

بشأن احلصول على ميـاه الـشرب   إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالنات والربامج وإذ يشري كذلك      
املأمونة والصرف الصحي اليت اعتمدت يف مؤمترات رئيسية ومؤمترات قمة عقدهتا األمم املتحدة، وتلك اليت اعتمـدهتا                 
اجلمعية العامة يف دوراهتا االستثنائية واجتماعات املتابعة املتصلة هبا ومنها خطة عمل مار ديل بالتا املتعلقة بتنمية وإدارة   

، أو جدول أعمال املوئل الذي مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية الذي اعُتِمد يف ٢١ياه، وجدول أعمال القرن امل
  اعتمده مؤمتر املوئل الثاين،

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق ) ٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  إىلوإذ يشري 
  ، ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ و١١املادتان (يف املياه 

التزامات اجملتمع الدويل املتعلقة بالتنفيذ التام لألهداف اإلمنائية لأللفية ويؤكد، يف هذا الـسياق،               إىلوإذ يشري   
 األشخاصختفيض نسبة ة بشأن األلفية، على عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسبما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحد   

مبقـدار النـصف    وخدمات الصرف الصحي األساسية     الذين ال يتسىن هلم احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة           
  ، ٢٠١٥حبلول عام 

 الذي أعلنت فيه    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٩٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
   هي السنة الدولية للصرف الصحي، ٢٠٠٨عية أن سنة اجلم

 مليار شخص   ٢,٦ إزاء افتقار أكثر من مليار شخص إىل مياه الشرب املأمونة وافتقار             وإذ يساوره بالغ القلق     
  إىل خدمات الصرف الصحي األساسية، 

وق االقتـصادية  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الـدويل اخلـاص بـاحلق      أنوإذ يؤكد   
واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تـستتبع                

  التزامات تتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

باحلصول على مياه الشرب املأمونـة      أن بعض جوانب التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة         ضع يف اعتباره  يإذ  و
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق والصرف الصحي ال تزال حباجة إىل املزيد من الدراسة، حسبما أُشري إليه يف 

  والـصرف  التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب          اإلنسان بشأن نطاق ومضمون   
  ،)A/HRC/6/3(ن الدولية حلقوق اإلنساالصحي وفقاً للصكوك 

 ضرورة التركيز على املنظورات احمللية والوطنية عند النظر يف هذه املسألة، وغض الطـرف عـن                 وإذ يؤكد 
  ، واملسائل املتعلقة باملياه العابرة للحدودالقضايا املطروحة يف إطار قانون اجملاري املائية الدولية 



  

141 

التزامات حقوق    املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن نطاق ومضمون       تقرير مفوضة األمم   إىل   يشري  - ١  
،  الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان        والصرف اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب       

  ؛ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤الذي قُّدم عمالً مبقرر اجمللس 

قل، ملدة ثالث سنوات، معين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلـصول             تعيني خبري مست   يقرر  -٢  
  : على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التايل

إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والسلطات احملليـة،                )أ(  
وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر األكادميية، بغية حتديد وتعزيز وتبادل اآلراء بشأن              واملؤسسات ال 

أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، والقيام يف هذا الصدد بإعـداد                 
  خالصة بأفضل املمارسات؛ 

 بالتعاون مع احلكومات وهيئات األمم املتحـدة ذات         -عن طريق إجراء دراسة     حتقيق تقدم يف العمل       )ب(  
الصلة وعكس أفكارها، ومبزيد من التعاون مع القطاع اخلاص، والسلطات احمللية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،               

ق اإلنسان، مبـا يف ذلـك        بشأن زيادة توضيح حمتوى التزامات حقو      -ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية      
  االلتزامات املتعلقة بعدم التمييز يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ 

  ؛٧تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف   )ج(  

  لضعف القائمة على أساس نوع اجلنس؛ تطبيق املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل حتديد أوجه ا  )د(  

العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي االزدواجية غري الضرورية، مع اإلجراءات اخلاصـة األخـرى                )ه(  
واهليئات الفرعية للمجلس، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، ومراعاة آراء اجلهات األخرى 

إلقليمية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات        صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اآلليات ا      
  اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية؛ 

  تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصيات؛  )و(  

على  اخلبري املستقل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول           إىليطلب    - ٣  
  ؛املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه

أن تتبادل معه املعلومات عن      ويدعوها إىل  اخلبري املستقل  مجيع احلكومات أن تتعاون مع       يناشد  - ٤  
  وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛أفضل املمارسات 

  . يف دورته العاشرةنظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال مواصلة اليقرر  - ٥  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ].اعُتمد دون تصويت[
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   حقوق اإلنسان وتغري املناخ- ٧/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أحناء   مجيع لشعوب واجملتمعات يف  ل وبعيد املدى     فورياً  القلق من أن تغري املناخ يشكل هتديداً       إذ يساوره   
  العامل، وأن له انعكاسات على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،

  ، عاملياً بأن تغري املناخ مشكلة عاملية وأنه يستلزم حالًموإذ يسلِّ  

 من جديد ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             وإذ يؤكد   
  القتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، ا

 مـا   باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبا يف ذلك        وإذ حييط علماً    
 األكرب من االزدياد يف معدالت احلرارة العاملية الذي القدرال ريب فيه وأن     أن احترار النظام املناخي أمر       خلص إليه من  

  لوحظ منذ منتصف القرن العشرين ناجم على األرجح عن فعل اإلنسان،

تظل اإلطار العاملي الشامل لتناول مـسائل تغـري    املناخبشأن تغري  بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    وإذ يقر   
مـؤمتر  مبقررات  وإذ يرحب    منها،   ٣ن جديد مبادئ االتفاقية اإلطارية على النحو الوارد يف املادة           وإذ يؤكد م  املناخ،  

، وال سيما اعتماد خطة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول            
  عمل بايل،

احلق يف التنمية، على النحو املنصوص عليه ا من جديد على أن    إعالن وبرنامج عمل فيينا أكّدَ     إىل أن    وإذ يشري   
  يف إعالن احلق يف التنمية، هو حق عاملي وغري قابل للتصرف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية،

 شواغل التنمية املستدامة وبأن احلق يف التنمية جيب أن يتحقق حبيث ُتلىب علـى           حمور و ه اإلنسان بأن   وإذ يقر   
  و منصف االحتياجات اإلمنائية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلة، حن

 بأن فقراء العامل معرضون بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما أولئك الذين يتركـزون يف                 اًوإذ يقر أيض    
   حمدودة أكثر، تكون مااملناطق املهددة خبطر كبري، وبأن قدرهتم على التكيف غالباً

 بأن البلدان اجلزرية الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان الـيت هبـا منـاطق           كوإذ يقر كذل    
ساحلية واطئة أو مناطق قاحلة وشبه قاحلة أو مناطق معرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان الناميـة ذات                  

  لتغري املناخ، النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة ضعيفة للغاية أمام اآلثار السلبية 

الرئيسية  املؤمترات   املعتمدة يف  اإلعالنات والقرارات وبرامج العمل       الواردة يف   إىل األحكام ذات الصلة    وإذ يشري   
 ،٢١ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، وال سيما جدول أعمال القرن           

   والتنمية، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،وإعالن ريو بشأن البيئة
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حقوق بشأن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       أيضاًوإذ يشري     
  ،اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة

 السكن الالئـق  بشأن ٢٠٠٧ديسمرب /ون األول كان١٤ املؤرخ ٦/٢٧لس اجمل إىل قرار   وإذ يشري كذلك    
القـرار، وإىل مقـرر     من هذا٣مناسب، وال سيما الفقرة عيشي مكعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى     

   حقوق اإلنسان واحلصول على املاء، بشأن ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤لس اجمل

ن فهم العالقة بني التمتع حبقوق اإلنساوزيادة لمجلس يف حبث لاصة  بإسهام اإلجراءات اخلوإذ حييط علماً  
  ،ومحاية البيئة

 باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة املقـرر              أيضاً وإذ حييط علماً    
 الـذي   ،)A/62/214( والعقليـة اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية              

  يتضمن دعوة موجهة إىل اجمللس لبحث تأثري تغري املناخ على حقوق اإلنسان، 

بالتشاور مع الدول  أن ُتجري،  أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانيقرر  - ١  
 احلكومي الدويل املعين بـتغري      وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة واهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك الفريق           

، ومع أخذ آرائها يف      اآلخرون أصحاب املصلحة واملناخ،  بشأن تغري   املناخ، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       
  على أن  ، يف حدود املوارد احلالية، بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان،            مفصلةً  حتليليةً االعتبار، دراسةً 

   العاشرة؛تهلس قبل دور اجملإىلم قدَُّت

  ؛ة اليت ستجريها املفوضية السامية الدول على اإلسهام يف الدراسيشجع  - ٢  

 من جدول األعمال، وأن يعرض بعد  ٣ البند   يف إطار  يف املسألة يف دورته العاشرة       أن ينظر  يقرر  - ٣  
ؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم        العاشرة على م   ة اجمللس جرى خالل دور  ملناقشة اليت ستُ  اموجز   و ذلك الدراسة 

 .املناخ لكي ينظر فيهمابشأن تغري املتحدة اإلطارية 

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

   القضاء على العنف ضد املرأة- ٧/٢٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يؤكد  التزام الدول كافة بتعزيز ومحاية مجيع حقوقإذ يؤكد من جديد  
من جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي حلقـوق                   
اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق                 



 

144 

عليه يشكل جزءاً ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد         اإلنسان، وأن القضاء    
  النساء والفتيات،

 إعالن وبرنامج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
: ٢٠٠٠املرأة عـام  "لثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة ومنهاج عمل بيجني، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثا   

، واإلعالن الذي اعُتمد يف الدورة التاسعة واألربعني        "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        
  للجنة وضع املرأة،

 واملساواة بني اجلنسني والنـهوض   االلتزامات الدولية يف ميدان التنمية االجتماعيةوإذ يؤكد من جديد كذلك   
باملرأة املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملؤمتر العاملي ملكافحـة                 
 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن االلتزامات املبينة يف إعالن األمـم              

  ،٢٠٠٥املتحدة بشأن األلفية ويف مؤمتر القمة العاملي املعقود عام 

، الذي قررت اللجنة ١٩٩٤مارس / آذار٤ املؤرخ ١٩٩٤/٤٥ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد  
  فيه تعيني مقرر خاص معين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،

 بشأن إدماج حقوق    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ قرار اجمللس    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف ضد املـرأة،    

 املؤرخ ٦١/١٤٣ومجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما القرار 
 بشأن ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقرار جملس األمن ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩

  املرأة والسالم واألمن،

 إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمة وإذ يشري  
  اجلنائية الدولية،

 ألن مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل              لغ القلق وإذ يساوره با    
بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمان املتعددة أو املفرطة يف شدهتا، ميكن أن تؤدي إىل استهداف الفتيات                  

نهن مثالً النساء املنتميات إىل األقليات، والنـساء  وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إىل جعلهن عرضة للعنف، وم 
املنتميات إىل السكان األصليني، والالجئات، واملشردات داخلياً، واملهاجرات، والنساء اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية              

، واألرامل، والنساء   أو النائية، والنساء املعوزات، ونزيالت املؤسسات اإلصالحية والسجون، والنساء املعوقات، واملسنات          
اللوايت يعشن يف حاالت الرتاع املسلح، والنساء اللوايت يتعرضن ألشكال أخرى من التمييز، منها التمييز بسبب اإلصـابة                  

  بفريوس نقص املناعة البشرية، وضحايا االستغالل اجلنسي التجاري،

   للعنف ضد املرأة،  لوضع هناية٢٠٠٨فرباير / بإطالق محلة األمني العام يف شباطوإذ يرحب  

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يأخذ يف االعتبار  
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 املتعلـق   ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة و           ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ١٨ت اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخْين            مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءا       

  ، وإذ يشدد على أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كانت اجلهة املرتكبة هلا الدولـة أو               يدين بقوة   - ١  
 غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلـنس داخـل                 األفراد أو جهات من   

األسرة، ويف اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفقاً لإلعالن املتعلـق                  
 النساء والفتيات بوصفها    بالقضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف ضد             

جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك على واجب توفري ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة واملساعدة املتخصـصة               
  للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية والنفسية، فضالً عن املشورة الفعالة؛

   وأسبابه وعواقبه،  بأعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأةيرحب  - ٢  

، مبا يف ذلك جهودها لوضع مؤشرات )A/HRC/7/6 ( بالتقرير األخري للمقررة اخلاصةحييط علماً  - ٣  
وعن ) A/HRC/4/34 (للعنف ضد املرأة، وأيضاً بتقريريها السابقني عن أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة

  ؛)E/CN.4/2006/61 ( العنف ضد املرأةمعيار العناية الواجبة بوصفه أداة للقضاء على

باملبادرات واجلهود املتزايدة واملسامهات اهلامة على كل من الصعيد احمللـي والـوطين             يرحب    - ٤  
واإلقليمي والدويل للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع الدول ومجيع هيئات األمـم                

 اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، ومن بينها املنظمات النسائية، على          املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات   
مواصلة جهودها من أجل تعزيز ودعم هذه املبادرات الناجحة، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية، وعلى 

 لوالية املقررة اخلاصة دعم املشاورات اإلقليمية يف هذا اجملال واملشاركة فيها، وذلك إسهاماً منها يف التنفيذ الفعال
  املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

   متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات؛يقرر  - ٥  

وق اإلنـسان    املقررة اخلاصة إىل القيام، يف أدائها لواليتها، ويف إطار اإلعالن العاملي حلق            يدعو  - ٦  
وسائر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن                

  :املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مبا يلي

ات، وهيئات املعاهدات،   التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه من احلكوم            )أ(  
املقررين اخلاصني املسؤولني عن خمتلف مسائل حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكوميـة           سائر  والوكاالت املتخصصة، و  

  الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك املعلومات؛

ى كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، للقضاء التوصية بتدابري وطرائق ووسائل، عل  )ب(  
  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛
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العمل عن كثب مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وآليات اجمللس األخرى حلقوق اإلنسان ومع هيئات   )ج(  
اءات واآلليات واهليئات بطريقة منتظمة ومنهجية      املعاهدات، آخذة يف االعتبار طلب اجمللس أن تدرج تلك اإلجر         

  حقوق اإلنسان للمرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعماهلا، وأن تتعاون عن كثب مع جلنة وضع املرأة يف أدائها ملهامها؛

مواصلة اتباع هنج شامل وعاملي إزاء القضاء على العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف ذلك            )د(  
  ها باألبعاد املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛ما يتعلق من

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛يطلب  - ٧  

املقررة اخلاصة، هبدف العمل على زيادة الكفاءة والفعاليـة وحتـسني حـصوهلا علـى       يشجع    - ٨  
جباهتا، على مواصلة التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية ومع أي من آلياهتا املعلومات الالزمة ألداء وا

  العاملة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهـام والواجبـات               يهيب  - ٩  
ملعلومات املطلوبة، مبا فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ توصيات املقررة اخلاصة، وأن           املكلفة هبا، وأن تزودها جبميع ا     

  تنظر جدياً يف االستجابة على حنو إجيايب لطلباهتا املتعلقة بالزيارات والرسائل؛ 

 إىل اإلجراءات اخلاصة للمجلس، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا، والوكـاالت املتخصـصة،            يطلب  - ١٠  
ات احلكومية الدولية، أن تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، وأن تتعاون      واملنظم

مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهام والواجبات املكلَّفة هبا، وخاصة االستجابة ملا تطلبه من معلومات عن العنف        
  اهدات حقوق اإلنسان على أن تفعل الشيء نفسه؛ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ويشجع هيئات مع

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة للوفاء بواليتها، يطلب   - ١١  
  وعلى األخص تقدمي ما يلزم هلا من موظفني وموارد للقيام ببعثات ومتابعتها، ضمن أمور أخرى؛

 أن يكفل إتاحة تقارير املقررة اخلاصة لكل من جلنة وضع املـرأة،              إىل األمني العام   يطلب أيضاً   - ١٢  
واجلمعية العامة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ويطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً سنوياً إىل 

  جلنة وضع املرأة وإىل اجلمعية العامة؛

ع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، على         مواصلة النظر يف مسألة القضاء على مجي       يقرر  - ١٣  
  .سبيل األولوية العالية، طبقاً لربنامج عمله السنوي

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[
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   منع اإلبادة اجلماعية- ٧/٢٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 حلقوق اإلنسان واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة          مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي     إذ يسترشد   
  عليها، وكذلك بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،

 كـانون   ٩ أن الذكرى الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا املعتمـدة يف                 وإذ يرى   
ي حلقوق اإلنسان يف اليوم التايل، توفر فرصة ساحنة للمجتمـع            واليت تالها اعتماد اإلعالن العامل     ١٩٤٨ديسمرب  /األول

الدويل لكي يوجه انتباه كافة الدول ألمهية االتفاقية ولكي يدعوها إىل مضاعفة جهودها يف سبيل منع جرمية اإلبـادة                   
  اجلماعية واملعاقبة عليها،

وصفها آفة نكراء أحلقت بالبشرية خسائر       على أن جرمية اإلبادة اجلماعية مسلّم هبا يف االتفاقية ب          ددـوإذ يش   
ال حصر هلا وأنه يلزم بذل املزيد من التعاون الدويل من أجل تيسري القيام يف الوقت املناسب مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية          

  واملعاقبة عليها،

 اعترف اجملتمع  إزاء وقوع حاالت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريب، وهي حاالتوإذ يساوره بالغ القلق  
، وإذ يضع يف اعتباره أن االنتهاكات       ١٩٤٨الدويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل التعريف الوارد يف اتفاقية عام             

  اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل قد تؤدي إىل إبادة مجاعية،

اقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية           أن الدول األطراف يف اتف     وإذ يضع يف اعتباره     
 قد اتفقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه اجلرائم، مبا يف ذلك جـرائم           ١٩٦٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦املؤرخة  

  اإلبادة اجلماعية، بغض النظر عن تاريخ اقترافها،

رائم يشّجع على ارتكاهبا ويشكل عقبة أساسـية يف          أن اإلفالت من العقاب على ارتكاب هذه اجل        وإذ يؤكد   
سبيل مواصلة التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني، وأن مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم                 

  تعترب عامالً هاماً يف منعها،

اضية، على ُصعد منها منظومة      بالتقدم الكبري الذي أحرزه اجملتمع الدويل خالل السنوات الستني امل          وإذ يعترف   
األمم املتحدة، يف وضع آليات وممارسات مناسبة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها مسامهاً بذلك يف التنفيـذ                  

  الفعلي لالتفاقية،

 الذي أعلنت فيه اجلمعية     ١٩٤٦ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ١- د(٩٦ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   
بادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل، وإذ يذكر جبميع القرارات الالحقة اليت اختذت على صعيد منظومة األمم اإل

املتحدة واليت أسهمت يف وضع وتطوير عملية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مبا يف ذلك قـرار اجلمعيـة                    
  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١
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 بأن جرمية اإلبادة اجلماعية معّرفة بوصفها من أخطر اجلرائم املثرية لقلـق اجملتمـع            يسلّم مع التقدير  وإذ    
 وإذ يتوقع أن عمل احملكمة، بفضل العـدد         ،الدويل ككل يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         

اجلنائية الدولية األخرى ذات الصلة، أمـٌر       املرتفع من حاالت التصديق على النظام األساسي وسري عمل احملاكم           
  سيساعد يف تعزيز املساءلة عن جرمية اإلبادة اجلماعية،

 بأن اجمللس ُمكلف من اجلمعية العامة بالتصدي لكافة احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان، وإذ يذكّر  
ت بذلك اخلصوص، وأنه ينبغي له أيضاً أن مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، ومكلف أيضاً بتقدمي توصيا
  يعزز التنسيق الفعلي وإدماج حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة،

 باملسامهة اهلامة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجلهود املبذولة صوب احلـؤول دون               وإذ يسلّم   
  ،احلاالت اليت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية

 دعمه الكامل لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية، الذي وإذ يعيد تأكيد  
  منها دور آلية اإلنذار املبكر ملنع احلاالت احملتملة اليت ميكن أن ُتسفر عن إبادة مجاعية،ُيؤدي أدواراً عديدة 

ني العام اليت قدمت إىل اجمللس بشأن تنفيذ خطة العمل ذات  بعرض تقارير األم  وإذ حييط علماً مع التقدير      
، فضالً عن عقد اجتماعني مـن       )A/HRC/7/37 و E/CN.4/2006/84 (النقاط اخلمس وأنشطة املستشار اخلاص    

  احلوار التفاعلي مع املستشار اخلاص خالل الدورتني الثالثة واحلالية للمجلس،

ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها بوصفها صكاً دولياً فعاالً  أمهية اتفاقية منع جرمييؤكد من جديد  - ١  
  للمعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية؛

 جلميع الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها، وخاصة الـدول الـيت               يعرب عن تقديره    - ٢  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٦٢قامت بذلك يف السنوات اليت أعقبت اعتماد جلنة حقوق اإلنسان القرار 

 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد إىل النظر يف القيام بذلك علـى                   يدعو  - ٣  
  سبيل األولوية، وإىل القيام، عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه االتفاقية؛

ية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية، وهي مـسؤولية         مسؤولية كل دولة مبفردها عن محا      يعيد تأكيد   - ٤  
  تستلزم منع وقوع تلك اجلرائم، مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا، عن طريق الوسائل املالئمة والالزمة؛

 على أمهية توطيد التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات                 يشدد  - ٥  
  س املبادئ اجملسدة يف االتفاقية؛اإلقليمية سعياً وراء تكري

 كافة الدول، منعاً لتكرار جرائم اإلبادة اجلماعية يف املستقبل، أن تتعاون، من خالل جهـات                يناشد  - ٦  
منها منظومة األمم املتحدة، على تعزيز التعاون املناسب فيما بني اآلليات احلالية اليت ُتسهم يف الكشف املبكـر عـن                    

 اجلماعية واخلطرية واملنهجية ومنع هذه االنتهاكات اليت ميكن أن تؤدي إىل ارتكاب إبـادة               انتهاكات حقوق اإلنسان  
  مجاعية إن مل يوضع حد هلا؛
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 بأمهية دور األمني العام يف املسامهة يف النظر السريع يف اإلنذار املبكر باحلاالت ويف منع هـذه                  يسلّم  - ٧  
، ٢٠٠١أغـسطس  / آب٣٠ املـؤرخ  ١٣٦٦/٢٠٠١من مبقتضى القرار احلاالت وفقاً للوالية اليت أناطها به جملس األ      

واملهام املسندة إىل املستشار اخلاص الذي تتمثل واليته يف مجع املعلومات القائمة من منظومة األمم املتحدة بوجه خاص             
عزيز قـدرة األمـم     والتنسيق مع منظومة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية والعمل على ت              

  املتحدة على حتليل وإدارة املعلومات املتعلقة باإلبادة اجلماعية أو باجلرائم ذات الصلة؛

، استبقاء الوالية   ٦٢/٢٣٨ بقراري األمني العام واجلمعية العامة، على النحو الوارد يف قرارها            يرحب  - ٨  
  مني عام، وتعزيز مهام مكتبه؛املنوطة باملستشار اخلاص من أجل ترقية منصبه إىل رتبة وكيل أ

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املستشار اخلاص يف أدائه مهامـه وتزويـده                 يطلب  - ٩
  بكافة املعلومات ذات الصلة اليت يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة اليت يوجهها؛

ان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها جملس حقـوق          على الدور اهلام املنوط مبنظومة حقوق اإلنس       يؤكد  - ١٠  
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات ذات الصلة، يف جمال               
التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات عن االنتهاكات اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنـسان واملـسامهة                

  بذلك يف حتقيق فهم أفضل للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية ويف اإلنذار املبكر هبا؛

يشجع املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة تعزيز   - ١١  
اص ومجيع املعنيني باإلجراءات اخلاصة ذات الصلة، مبا يف         التبادل املنتظم للمعلومات بني مكتبيهما مثّ بني املستشار اخل        

ذلك اإلجراءات اليت تعىن بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية الوارد    
  ذكرها يف املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛

األمهية اليت يتسم هبا، يف جمال التصدي للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلسيمة على  يؤكد  - ١٢  
النحو املعرف يف االتفاقية، البحثُ السريع والشامل جملموعة من العوامل املتعددة، مبا يف ذلك العوامل القانونية ووجود                 

اخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان وظهـور التمييـز املمنـهج      اجملموعات املهددة هبذا اخلطر، واالنتهاكات اجلماعية و      
وشيوع عبارات الكراهية اليت تستهدف أشخاصاً ينتمون إىل جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية خاصة إذا ما مت 

  التفوه هبذه العبارات يف سياق العنف الفعلي أو احملتمل؛

الدولية واإلقليمية املالئمة يف التصدي ملـسألة منـع اإلبـادة     الدول على أن تستعني باحملافل    يشجع  - ١٣  
اجلماعية مبا فيها االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية واملواضيعية وآليات حقوق اإلنسان املتصلة هبا، والعمليـة               

رى السنوية الـستني    التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وأي مؤمترات حتيي الذك            
  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين،             يشجع  - ١٤  
  اية؛عند تعزيز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بنشر املعرفة مببادئ االتفاقية مولية اهتماماً خاّصاً ملبادئ الوق
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 إىل املفوضة السامية أن تعمم تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللس من أجل احلصول على آراء يطلب  - ١٥  
الدول، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبا يف ذلك                

، وأن تقـدم تقريـراً إىل       )E/CN.4/2006/84(دي إىل اإلبادة اجلماعية     اآلراء بشـأن بوادر اإلنذار احملتملة اليت قد تؤ       
  اجمللس يف دورته العاشرة؛

 املفوضة السامية إىل وضع وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمـة، يف حـدود املـوارد املوجـودة،           يدعو  - ١٦  
جلماعية واملعاقبة عليها، وذلك باعتبار وبالتشاور مع الدول احتفاالً بالذكرى السنوية الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة ا

هذه األنشطة مسألة ذات أولوية، على أن يوضع يف االعتبار أيضاً االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العـاملي               
  حلقوق اإلنسان؛

 املفوضة السامية إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة االحتفالية، وكمسامهة مهمة يف وضع              يدعو أيضاً   - ١٧  
الستراتيجيات الوقائية، بتنظيم حلقة دراسية، يف حدود املوارد املوجودة، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية، وذلك مبـشاركة                ا

الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع املدين واهليئات األكادميية 
   هذه احللقة الدراسية؛والبحثية، ونشر ورقة عن نتائج

 إىل األمني العام أن يتيح للمجلس يف دورته العاشرة تقريراً حمدثاً عن جهود منظومـة األمـم        يطلب  - ١٨  
املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخلاص، ويدعو املستشار اخلاص إىل إجراء حوار تفاعلي                 

  ول التقدم احملرز يف االضطالع مبهامه؛مع اجمللس خالل الدورة نفسها ح

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٩  

  احلادية واألربعوناجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري - ٧/٢٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

اجلمعية ، الذي اعتمدت    ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ قرار اجلمعية العامة      إىل إذ يشري   
  ، مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري يف قرارهـا           اعتماد اجلمعية العامة لالتفاقية الدولية       وإذ يقدر   
  ، وفتَح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧

 ٦ بتوقيع سبع ومخسني دولة على االتفاقية يف احلفل االفتتاحي، الذي نظـم يف بـاريس يـوم                   وإذ يرحب 
  يع على االتفاقية فيما بعد،، وبالتوق٢٠٠٧فرباير /شباط
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   أيضاً بتصديق بعض الدول على االتفاقية،وإذ يرحب

   أن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن بتصديق عشرين دولة عليها سيشكل حدثاً هاماً،وإذ يدرك  

  االتفاقية،" فريق أصدقاء" أيضاً احلملة الواسعة اليت بدأها وإذ يدرك

يت هي يف طور التوقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من               الدول ال  يشجع  - ١  
االختفاء القسري أو االنضمام إليها على إكمال إجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي يف أقرب                 

  وقت ممكن؛

توقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية       مجيع الدول، اليت مل تفعل ذلك بعد، على النظر يف ال           يشجع  - ٢  
  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو االنضمام إليها؛

 الدول إىل النظر يف االنضمام إىل احلملة من أجل تبادل املعلومات بشأن أفـضل املمارسـات                 يدعو  - ٣  
  .والعمل من أجل اإلسراع بدخول االتفاقية حيز النفاذ هبدف حتقيق عامليتها

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٧/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 بالغ القلق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظـر عـن حالتـها                     إذ يساوره   
  ن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأ

 يف هذا الصدد االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها ذات الصلة، مبا فيها               وإذ يؤكد من جديد     
 إعالن األمـم     ويف ١٩٩٥االلتزامات املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد يف كوبنهاغن يف عام               

 الـيت  ٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمة العـاملي لعـام   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف   
  ،٢٠٠٥اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر القمة العاملي املعقود يف عام 

 ٢٠٠٦/٩حقوق الفقراء املرفق بالقرار     : ق اإلنسان  مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقو       حييط علماً   
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف 

  

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/٢ بقراره وإذ يذكر  
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  ع الدويل؛ أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل ذات أولوية قصوى من أولويات اجملتميؤكد  -١  

عن مشروع املبادئ    مع التقدير بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           حييط علماً   - ٢  
  ؛)A/HRC/7/32 (حقوق الفقراء:  الفقر املدقع وحقوق اإلنسانبشأنالتوجيهية 

يـة  باإلسهامات املهمة من الدول، ووكاالت األمم املتحدة املعنية، واملنظمـات احلكوم          يرحب    - ٣  
الدولية، وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات            
حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعيشون حاالت                

  صلحة املعنيني؛من الفقر املدقع عن آرائهم، وغري ذلك من أصحاب امل

  : يليالقيام مبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل يدعو  - ٤

مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني املشار إليهم آنفاً والسماح هلم بالتعليق أيضاً على          )أ(  
ام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية تقرير املفوضة السامية، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية مدهتا ثالثة أي

  ؛٢٠٠٩مارس /قبل آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باختاذ قرار بشأن         ٢٠٠٩تقدمي تقرير إىل اجمللس قبل دورته األخرية لعام           )ب(  
  .قعاعتماد املبادئ التوجيهية بشأن حقوق األشخاص الذين يعيشون يف الفقر املداليت ُتمّهد إلمكانية املراحل املقبلة 

   احلادية واألربعوناجللسة
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

   املفقودون - ٧/٢٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامهسترشدإذ ي  

 / آب ١٢  مببادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقيات جنيـف املؤرخـة            سترشد أيضاً وإذ ي   
، وباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما اإلعالن العـاملي          ١٩٧٧ وبروتوكوليها اإلضافيني لعام     ١٩٤٩أغسطس  

حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               
واتفاقية حقوق الطفل، وإعالن وبرنامج عمل      ال التمييز ضد املرأة،     واتفاقية القضاء على مجيع أشك    املدنية والسياسية،   

  ،١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف 

 إىل مجيع القرارات السابقة بشأن املفقودين اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وإىل القرارات اليت اعتمدهتا               وإذ يشري   
  ق اإلنسان،جلنة حقو
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مشكلة املفقودين تثري مسألة تتعلق بكل من القانون الدويل حلقوق اإلنسان وكذلك،            وإذ يضع يف اعتباره أن        
  حسب االقتضاء، القانون اإلنساين الدويل،

 استمرار الرتاعات املسلحة يف خمتلف أرجاء العامل، وهي نزاعات تؤدي يف كثري مـن               ببالغ القلق وإذ يالحظ     
  ،ىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنساناألحيان إ

بأن الدول هي املسؤول األول عن مكافحة ظاهرة املفقودين ومعرفة مصري املفقـودين،  وإذ يعرب عن اقتناعه      
  وأن عليها أن تدرك مسؤوليتها عن تنفيذ اآلليات والسياسات والقوانني ذات الصلة،

عن املفقودين وحتديد هويتهم، بفعالية استخدام وسائل الطب الشرعي التقليدية يف البحث  ضع يف اعتبارهيوإذ   
م بالتقدم التكنولوجي الكبري الذي أحرز يف ميدان علوم الطب الشرعي املتصلة باحلمض اخللوي الصبغي، الذي سلُّيوإذ 

  ،ميكن أن يساعد بشكل ملموس يف اجلهود الرامية إىل حتديد هوية املفقودين

 املسلحة الدوليـة، وال سـيما       بسبب الرتاعات  أن قضية األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين         الحظيوإذ    
األشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ال يزال هلا تأثري سليب 

ؤكد يف هذا الصدد ضـرورة  يسبب املعاناة ألسر املفقودين، وإذ    ، وأهنا ت  الرتاعاتيف اجلهود اهلادفة إىل وضع حد هلذه        
   أمور أخرى،ضمنمعاجلة املسألة من منظور إنساين، 

إليها املؤمتر الدويل للخرباء احلكوميني وغري احلكوميني الـذي نظمتـه           خلص   باالستنتاجات اليت    وإذ يرحب   
: املفقـودون " بشأن موضوع    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢١   إىل ١٩لصليب األمحر يف جنيف يف الفترة من        الدولية ل لجنة  ال

، " املسلح أو العنف الداخلي، ومـساعدة أسـرهم        للرتاع مصريهم نتيجة    غري املعروف العمل حلل مشكلة األشخاص     
  ، مبعاجلة مشكلة املفقودين وأسرهم املؤمتر املتصلةوتوصيات

احترام واسترداد كرامة املفقـودين  " بشأن ١  جدول أعمال العمل اإلنساين، وخباصة هدفه العام      وإذ يشري إىل    
، الذي اعتمد يف املؤمتر الـدويل الثـامن         " املسلحة أو غريها من حاالت العنف املسلح وكرامة أسرهم         للرتاعاتنتيجة  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٦ إىل   ٢ يف جنيف يف الفترة من       املعقودوالعشرين جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر       
احلفاظ على حيـاة    " بشأن إعادة تأكيد أمهية القانون اإلنساين الدويل وتطبيقه املعنون           ٣ذ يرحب بالقرار     وإ ،٢٠٠٣

 جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر      ، الذي اعُتِمد يف املؤمتر الدويل الثالثني        "اإلنسان وكرامته يف الرتاع املسلح    
  ،٢٠٠٧نوفمرب /ثاين تشرين ال٣٠ إىل ٢٦املعقود يف جنيف يف الفترة من 

مجعيته اخلامسة عشرة بعـد      بالقرار املتعلق باملفقودين الذي اعتمده االحتاد الربملاين الدويل يف           وإذ حييط علماً    
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ يف املائة

  باجلهود اإلقليمية اجلارية ملعاجلة مسألة املفقودين،وإذ يرحب   
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،  وكفالة احترامهام بشكل دقيق قواعد القانون اإلنساين الدويل الدول على أن تراعي وحتترثحي  - ١  
 ،١٩٧٧ بروتوكوليها اإلضافيني لعام  ويف١٩٤٩ أغسطس/ آب١٢ هي مبينة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة حسبما

   حيثما انطبق ذلك؛

ن  مسلح أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة للحيلولـة دون فقـدا           نزاع بالدول األطراف يف     هيبي  - ٢  
   املسلح، وأن تبني مصري األشخاص الذين يبلغ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع؛الرتاعأشخاص بسبب 

   نزاعات مسلحة؛بسبب حق األسر يف معرفة مصري أقارهبا املعتربين يف عداد املفقودين ؤكد من جديدي  -٣  

املـا تـسمح    أنه يتعني على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، ح            ؤكد من جديد أيضاً   ي  - ٤  
الفعلية، بالبحث عن األشخاص الذين اعتربهم      قتال  اعتباراً من انتهاء أعمال ال    أبعد تقدير   الظروف بذلك، وعلى    

  أحد األطراف املعادية يف عداد املفقودين؛

اع مسلح أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، يف الوقـت املناسـب،            نز بالدول األطراف يف     هيبي  - ٥  
 املسلح، وأن تعمل قدر اإلمكان علـى        بسبب الرتاع األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين      لتحديد هوية ومصري    

  تزويد أفراد أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة مبصريهم، من خالل القنوات املناسبة؛

ومحاية هذه  عن املفقودين   ذات مصداقية وموثوقية     يف هذا الصدد باحلاجة إىل مجع بيانات         سلمي  - ٦  
ومـع  فيما بينها   ث الدول على التعاون     حي للقواعد واملعايري القانونية الدولية والوطنية، و      وإدارهتا، وفقاً البيانات  

  اجلهات املعنية األخرى العاملة يف هذا اجملال، بسبل منها تقدمي كل املعلومات املناسبة ذات الصلة باملفقودين؛

املعتربين يف عداد   والنساء  هتمام حلاالت األطفال     إىل الدول أن تويل أقصى درجة من اال        طلبي  - ٧  
  وحتديد هويتهم؛والنساء تخذ التدابري املناسبة للبحث عن هؤالء األطفال ت املسلحة وأن بسبب الرتاعاتاملفقودين 

الدولية للصليب األمحر لجنة ال مع  كامالً مسلح إىل التعاون تعاوناًنزاع الدول األطراف يف دعوي  - ٨  
 مصري املفقودين واتباع هنج شامل إزاء هذه املسألة، مبا يف ذلك إنشاء مجيع اآلليات العمليـة وآليـات                   يف حتديد 

  التنسيق اليت قد تدعو إليها احلاجة، على أن يقوم هذا النهج على االعتبارات اإلنسانية وحدها؛

 اختاذ مجيع التدابري شجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية علىي الدول وثحي  - ٩  
بـسبب   الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة األشخاص املعتربين يف عـداد املفقـودين      الُصُعدالالزمة على   

رحب، يف هذا الصدد، بإنشاء اللجان ي املسلحة وتقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الدول املعنية، والرتاعات
  فقودين، وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان واألفرقة؛واألفرقة العاملة املعنية بامل

 الرتاعـات  بالدول، دون املساس مبا تبذله من جهود لتحديد مصري املفقـودين بـسبب               هيبي  - ١٠  
الرعاية كاملسلحة، أن تتخذ اخلطوات املناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوين للمفقودين وأفراد أسرهم، يف جماالت               

  ل املالية، والقانون األسري، وحقوق امللكية؛االجتماعية، واملسائ
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القيام يف دورته التاسعة بعقد حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقودين يدعو إىل املشاركة فيهـا               يقرر    - ١١  
خرباء من اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومندوبني من احلكومات واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات               

نسان واملنظمات الدولية، ويطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز ملداوالت احللقة على أن يقوم              الوطنية حلقوق اإل  
  بعد ذلك بتكليف اللجنة االستشارية يف الدورة نفسها مبهمة إعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الشأن؛ 

إىل تقاريرها القادمة    يف    ذات الصلة إىل أن تتناول      مجيع آليات وإجراءات حقوق اإلنسان     دعوي  - ١٢  
   الرتاعات املسلحة؛بسببحسب االقتضاء، مشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين  ،لساجمل

 مجيع احلكومات، وهيئات األمـم املتحـدة املختـصة،          انتباه إىل األمني العام أن يوجه       طلبي  - ١٣  
    واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار؛والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية،

  ؛ عن تنفيذ هذا القرارشامالً  تقريراً العاشرة ه دورتقبل اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إىل طلب أيضاًي  -١٤  

  .العاشرة املسألة يف دورته النظر يف يقرر  - ١٥  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  ].يتاعُتمد دون تصو[

  حقوق الطفل - ٧/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها، وإذ يـضع يف         ل اًمعيارتكون   على أن اتفاقية حقوق الطفل جيب أن         إذ يشدد   
  اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، وكذلك سائر صكوك حقوق اإلنسان،

ة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية           من جديد مجيع القرارات السابق     وإذ يؤكد   
 ٦٢/١٤١ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٤العامة، وآخرها قرار جلنة حقوق اإلنسان 

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

متابعـة نتـائج دورة   بشأن و، )A/62/182 ( الطفلبتقارير األمني العام بشأن حالة اتفاقية حقوقوإذ يرحب     
 )A/62/297 (، وبشأن الطفلـة ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ املؤرخ )A/62/259 (اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل 

، وباإلعالن الصادر عن االجتماع التذكاري العام الرفيع املستوى املكرس ملتابعة نتائج ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤املؤرخ 
  ،)٦٢/٨٨قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ و١١ثنائية املعنية بالطفل الذي عقد يف الدورة االست

 بالتقرير املقدم إىل اجلمعية العامة من اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن               اًوإذ يرحب أيض    
وبإنشاء اجلمعية  ،  )A/62/209 (ألوىل من متابعة الدراسة   وبتقريره بعد مرور السنة ا    ،  )A/61/299 (العنف ضد األطفال  
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تشجيع مهمته ال   ومستقالً  بارزاً  عاملياً العامة والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، بصفته مدافعاً           
  ،٦٢/١٤١العامة  لقرار اجلمعية على منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها يف مجيع املناطق، وفقاً

يف وضع حد لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم املرتكبة ضد األطفال احملكمة اجلنائية الدولية   مبسامهة   وإذ يقر   
عـن  عفو  وإذ يدعو الدول إىل عدم ال     جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،         خطورة، مبا يف ذلك     

ر مبسامهة احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة يف وضع حد لإلفالت من العقاب على أشد               وإذ يق  هذه اجلرائم،    مرتكيب
  اجلرائم املرتكبة ضد األطفال خطورة، مبا يف ذلك جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،

وبتقرير املقـرر  ، )A/62/228 (لصراع املسلح  بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال وا        وإذ يرحب   
  ،)A/HRC/7/8 (وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاخلاص املعين مبسألة بيع األطفال 

، )٢٠٠٥(٧ و ٦ بصدور التعليقات العامة أرقام       بأعمال جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علماً       ً أيضا وإذ يرحب   
  ،)٢٠٠٧(١٠، و)٢٠٠٦(٩و ٨و

 منه باحلاجة إىل    قتناعاًا من أن حالة األطفال يف العديد من أجزاء العامل تظل حرجة، و            بالغ القلق  وإذ يساوره   
  اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

  معايري اتفاقية حقوق الطفل،ينبغي أن تساهم يف تعزيز  أن الصكوك اإلقليمية وإذ يضع يف اعتباره  

ع أفرادهـا،  ـبوصفها اجملموعة األساسية يف اجملتمع والبيئة الطبيعية لنماء ورفاهية مجي   سرة  بأمهية األ م  وإذ يسلّ   
تعزيزها؛ وأنه حيق هلا احلصول على محاية ودعم شاملني؛ وأن املسؤولية األساسية            مثّ بوجوب   ومن  وال سيما األطفال،    

بغي جلميع مؤسسات اجملتمع احترام حقوق الطفل       عن محاية األطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق األسرة؛ وأنه ين          
وتقدمي املساعدة املالئمة لألهل، واألسر، واألوصياء القانونيني وغريهم من مقدمي الرعاية، مبا يساعد             رفاهيته  وكفالة  

خمتلفة الطفل على النمو والتطور يف بيئة آمنة ومستقرة ويف جو من السعادة واحملبة والتفاهم، مع مراعاة وجود أشكال                   
  لألسرة يف خمتلف األنظمة الثقافية واالجتماعية والسياسية،

يف كافـة الـسياسات     واالعتراف بالطفل كصاحب حقوق     على ضرورة إدماج منظور جنساين      وإذ يؤكد     
  والربامج املتعلقة باألطفال،

العتـداءات أو   أهدافاً مقـصودة    ضحايا و  من أن األطفال ال يزالون يف حاالت النـزاع          وإذ يساوره القلق    
تلحق  ما وعلى حنو مفرط، األمر الذي يسفر عن آثار كثرياًبشكل عشوائي الستعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال القوة 

  سالمتهم البدنية والعاطفية،ب اً دائمضرراً

ة ومبستوى  متتعهم باحلياة والصحمتس األطفال ويتعرض هلا سلبية   قد حتدث آثاراً   ألضرار البيئية ا بأن   موإذ يسلّ   
  معيشي ُمْرض،

 مبا يوىل لألطفال من اهتمام يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة               مع التقدير  وإذ حييط علماً    
  ،الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك- أوالً 

الفضلى وعـدم التمييـز   الطفل مصاحل  املتمثلة، يف مجلة أمور، يف    أن املبادئ العامة   ؤكد من جديد  ي  - ١  
   جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون؛اً إطار تشكلواملشاركة والقدرة على البقاء والنمو

، وحيـث   بأن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر معاهدة حلقوق اإلنسان جرى التصديق عليها عاملياً            يقر  - ٢  
لدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني على القيام بـذلك علـى سـبيل                    ا

األولوية، وإذ يساوره القلق إزاء العدد الكبري من التحفظات على االتفاقية، حيث الـدول األطـراف علـى سـحب          
يها االختياريني، وعلى النظر يف إمكانيـة مراجعـة         غرض االتفاقية وبروتوكول  موضوع و التحفظات اليت ال تتالءم مع      

  التحفظات األخرى بانتظام بغية سحبها؛

الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تنفيذاً كامالً وفقاً ملصاحل الطفل            ب يهيب  - ٣  
لة، وأن تفي، يف الوقـت      وطنية فعا وخطط عمل   الفضلى وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات           

املناسب، بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني فيما يتصل بتقدمي التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت              
  وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات املقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام االتفاقية؛

تعني هياكل حكومية معنية باألطفال أو تنشئها أو تعززهـا، مبـا            الدول األطراف أن    ب أيضاًيهيب    - ٤  
املستقلني املعنيني حبقـوق الطفـل، وكفالـة    وأمناء املظامل يشمل، عند االقتضاء، الوزراء املسؤولني عن قضايا الطفل     

  ؛التدريب املناسب واملنهجي يف جمال حقوق الطفل للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم

فيما يتعلـق    األحداث و  قضاء الدول على تعزيز قدراهتا اإلحصائية الوطنية، وخباصة يف جمال           يشجِّع  - ٥  
 من بينها السن ونوع اجلـنس       مساتاألطفال احملتجزين، والقيام، قدر املستطاع، باستخدام إحصاءات مفصلة حبسب          ب

لك من املؤشرات اإلحصائية على كل من الصعيد        وغريمها من العوامل ذات الصلة اليت قد تفضي إىل تفاوتات، وغري ذ           
الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها حبيث يتم استخدام املـوارد   

 االقتصادية واالجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعماالً تاماً؛

  لتعميم مراعاة حقوق الطف -  ثانياً
 التزامه بإدراج حقوق الطفل بفعالية يف أعماله ويف أعمال آلياته على حنو منتظم ومنهجي         يعيد تأكيد   - ٦  

   يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للبنني والبنات؛وشفاف، واضعاً

يـستغرق يومـاً   على األقل واحد  أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً لعقد اجتماع سنوي   يقرر  - ٧  
ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك حتديد التحديات اليت يواجهها إعمـال حقـوق                  كامالً  

الطفل، والتدابري وأفضل املمارسات اليت ميكن أن تتخذها الدول وسائر أصحاب املصلحة، ولتقيـيم اإلدراج الفعـال                 
  ؛٢٠٠٩ من عام ملسألة حقوق الطفل يف أعماله، اعتباراً
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 أصحاب املصلحة على أن ُيراعوا بالكامل حقوق الطفل يف االستعراض الدوري الشامل، مبا              ث مجيع حي  -٨  
   ومتابعته؛هيف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة ألغراض االستعراض، وأثناء احلوار املتعلق به، وكذلك على صعيد نتائج

 عن طريق إجـراءا     ٥/١من قرار اجمللس    ) أ(١٥الدول على إعداد املعلومات املبيَّنة يف الفقرة        يشجع    - ٩  
مشاورات واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية                  

  املعنية حبقوق الطفل؛

لس، أن تـدمج    اجمل إىل املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف            يطلب  - ١٠  
  ألة حقوق الطفل يف تنفيذ والياهتا وأن تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق الطفل وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق؛مس

 مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على إدماج مسألة حقوق الطفل يف أعماهلا، وبـصفة             يشجع  - ١١  
  خاصة يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

تعزيز ومحاية حقوق الطفل، وعدم التمييز ضد األطفال،          -  ثالثاً
 صعبةمبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أوضاع 

  عدم التمييز

الدول أن تكفل متتع األطفال حبقوقهم املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية               جبميع   يهيب  - ١٢  
  واالجتماعية دون متييز من أي نوع كان؛

ود عدد كبري من األطفال، وال سيما البنات، من املنتمني إىل أقليات قومية وإثنيـة               وج بقلقيالحظ    - ١٣  
بـني ضـحايا   واملشردين داخلياً واملنحدرين من السكان األصليني،     طفال املهاجرين والالجئني    األودينية ولغوية، ومن    

 تضمني برامج التعليم وبرامج     العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويؤكد ضرورة           
مكافحة هذه املمارسات تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى واحترام آرائه واحتياجاته احملددة حـسب                 

  هلؤالء األطفال وضمان حصوهلم على هذه اخلدمات على قدم املساواة؛خاص الدول تقدمي دعم ويناشد نوع اجلنس، 

  التحرر من العنف

 إزاء النطاق والتأثري املهولني جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع املناطق، ساوره قلق بالغوإذ ي  - ١٤  
، حيث الدول على  احمللية املدارس، ونظم الرعاية والعدل، وأماكن العمل، واجملتمعاتعلى صعيد منازهلم وأسرهم، ويفو

  :ما يلي

، حلظـر   إذا كانت موجودة  الة أو تعزيز التشريعات،     مناسبة وفع وغري تشريعية   اختاذ تدابري تشريعية      )أ(  
  ؛مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها، يف ظل مجيع الظروف

اختاذ مجيع التدابري املالئمة، على وجه االستعجال، ملنع تعرض األطفال للتعذيب وغريه من ضـروب          )ب(  
 جلميع أشكال العنف ومحايتهم منها، مبا يف ذلك العنف البـدين            املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنع تعرضهم       
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والنفسي واجلنسي، واالعتداء على األطفال واستغالهلم، والعنف املرتيل واإلمهال، وإساءة املعاملة من جانب الـشرطة               
اعية، مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون واملوظفني واملسؤولني يف مراكز االحتجاز ومؤسسات الرعاية االجتمغريها من و

  تباع هنج منظم وشامل؛ادور األيتام، مع إيالء األولوية للبعد اجلنساين وتناول األسباب عن طريق 

اختاذ تدابري مناسبة لتأكيد حق األطفال يف أن حتترم كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم البدنية، وحلظر أي                 )ج(  
  أشكال املعاملة املذلة أو املهينة والقضاء عليها؛شكل من أشكال العنف العاطفي أو اجلسدي أو غريه من 

اختاذ تدابري لوضع حد الستخدام العقوبة البدنية يف املدارس، واختاذ تدابري عاجلة حلماية التالميذ مـن                  )د(  
، وإنشاء  سوء املعاملة يف املدارس   أو  التخويف  أو   كان شكله أو األذى أو االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي             العنف أياً 

  آليات للتظلُّم تتاح لألطفال وتكون مناسبة لسنهم، وإجراء حتقيقات شاملة وفورية يف مجيع أعمال العنف والتمييز؛

اختاذ تدابري من أجل تغيري املواقف اليت تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال   )ه(  
نضباط القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملمارسات التقليديـة الـضارة           ، مبا فيها أشكال فرض اال      عادياً أو تعتربه أمراً  

  والعنف اجلنسي جبميع أشكاله؛

وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم ضد األطفال من العقاب والتحقيق يف أعمال العنف تلك ومقاضاة        )و(  
ني بارتكاب جرائم عنف ضد األطفال، مبا يف        مرتكبيها وإنزال العقوبات املناسبة هبم، مع التسليم بأن األشخاص املدان         

للبـّت يف    ضمانات وطنية مناسبة     اختاذالعمل مع األطفال إال بعد      السماح هلم ب  ، ال ينبغي    ذلك االعتداء عليهم جنسياً   
   على األطفال؛أهنم ال يشكلون خطراً

، وفقـاً   وأن يعني٦٢/١٤١ بشأن قرار اجلمعية العامة    عاجالً  إىل األمني العام أن يتخذ إجراءً      يطلب  - ١٥  
 بالعنف ضد األطفـال، وأن يقـدم         معنياً  خاصاً  ممثالً ،يف أعلى مستوى ممكن وبدون تأخري     ،  ٦٢/١٤١لقرار اجلمعية   

 تقريره بشأن التقدم احملرز إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة؛

  اهلوية والعالقات األسرية وتسجيل املواليد

راف على تكثيف جهودها من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقـوق             مجيع الدول األط   حيث  - ١٦  
الطفل للمحافظة على هوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته وامسه وعالقاته األسرية، على النحو الذي يقره القانون، وإتاحة         

وسـريعة وفعالـة    تسجيل الطفل فور والدته، بصرف النظر عن وضعه، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة               
  وجمانية، والتوعية بأمهية تسجيل املواليد، على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؛

 الدول إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة حاالت التبين غري القانوين ومجيع حـاالت           يدعو  - ١٧  
ياسات وتشريعات وسبل إشراف فعالة من      الفضلى، عن طريق وضع ما يلزم من س       مصلحة الطفل   التبين اليت ال تراعي     

   وفيما بني البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛أجل محاية األطفال املشمولني بالتبين وطنياً

 الدول إىل تناول حاالت االختطاف الدويل لألطفال، مع مراعاة أن االعتبار األساسي هو          أيضاً يدعو  - ١٨  
لى التعاون املتعدد األطراف والثنائي ضماناً جلملة أمور منها عودة الطفل إىل            مصلحة الطفل الفضلى، ويشجع الدول ع     
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البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو االحتجاز، وعلى إيالء اهتمام خاص يف هذا الصدد حلاالت االختطاف الدويل                   
  لألطفال على يد أحد أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛

أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني، بقدر ما يتفق ذلـك              إىلالدول   يدعو كذلك   - ١٩  
مع التزامات كل دولة، احلق يف أن حيتفظ بعالقات شخصية واتصال مباشر على حنو منتظم مع والديه كليهما، مـا مل         

دولتني، واحترام مبدأ حتمل تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفري سبل قابلة لإلنفاذ لدخول وزيارة كلتا ال
  كال الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفاهلما ومنوهم؛

، وأمهيـة تعزيـز     ٦٢/١٤١ من قرارها    ١٦ استنتاجات اجلمعية العامة الواردة يف الفقرة        يعيد تأكيد   - ٢٠  
 وإنفاذ قـوانني حلمايـة      ع الدول على اعتماد   جالرعاية األبوية املالئمة واحلفاظ على األسرة، حيثما أمكن ذلك، ويش         

األطفال الذين ليس هلم آباء أو من يرعاهم، وحتسني تنفيذ السياسات والربامج من أجل ذلك؛ وحيثما يلزم تقدمي رعاية 
الفضلى، وأن جيري بالتشاور الكامل مع الطفل ومع أوصـيائه  الطفل صاحل مل بديلة، ينبغي أن يكون اختاذ القرار مراعياً  

 يف هذا السياق على املضي قدما مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم               القانونيني؛ ويشجع 
  يف دورته الثامنة؛مزيداً من االهتمام للرعاية البديلة لألطفال وشروطها؛ وينبغي أن يويل اجمللس هذه املبادئ التوجيهية 

  القضاء على الفقر

التعاون والتعاضد واملشاركة يف اجلهود العاملية الرامية إىل استئصال         إىل     الدول واجملتمع الدويل   يدعو  - ٢١  
الفقر على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، وتكثيف اجلهود من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائيـة واألهـداف                 

ين، ويؤكد من جديد أن االستثمار يف يف إطارها الزم،  املتعلقة بالقضاء على الفقر احملددة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية         
  األطفال وإعمال حقوقهم من أجنع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

  :ما يليإىل  مجيع الدول يدعو  - ٢٢  

الـيت  عقليـة  لصحة اجلسدية والااختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق متتع الطفل بأعلى مستويات        )أ(  
ميكن بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية االستفادة من هذه النظم واخلـدمات                
دون متييز، وإيالء اهتمام خاص لتوافر مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من األمراض وسوء التغذيـة،      

 وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية قبـل الـوالدة وبعـدها،            وإمكانية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب     
  واالحتياجات اخلاصة للمراهقني، والصحة اإلجنابية واجلنسية، واألخطار النامجة عن تعاطي املخدرات وعن العنف؛

 التصدي، على سبيل األولوية، ألوجه الضعف اليت يعاين منها األطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة              )ب(  
البشرية واملصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤالء األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، من خالل تـشجيع وضـع                  

، وتعزيز )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /سياسات وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فريوس نقص املناعة البشرية  
اإليدز واملتأثرين به، وإشراك األطفال ومقدمي الرعاية      /لبشريةمحاية األطفال الذين يتيتمون بسبب فريوس نقص املناعة ا        

الرعاية والعالج، مبا يف ذلك للوقاية وفعالة ومقدور عليها   وسائل  إليهم، وكذلك القطاع اخلاص، لكفالة االستفادة من        
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الرعاية إتاحة  عن طريق تقدمي املعلومات الصحيحة، وإتاحة الوصول إىل خدمات الفحص الطوعي واملراعي للسرية، و             
ىل املنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية، عن طريق تكثيف اجلهـود  إ لوصولاإلجنابية، واوالتوعية يف جمال الصحة     

الرامية إىل استحداث عالجات جديدة لألطفال وإيالء األولوية للوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وعـن                  
  عي، عند االقتضاء، حلمايتهم ودعم تلك النظم؛طريق إنشاء نظم للضمان االجتما

  احلق يف التعليم

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٢٣  

االعتراف باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك جبعل التعليم االبتدائي متاحاً   )أ(  
 هـم يف    ينطفال، وال سيما الفتيات واألطفال الذ     وجمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، عن طريق ضمان أن تتاح جلميع األ          

حاجة إىل محاية خاصة، واألطفال املعوقون، وأطفال الشعوب األصلية، واألطفال املنتمون إىل أقليات، واألطفال مـن                
، عاتبالرتا، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق وبلدان متأثرة  والالجئونأصول إثنية خمتلفة، واألطفال املشردون داخلياً

اإليدز واألطفال املصابون به، إمكانية احلصول على تعليم من نوعيـة           /واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشرية     
جيدة، إضافة إىل جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام ويف متناول اجلميع، وخاصة عن طريق األخذ التدرجيي بالتعليم                  

أن التدابري اخلاصة بضمان املساواة يف فرص الوصول، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات               اجملاين، على أن يوضع يف االعتبار       
  التصحيحية، تساهم يف حتقيق تكافؤ الفرص ومكافحة اإلقصاء؛

وضع وتنفيذ برامج لتقدمي اخلدمات االجتماعية والدعم إىل املراهقات مـن احلوامـل واألمهـات،                )ب(  
  وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛

ضمان استفادة األطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنّمي احتـرام حقـوق                 )ج(  
  اإلنسان وتعكس متاماً قيم السالم ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد اآلخرين والتسامح واملساواة بني اجلنسني؛ 

التعبري عن آرائهم حبرية، مـع      العمل على متكني األطفال، مبن فيهم املراهقون، من ممارسة حقهم يف              )د(  
 مراعاة آراء الطفل وفقاً لسّنه ودرجة نضجه؛

  الطفلة

اختاذ كل ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك إجراء اإلصالحات القانونيـة عنـد               إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٤  
  :االقتضاء، من أجل

كامالً ومتساوياً، واختاذ إجراءات    ضمان متتع البنات جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً            )أ(  
ووضع الربامج والسياسات على أساس     ووضع حد لإلفالت من العقاب،      فعالة ضد انتهاكات هذه احلقوق واحلريات،       

  احلالة اخلاصة للبنات؛مراعاة حقوق الطفل، مع 
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ار نوع اجلـنس    القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، مبا يف ذلك وأد البنات واختي               )ب(  
قبل الوالدة، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه األعضاء التناسلية              
لإلناث، وتفضيل األبناء، والتزويج دون موافقة الشخصني املعتزم تزوجيهما موافقة حرة وتامة، والتزويج يف سن مبكرة، 

منها معاجلة األسباب اجلذرية هلذه املمارسات، وذلك بسن التـشريعات          بوسائل  يم القسري،   والزواج القسري، والتعق  
وإنفاذها والقيام، عند االقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنـسقة                

  ؛البناتحلماية 

واملنظمات املمثلة هلن يف عمليات صنع      إشراك البنات، مبن فيهن البنات ذوات االحتياجات اخلاصة،           )ج(  
القرار، حسب االقتضاء، وكذلك إشراكهن إشراكاً كامالً ونشطاً يف حتديد احتياجاهتن اخلاصة ويف وضع السياسات               

 والربامج الكفيلة بالوفاء بتلك االحتياجات وختطيطها وتنفيذها وتقييمها؛

  األطفال املعوقون

  كـامالً يتمتعوا جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً    أن   ينبغي    بأن األطفال املعوقني   ميسلِّ  - ٢٥  
  مـن  يف اتفاقية حقوق الطفـل     ما تعهدت به الدول األطراف       شري إىل يوعلى قدم املساواة مع غريهم من األطفال، و       

  اهلدف؛اذهب تتعلقالتزامات 

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٢٦  

 الزمة لكفالة متتع األطفال املعوقني جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً          اختاذ مجيع التدابري ال     )أ(  
قني و وعلى قدم املساواة، يف اجملالني العام واخلاص كليهما، مبا يشمل إعمال منظور حلقوق الطفل يدرج األطفال املعكامالً

حلالة اخلاصة لألطفال املعـوقني الـذين ميكـن أن          يف السياسات والربامج املوجهة لألطفال، على أن توضع يف االعتبار ا          
 يتعرضوا ألشكال متعددة وخطرية من التمييز، مبن فيهم الفتيات املعوقات واألطفال املعوقون الذين يعيشون يف الفقر؛

ضمان كرامة األطفال املعوقني، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسري مشاركتهم الكاملة والنشطة              )ب(  
 اجملتمع، مبا يشمل كفالة الوصول إىل التعليم والصحة يف ظروف جيدة وشاملة، وسن وإنفاذ تـشريعات          وإدماجهم يف 

 حتمي األطفال املعوقني من مجيع أشكال التمييز واالستغالل والعنف واإلساءة؛

 ؛النظر على سبيل األولوية يف التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري  )ج(  

  األطفال املهاجرون

أن تكفل لألطفال املهاجرين التمتع جبميع حقوق اإلنسان، فضالً عن إمكانية           إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٧  
غـري  وخباصـة األطفـال     هلؤالء األطفـال،    أن تكفل   ، و تلقي الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم اجلّيد      

حـسبما  اللتزاماهتا،   ل، احلصول على محاية ومساعدة خاصتني، وفقاً      ، وال سيما ضحايا العنف واالستغال     املصحوبني
   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩ن ا املادتتنص عليه
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  أو يعيشون يف الشارع/األطفال الذين يعملون و

أو يعيشون يف الشارع، مبا     /أن متنع انتهاكات حقوق األطفال الذين يعملون و       إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٨  
لتمييز، واالحتجاز التعسفي، واإلعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، ومجيع    يف ذلك ا  

أنواع العنف واالستغالل، وإحالة مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القضاء، واعتماد وتنفيذ سياسات حلماية هؤالء األطفال  
أن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعيـة وتربويـة ملعاجلـة          وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم، و      

  أو يعيشون يف الشارع؛/مشاكل األطفال الذين يعملون و

  ًاألطفال الالجئون واألطفال املشردون داخليا

أن حتمي األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء واألطفال املشردين داخلياً،          إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٩  
وحباالت ما بعـد    بالرتاعات املسلحة،   ، ممن يتعرضون بشكل خاص ملخاطر هلا صلة         غري املصحوبني  األطفال   وال سيما 

املسلح، كالتجنيد والعنف واالستغالل اجلنسيني، وأن تويل اهتماماً خاصاً لربامج إعادهتم طوعاً إىل أوطـاهنم،               الرتاع  
 األولوية لَتعقُّب األسر وملّ مشلـها، وأن تتعـاون، عنـد            وحيثما أمكن، إلدماجهم وإعادة توطينهم حملّيا، وأن تويل       

 االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية الدولية واملنظمات الدولية اليت تعىن بالالجئني؛

  األطفال املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوه

 :أن تقوم مبا يليإىل وبة اإلعدام، مجيع الدول، وال سيما الدول اليت مل تلغ فيها عقيدعو   - ٣٠  

 عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد دون إمكانية اإلفـراج ملـن           يلغيإصدار قانون يف أقرب وقت ممكن         )أ(  
   سنة وقت ارتكاب اجلرمية؛١٨تكون أعمارهم أقل من 

 اإلنسان، التقيد مبا تعهدت به من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية حلقوق             )ب(  
  ؛مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 علـيهم باإلعـدام     مراعاة الضمانات اليت تكفل محاية حقوق األشخاص الذين يواجهون حكمـاً           )ج(  
مايو / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٩/٦٤ و ١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ١٩٨٤/٥٠املنصوص عليها يف القرارين     ضمانات  الو

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ اللذين اعتمدمها ١٩٨٩

مجيع الدول إىل إيالء مزيد من االعتبار ملمارسات العدالة التصاحلية، مبا يف ذلك الوساطة، يدعو أيضاً   - ٣١  
   سنة،١٨عن كبديل إلصدار األحكام أو كجزء من عملية إصدار األحكام، فيما يتعلق باجلاحنني الذين تقل أعمارهم 

أن حتمي األطفال احملرومني من احلرية من التعذيب وغريه من ضروب           إىل   مجيع الدول     كذلك يدعو  - ٣٢  
الإنسانية أو املهينة، وأن تضمن حصوهلم يف حالة القـبض علـيهم أو احتجـازهم أو           لاملعاملة أو العقوبة القاسية أو ا     

لبقاء على اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت والزيارات، إال يف          سجنهم على املساعدة القانونية الكافية، وحقهم يف ا       
 ه أو حرمان  ، أو تعريضه لذلك،   الظروف االستثنائية، وعدم احلكم على أي طفل حمتجز بالعمل القسري أو بعقوبة بدنية            

 ؛من الرعاية الصحية والنظافة واملرافق الصحية البيئية والتربية والتعليم األساسي والتدريب املهين
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  املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوهاألشخاص أطفال 

أن تويل االهتمام لتأثري احتجاز األبوين وَسجنهما على األطفال، وأن حتـرص     إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٣٣  
  :بصفة خاصة على ما يلي

م أو اختاذ قرار بشأن التدابري الـسابقة        إيالء األولوية للتدابري اليت ال تستلزم الَسجن عند إصدار حك           )أ(  
، ومـع مراعـاة مـدى     للمحاكمة فيما يتعلق مبعيل وحيد أو رئيسي لطفل، رهنا باحلاجة إىل محاية اجلمهور والطفل             

 ؛خطورة اجلرمية

حتديد وتشجيع ممارسات جيدة فيما يتصل باحتياجات الرضع واألطفال املتأثرين باحتجاز وَسـجن               )ب(  
   يتصل بنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي؛األبوين وفيما

  عمل األطفال

وبفعالية على عمل األطفال الذي قد يكون        أن تترجم التزامها بالقضاء تدرجيياً    إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٣٤  
 االجتماعي إىل  بصحتهم أو منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو له أو ضاراً على تعليمهم أو عائقاًخطراً

 على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية يف             إجراءات ملموسة، وأن تقضي فوراً    
هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب املهين والتلمذة الصناعية وإدماج األطفال العـاملني يف نظـام التعلـيم                   

وبالتعاون مع اجملتمع الدويل، سياسات اقتصادية تعاجل العوامل اليت تـسهم يف            الرمسي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم       
 ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛

 مجيع الدول اليت مل توقع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحـاق                 ثحي  - ٣٥  
 العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ واتفاقية منظمة) ١٣٨االتفاقية رقم  (١٩٧٣بالعمل لعام 

أو مل تصدق عليهما أو مل تنضم إليهما على أن تنظر           ) ١٨٢االتفاقية رقم    (١٩٩٩إجراءات فورية للقضاء عليها لعام      
  يف القيام بذلك؛

وبغاء األطفال  منع واستئصال بيع األطفال       - رابعاً 
 إلباحية واستغالل األطفال يف املواد ا

  :ما يليإىل مجيع الدول يدعو   - ٣٦  

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفـال واالعتـداء                )أ(  
استغالل األطفال يف   على  اجلنسي عليهم وجترميها واملعاقبة عليها فعلياً، مبا يف ذلك داخل األسرة أو ألغراض جتارية، و              

 والسياحة لغرض ممارسة اجلنس مع األطفال، وبيع األطفال وأعـضائهم،           ،ويف البغاء، واالجتار باألطفال   احية  اإلباملواد  
  تخذ تدابري فعالة ضد جترمي األطفال ضحايا االستغالل؛أن تواستخدام شبكة اإلنترنت هلذه األغراض، و

يق املساعدة الدولية فيمـا يتـصل   أن تتخذ تدابري فعالة لضمان حماكمة اجملرمني، مبا يف ذلك عن طر     )ب(  
  ؛بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم
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  أن تزيد التعاون على مجيع الُصعد ملنع إنشاء شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛ )ج(  

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،        تنظر يف التوقيع والتصديق على      أن   )د(  
   أو االنضمام إليه؛وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

واسـتغالهلم يف   وبغاء األطفال    بفعالية احتياجات ضحايا االجتار باألطفال وبيع األطفال         تتناولأن   )ه(  
دياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف أسرهم ويف اجملتمع إدماجاً ، مبا يف ذلك سالمتهم ومحايتهم وشفاؤهم جساإلباحيةاملواد 

  كامالً، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه املمارسات اإلجرامية إزاء األطفال، وتتصدى للعوامـل               )و(  
تستهدف الزبائن أو األفراد الـذين      نفاذية  إاملؤدية إىل هذه املمارسات، مبا يف ذلك من خالل اعتماد تدابري وقائية و            

 ضـمان توعيـة   إضـافة إىل يستغلون األطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابري تطبيقاً فعاالً،   
  اجلمهور هبذه املشكلة؛

وذلك ، اإلباحيةيف املواد م واستغالهلوبغاء األطفال أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال  )ز(  
  ؛تباع هنج مشويل والتصدي جلميع العوامل املسامهة يف ذلكاب

 باملبادئ التوجيهية والتوصيات الشاملة الواردة يف تقرير املقرر اخلاص املعـين مبـسألة بيـع                يرحب  - ٣٧  
 ٢٠٠٨املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف عـام            وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،        األطفال  

)A/HRC/7/8(    وضع وإدارة برامج للتأهيل واملساعدة موجهة لألطفال من ضـحايا االسـتغالل التجـاري         من أجل
اجلنسي واالجتار، ويشجع بقوة الدول على أن تضع تلك املبادئ والتوصيات يف االعتبار هبدف تقـدمي املـساعدة إىل                   

يف اجملتمع، مع مراعاة أمهية وجود برامج منفصلة        األطفال الضحايا ومحايتهم وتأهيلهم على حنو ناجح ضمن أسرهم و         
 تليب احتياجاهتم اخلاصة؛

  املسلحةبالرتاعات  محاية األطفال املتأثرين - خامساًً 
ث مجيع حياملسلحة مبا يتناىف مع القانون الدويل والرتاعات  أي جتنيد واستخدام لألطفال يف بقوة ديني  - ٣٨  
االعتداءات األخـرى املرتكبـة ضـد        االنتهاكات و  هلذه املمارسة وجلميع  على وضع حد    الرتاعات املسلحة   أطراف  

األطفال، مبا يف ذلك القتل أو التشويه، واالغتصاب أو العنف اجلنسي على حنو آخر، واالختطاف، واحلرمـان مـن                   
  املساعدة اإلنسانية، واهلجمات على املدارس واملستشفيات، والتشريد القسري لألطفال وأسرهم؛

حقوق اإلنـسان مـن دور      وجملس   ما للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي        يد تأكيد يع  - ٣٩  
 بقرارات املسلحة، وحييط علماً بالرتاعات  ن  وأساسي يف تعزيز ومحاية حقوق ورفاهية األطفال، مبن فيهم األطفال املتأثر          

د ، وتعهُّ ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢املسلحة، وخباصة القرار    والرتاعات  جملس األمن بشأن األطفال     
املسلحة ورفاهيتهم وحقوقهم لدى اختاذ إجراءات هتدف       الرتاعات  جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية األطفال يف         

إىل احلفاظ على السلم واألمن، مبا يف ذلك تضمني الواليات املسندة إىل عمليات حفظ السالم أحكاماً تنص على محاية     
  ال، فضالً عن إشراك مستشارين يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛األطف
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 ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢ مع التقدير باخلطوات املتخذة فيما يتعلق بقرار جملس األمن           علماً حييط  - ٤٠  
 معلومـات يف   وجبهود األمني العام الرامية إىل تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك مجع وإتاحـة      ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 للقرار، مبشاركة احلكومات الوطنيـة  املسلحة وفقاًوالرتاعات حينها تتسم باملوضوعية والدقة واملوثوقية بشأن األطفال      
واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف األمم املتحدة ويف اجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذلك على الـصعيد القطـري،            

  ه مستشارو األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛العمل الذي يقوم بفضالً عن 

ومبادئ عامة مبادئ كيب تاون بشأن اجلنود األطفال مما أفضى إىل وضع مبادئ بتحديث  اًحييط علم  - ٤١  
ستخدام  ويشجع الدول األعضاء على النظر يف ا       ،توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو جبماعات مسلحة        

املـسلحة، ويطلـب إىل   الرتاعات هذه املبادئ التوجيهية لتسترشد هبا يف ما تقوم به من عمل حلماية األطفال من آثار          
  كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، كل يف نطاق واليته، تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف هذا اجملال؛

 لألمني العام املعنية باألطفـال والـصراع املـسلح          ر املمثلة اخلاصة   باجلزء الثاين من تقري    حييط علماً   - ٤٢  
)A/62/228(          أثر الصراع املسلح على    " املعنونة   ١٩٩٦ عن االستعراض االستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام

ين الوطين والـدويل،  املسلحة على الصعيدالرتاعات والتطورات واإلجنازات اهلامة يف جمال محاية األطفال يف         ،  "األطفال
ويطلب إىل الدول األعضاء واملراقبني دراسة التوصيات الواردة يف التقرير بتمعن ويدعو كيانات منظومة األمم املتحدة                
املعنية وكذلك اجملتمع املدين، حسب االقتضاء، إىل القيام بذلك، ويقر بضرورة إجراء مناقشة بشأن املسائل املثارة فيه،                 

   بالكامل وجهات نظر الدول األعضاء يف هذا الصدد؛ى أن تراعويؤكد احلاجة إىل

بأن القانون اإلنساين الدويل حيظر القيام هبجمات عشوائية على املدنيني، مبن فيهم األطفـال،              يذكّر    - ٤٣  
وأنه ال جييز اختاذهم هدفاً للهجمات، مبا يف ذلك على سبيل االنتقام أو االستخدام املفـرط للقـوة، ويـدين هـذه                      

  املمارسات ويطالب مجيع األطراف بوضع حد فوري هلا؛

  بالرتاعـات املـسلحة   أن تويل اهتماماً خاصاً حلمايـة الفتيـات املتـأثرات           إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٤٤  
  ولرفاههن وحقوقهن؛

 : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٤٥  

لطفل بشأن إشراك األطفال يف     أن تقوم، لدى التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا           )أ(  
 من املادة ٣النـزاعات املسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي يف قواهتا املسلحة الوطنية من السن احملددة يف الفقرة 

 من االتفاقية، مع مراعاة أن األشخاص دون سن الثامنة عشرة هلم احلق، مبوجب االتفاقية، يف محاية خاصـة، وأن                   ٣٨
   التجنيد إكراهاً أو قسراً؛جيريات تكفل أال تعتمد ضمان

أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم من ِقَبل مجاعات مسلحة، مـن غـري                  )ب(  
القوات املسلحة التابعة للدولة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري القانونية الالزمة حلظر هذه املمارسة وجترميهـا، وأن تتخـذ                   

  ري الرامية إىل منع إعادة التجنيد، وخاصة من خالل التثقيف؛التداب
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 لضمان تـسريح األطفـال اجملنـدين يف    ،أن تتخذ كافة التدابري املمكنة، وال سيما التدابري التعليمية     )ج(  
فسياً وإعادة املسلحة وجتريدهم من السالح بصورة فّعالة ولتنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأهيلهم وشفائهم بدنياً ونالرتاعات 

  دجمهم يف اجملتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاهتن اخلاصة؛

 موظفيها العسكريني واملدنيني املسؤولني عـن حفـظ         ضلوعأن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد         )د(  
  الستغالل واإليذاء اجلنسيني وأن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم؛يف االسالم 

  :يدعو  - ٤٦  

أن حتترم القانون اإلنساين الدويل احتراماً تاماً،       إىل  املسلحة  الرتاعات  الدول وسائر األطراف يف     مجيع   )أ(  
أغـسطس  / آب ١٢أن حتترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيف املربمة يف          إىل  يف هذا الصدد الدول األطراف      ويدعو  
  ؛١٩٧٧يونيه /ن حزيرا٨ والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا املؤرخني ،١٩٤٩

أن متتنع عن جتنيـد أو اسـتخدام        إىل  اجلماعات املسلحة، من غري القوات املسلحة التابعة للدولة،          )ب(  
  األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية، مهما كانت الظروف؛

أن تدمج  إىل  ية  مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة واملنظمات اإلقليمية املعن           )ج(  
، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملني فيها تدريباً الرتاعوما بعد الرتاع حقوق الطفل يف مجيع أنشطتها يف حاالت       

كافياً على محاية األطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتصدى ملـسألة اسـتغالل                   
 موظفيها العـسكريني    ضلوعلتدابري الوقائية الفعالة ضد      اختاذ الدول ل    وأن تضمن  األطفال واالعتداء عليهم جنسياً،   

عن أفعاهلم، وأن تيسر مـشاركة      مساءلتهم  الستغالل والعنف اجلنسيني و   يف ا واملدنيني املسؤولني عن حفظ السالم      
 االعتبـار   األطفال يف وضع استراتيجيات هبذا اخلصوص مع احلرص على إتاحة الفرص هلم إلبداء آرائهم وإيالئهم              

  الالزم وفقاً لسنهم ونضجهم؛

أن تواصل دعم اجلهود الوطنية والدولية يف جمال        إىل  مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة          )د(  
إزالة األلغام وحظرها، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التربعات املالية، وتقدمي املساعدة إىل الضحايا وإعـادة اإلدمـاج                   

  تصادي، وبرامج التوعية باأللغام، وعمليات إزالة األلغام وإعادة التأهيل اليت تركز على األطفال؛االجتماعي واالق

 املتابعة - دساً سا

  :يقرر  - ٤٧  

أن يطلب إىل األمني العام أن يكفل توفري القدر املناسب من املوظفني والتسهيالت من امليزانية العادية          )أ(  
لمقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني ملنظومـة      لال والسريع ملهام جلنة حقوق الطفل، و      لألمم املتحدة إلتاحة األداء الفعّ    

  األمم املتحدة يف تنفيذ والياهتم، وأن يقوم، حسب االقتضاء، بدعوة الدول إىل تقدمي التربعات؛

مـشفوعاً  أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة تقريراً عن حقوق الطفل،             )ب(  
  مبعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛
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وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد        أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال            )ج(  
  اإلباحية أن يقدم إىل اجمللس تقريراً وفقاً لربنامج عمله؛ 

 وأن ينظـر يف     ،ربنامج عملـه  اً ل طفل وفق  وأن يواصل النظر يف حقوق ال      ، املسألة قيد نظره   يبقىأن    )د(  
قـوق  املتعلقة حب واضيع  املإصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من                

   .الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

  ق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحقو -٧/٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 املنهجي   ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل           إذ يساوره بالغ القلق     
  ،١٩٦٧ حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام واملتواصل

  ،١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧ىل قرار جملس األمن إوإذ يشري   

 كـانون   ١٧ املـؤرخ    ٦٢/١١٠ إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار           وإذ يشري أيضاً    
، ويطالبـها   )١٩٨١(٤٩٧ الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار جملس األمـن              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  النسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،با

 قوانينها  فرض ١٩٨١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ       وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد      
  وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،

  رض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، مبدأ عدم جواز حيازة األوإذ يؤكد من جديد  

 بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق            وإذ حييط علماً مع بالغ القلق       
ـ  ٢٤املـؤرخ    )A/62/360 (اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة           سـبتمرب /ولأيل

الذي أشارت فيه إىل التردي اخلطري يف حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف اجلوالن السوري ، ٢٠٠٧
ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل                احملتل،  

  صة واستقباهلا،املستمر التعاون مع اللجنة اخلا

 باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              وإذ يسترشد   
أغسطس  / آب ١٢ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة               

  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩هاي لعامي ، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت ال١٩٤٩
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) ١٩٦٧(٢٤٢  أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قراري جملس األمن            وإذ يؤكد من جديد     
 ومبدأ األرض مقابل ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ 

 عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس السالم، وإذ يعرب
  إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن 

 وجملـس حقـوق      القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان         وإذ يؤكد أيضاً من جديد      
  ،٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧ املؤرخ ٢/٣ وخاصة قراره ،اإلنسان

 وجملس  إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن         يطلب  - ١  
 يف مجلة أمور،    الذي قرر فيه اجمللس،   ) ١٩٨١(٤٩٧ ذات الصلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن         حقوق اإلنسان 

أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قـانوين                   
  دويل، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

يكـل املؤسـسي     إىل إسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهل          يطلب أيضاً   - ٢  
والوضع القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتـل                

  بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

 إىل إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسـرائيلية علـى              يطلب كذلك   - ٣  
 اليت يني يف اجلوالن السوري احملتل، والكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرىاملواطنني السور

تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متت اإلشـارة إىل     
 املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين  يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يفعدد منها 

  وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

سكان السوريني يف اجلوالن السوري احملتل بزيارة أهلهم وأقربائهم يف          ل إىل إسرائيل السماح ل    يطلب  - ٤  
للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات ملخالفته الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية 

  الصرحية التفاقية جنيف الرابعة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

الذين مت  يف السجون اإلسرائيلية     إىل إسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسرى السوريني         يطلب أيضاً   - ٥  
   عاماً ويدعو إسرائيل إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل؛ ٢٢ على اعتقال البعض منهم لفترات تزيد

 إىل إسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الدولية للصليب األمحـر بزيـارة               يطلب كذلك   - ٦  
التهم الصحية والنفـسية  سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء خمتصني للوقوف على ح     

  وإنقاذ حياهتم؛

 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة يقرر  - ٧  
باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقـانون                

  التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛الدويل و
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 أال تعترف بأي من التـدابري واإلجـراءات          يف األمم املتحدة    إىل الدول األعضاء   يطلب مرة أخرى    - ٨  
  التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

يع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت       أن يوجه نظر مج   العام   إىل األمني    يطلب  - ٩  
املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع               

  العاشرة؛ لس يف دورته اجملنطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل 

  .العاشرةمسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف دورته  مواصلة النظر يف يقرر  - ١٠  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانـت  .  عضواً عن التصويت   ١٤ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٣٢اعُتمد بتصويت ُمسجل بأغلبية     [
  :نتيجة التصويت كاآليت

ان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،        االحتاد الروسي، أذربيج    :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري نكا، الـسنغال، الـصني،        
غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية 

  .يكاراغوا، اهلندالسعودية، موريشيوس، نيجرييا، ن

  .كندا  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا، رومانيـا، سـلوفينيا،         :املمتنعون
سويسرا، غواتيماال، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           

  .]الشمالية، هولندا، اليابان

   ميامنار حالة حقوق اإلنسان يف-٧/٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني              إذ يسترشد     
، وقرار جلنـة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، املؤرخ   ٦٠/٢٥١اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة          

 تـشرين   ٢ املـؤرخ    ٥/١-  وقـراري اجمللـس دإ     ،٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٤خ  ، املؤر ٢٠٠٥/١٠حقوق اإلنسان   
  ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٣ و٢٠٠٧أكتوبر /األول

بإعالن حكومة ميامنار أهنا ستنظم استفتاًء وانتخابات على املستوى الـوطين، مؤكـداً أن هـاتني                وإذ ينوه     
  لشمول واحلرية والرتاهة،العمليتني جيب أن تتسما بكامل الشفافية وا
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 دعمه للمبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار، مشرياً إىل ما أعرب عنه املبعوث من قلق ألن زيارته            وإذ يؤكد   
األخرية مل حتقق أية نتيجة ملموسة فورية، مبا يف ذلك بشأن احلاجة إىل رصد دويل لالستفتاء الدستوري الذي أُعلن عن 

  ،٢٠٠٨مايو /تنظيمه يف أيار

استمرار تدهور األوضاع املعيشية واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء كبري            إزاء  وإذ يعرب عن القلق البالغ        
من السكان يف مجيع أحناء البلد، وما يترتب على ذلك من عواقب خطرية بالنسبة إىل التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية               

  ،واالجتماعية والثقافية

 إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، مبا يف ذلك القمع العنيف للمظاهرات السلمية  لغوإذ يعرب عن القلق البا      
، وعدم إجراء حكومة ميامنار حتقيقات وتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة،      ٢٠٠٧سبتمرب  /اليت جرت يف أيلول   

متديـد  لوا يف أعقاب تلك املظـاهرات، و      وكذلك إزاء استمرار ارتفاع عدد السجناء السياسيني، مبن فيهم الذين اعُتقِ          
   للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،ة العامةاإلقامة اجلربية املفروضة على داو آونغ سان سوو كيي األمين

   االنتهاكات املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛ يشجب بشدة  - ١  

ميامنار أبواهبا، يف أقرب موعد يناسبها، الستقبال بعثة متابعة يقوم           على أن تفتح حكومة      حيث بشدة   - ٢  
، وأن تتعاون معه تعاونـاً  ٦/٣٣هبا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، حسبما طلب اجمللس يف قراره          

ق اإلنـسان يف ميامنـار      تاماً، وأن تقوم مبتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املقرر اخلاص عـن حالـة حقـو                
)A/HRC/6/14(؛  

  :بسلطات ميامنار أن تقوم مبا يلييهيب بشدة   - ٣  

جعل العملية الدستورية، مبا يف ذلك االستفتاء، شاملة وتشاركية وشفافة بشكل كامل لكي تكفـل            )أ(  
  متثيل العملية بوجه عام آلراء شعب ميامنار كافة ووفاءها جبميع املعايري الدولية؛

الخنراط بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مع مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مـصاحلة وطنيـة                 ا  )ب(  
  ؛حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون

كفالة احلريات األساسية لشعبها والكف عن أي حرمان من احلريات األساسـية كحريـة التعـبري                 )ج(  
  والتجمع والدين أو االعتقاد؛ 

 شكل تام وآمـن   وصول املساعدة اإلنسانية ب   اون التام مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك كفالة          التع  )د(  
   مجيع أحناء البلد؛احملتاجني إليها يفكافة ودون عوائق إىل 

اختاذ تدابري عاجلة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مبا يف ذلـك التـشريد                  )ه(  
  تعسفي، وإخالء سبيل مجيع السجناء السياسيني فوراً ودون شروط؛القسري واالحتجاز ال

  املقرر اخلاص إىل مواصلة إجناز واليته بالتنسيق مع املبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار؛يدعو   - ٤  
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 ٥/١-  إىل املقرر اخلاص موافاة اجمللس يف دورته القادمة بتقرير عن تنفيذ قـراري اجمللـس دإ                يطلب  - ٥  
  ؛٦/٣٣و

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري الدعم الكايف للمقرر اخلاص، مبـا يف      إىل يطلب  - ٦  
  ذلك تزويده مبوارد بشرية مؤهلة، بغية تيسري إجناز الوالية املسندة إليه مبوجب هذا القرار؛

  .املسألة قيد نظرههذه  أن ُيبقي ُيقرر  - ٧  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار -٧/٣٢

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

العهـدين الـدوليني    ، و  مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان          إذ يسترشد   
  اإلنسان،اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق 

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان،                

  قة،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطب

 ومجيـع   ١٩٩٢مـارس   /آذار ٣ املـؤرخ    ١٩٩٢/٥٨ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
القرارات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان         

  يف ميامنار،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

 "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة        " املعنون   ٥/١إىل قراري اجمللس    وإذ يشري أيضاً      
، املؤرخني  "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           " املعنون   ٥/٢و

  ، ومرفقيهمالى صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين، وإذ يؤكد أن ع٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

، )A/HRC/6/14 ( التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار           وإذ يضع يف اعتباره     
  التقرير،ويعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة يف 

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،وقد استعرض  
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 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقرار جلنة يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠ وقرارها ١٩٩٢/٥٨حقوق اإلنسان 

 مع املقرر اخلاص واالستجابة للطلبات املقدمة منـه          كامالً كومة ميامنار على التعاون تعاوناً     ح حيث  - ٢  
لزيارة ميامنار وتزويده بكل ما يلزم من معلومات وإتاحة وصوله إىل اهليئات واملؤسسات املعنية لتمكينه من االضطالع                 

  بواليته على حنو فعال؛

مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل جملس           إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير       يطلب  - ٣  
   لربنامج عمله السنوي؛حقوق اإلنسان وفقاً

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلـزم مـن                 يدعو  - ٤  
  مساعدة وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوير يقر  - ٥  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة : من اخلطابة إىل الواقع  - ٧/٣٣
  جانب وما يتصل بذلك من تعصبألالعنصرية والتمييز العنصري وكره ا

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات واملقررات الصادرة عن اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنـسان، وجملـس              إذ يؤكد من جديد     
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

نصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل       مجيع التطورات اإلجيابية يف مكافحة الع      حييي  - ١  
  بذلك من تعصب؛

 باحلدث التارخيي املتمثل يف االعتذار الرمسي الذي أصدرته حكومة أستراليا بشأن القـوانني              يرحب  - ٢  
  والسياسات املاضية اليت أحلقت بشعوهبا األصلية شديد األسى واملعاناة والفقد؛

 بعد على أن تصدر اعتذارات رمسية إىل ضحايا الظلم املاضي والتارخيي  احلكومات اليت مل تعتذرحيث  - ٣  
وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة وإعادة الكرامة ألولئك الضحايا، على النحو املبّين يف                 

   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٠١الفقرة 
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ادة السياسية الالزمة الختاذ خطوات حامسة مـن أجـل          مجيع احلكومات على استجماع اإلر    حيث    - ٤  
  مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها؛

  ؛)A/HRC/7/36( بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن دورته الثامنة ينوه  - ٥  

يل املعين بالتنفيذ الفعـال     بعقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدو         يرحب    - ٦  
، الذي قدم فيه الفريق العامل مسامهة أوليـة إىل العمليـة            ٢٠٠٨يناير  /إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف كانون الثاين      

التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، ويتطلع إىل عقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة، الذي ُيفترض أن يواصل فيـه                  
ابعته لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك الفقرات املناسبة منهما، اليت مل تولَ حـىت اآلن                  الفريق العامل مت  

   الالزم، وفقاً لربنامج عمل الفريق العامل؛ماالهتما

 بعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميليـة يف               يرحب أيضاً   - ٧  
، ويطلب إىل اللجنة املخصصة أن تسعى، يف اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، على سبيل األولويـة،                ٢٠٠٨فرباير  /شباط

   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛ ١٩٩إىل حتقيق اهلدف املعلن يف الفقرة 

ما  بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب و           ينوه  - ٨  
  ؛)A/HRC/7/19(يتصل بذلك من تعصب املقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة 

  .دعوة فريق اخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة إىل خماطبة اجمللس يف دورته العاشرةيقرر   - ٩  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانت نتيجة  .  عضواً عن التصويت   ١٣ناع   صوتاً مقابل ال شيء وامت     ٣٤اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :التصويت كاآليت

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،            :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،            

ني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،        غابون، غانا، غواتيماال، الفلب   
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املمتنعون
  .]يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لرب
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والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز          - ٧/٣٤
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، ٢٠٠٦مارس /ر آذا١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة إذ يضع يف اعتباره  

صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وبصفة خاصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع              وإذ يعيد تأكيد      
  ،١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦أشكال التمييز العنصري، اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارها 

بان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز            أمهية إعالن وبرنامج عمل دير     إذ يؤكد و  
، وإذ يشدد على ٢٠٠١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام 

األجانب ومـا   أن هذه النتيجة تشكل أساساً متيناً للقضاء على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره                
  يتصل بذلك من تعصب،

 مجيع القرارات واملقررات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملـس              وإذ يعيد تأكيد    
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

ف العنصري واألفكار الداعية إىل كره األجانب يف أجزاء عديـدة مـن             إزاء ازدياد العن  وإذ يعرب عن القلق       
العامل، يف الدوائر السياسية ولدى الرأي العام ويف اجملتمع ككل، نتيجة أمور منها جتدد ظهور أنشطة رابطات أنـشئت   

ملواثيق لتـرويج   على أساس برامج ومواثيق عنصرية وحمرضة على كره األجانب، والتمادي يف استغالل تلك الربامج وا              
  األيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،

ضرورة احلفاظ على استمرار اإلرادة السياسية والزخم السياسي على الصعد الـوطين واإلقليمـي              وإذ يؤكد     
وإذ يـضع يف    والدويل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،                

 إىل أمهية تعزيز العمل الوطين والتعـاون        وإذ يشري اره االلتزامات املنصوص عليها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،          اعتب
  الدويل لبلوغ هذه الغاية،

 على احلاجة اليت غدت أكثر إحلاحاً، منها يف أي وقت مضى، إىل مكافحة أعمال العنصرية والتمييز وإذ يشدد  
صل بذلك من تعصب وإهناء إفالت مرتكبيها من العقاب، ومتكني مجيع آليات حقوق             العنصري وكره األجانب وما يت    

  اإلنسان ذات الصلة من إيالء هذه القضية اهتمامها بغية منع تكرار هذه األعمال،

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة، و            ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨ السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان، املـؤرخني               بشأن مدونة قواعد  

   أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،وإذ يؤكد، ٢٠٠٧يونيه /حزيران
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يز العنصري وكره   بأعمال وإسهامات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمي        يرحب    - ١  
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلع هبا حىت اآلن يف إذكاء الوعي وتسليط الضوء                    

  على حمنة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعلى مظاهرها املعاصرة؛

 باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب         متديد والية املقرر اخلاص املعين     يقرر  - ٢  
وما يتصل بذلك من تعصب لفترة ثالث سنوات من أجل مجع املعلومات والبيانات وطلبها وتلقيها وتبادهلا مع مجيـع                   

لزم من حتقيق   املصادر ذات الصلة، فيما خيص كل القضايا واالنتهاكات املزعومة الداخلة يف نطاق واليته، وإجراء ما ي               
وتقدمي توصيات حمددة، ُتنفذ على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، بغية القضاء على مجيع أشكال ومظاهر العنصرية 

  :والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع التركيز على مجلة أمور من بينها املسائل التالية

ال معاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد األفريقيني، واملنحدرين        األحداث اليت تنطوي على أشك      )أ(  
من أصل أفريقي، والعرب، واآلسيويني، واملنحدرين من أصل آسيوي، واملهاجرين، والالجئني، وملتمـسي اللجـوء،              

   عمل ديربان؛واألشخاص املنتمني إىل أقليات، والسكان األصليني، وغريهم من الضحايا املشار إليهم يف إعالن وبرنامج

احلاالت اليت يشكل فيها احلرمان املستمر لألفراد املنتمني إىل جمموعات عرقية وإثنية خمتلفة من حقوق   )ب(  
  اإلنسان املعترف هلم هبا، نتيجة للتمييز العنصري، انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان؛

 اإلسالم يف أحناء خمتلفة مـن العـامل،         آفات معاداة السامية، والتخوف من املسيحية والتخوف من         )ج(  
واحلركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية واألفكار التمييزية املوجهة ضد العرب واألفارقة واملسيحيني واليهود 

  واملسلمني وغريهم من اجلماعات؛

شـكال املعاصـرة    القوانني والسياسات اليت متّجد مجيع أوجه اإلجحاف التارخيية واليت تـؤجج األ             )د(  
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وترسخ أوجه عدم املساواة املستمرة واملزمنة                

  اليت تواجهها اجملموعات العرقية يف خمتلف اجملتمعات؛

  ظاهرة كره األجانب؛  )ه(  

ة والتمييز العنـصري وكـره      أفضل املمارسات يف جمال القضاء على مجيع أشكال ومظاهر العنصري           )و(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

متابعة تنفيذ مجيع الفقرات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان، وتعزيز إنشاء آليات وطنية                 )ز(  
  وإقليمية ودولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

جمال حقوق اإلنسان يف تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنـصري            دور التثقيف يف      )ح(  
  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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ا يتصل بذلك   ـانب وم ـاحترام التنوع الثقايف كوسيلة ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األج           )ط(  
  من تعصب؛

 من العهد الدويل اخلـاص      ٢٠ من املادة    ٢اعاة الفقرة   التحريض على مجيع أشكال الكراهية، مع مر        )ي(  
باحلقوق املدنية والسياسية، واخلطب اليت حتض على الكراهية بدوافع عنصرية، مبا يف ذلك نشر األفكار الـيت تـرّوج                   

أشكال  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        ٤للتفوق العنصري أو حترض على الكراهية العنصرية، مع مراعاة املادة           
 للجنة القـضاء  ١٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتعليق العام رقم        ١٩التمييز العنصري واملادة    

على مجيع أشكال التمييز العنصري الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفـوق العنـصري أو                    
  عبري؛الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والت

الزيادة احلادة يف عدد األحزاب واحلركات واملنظمات واجلماعات السياسية اليت تعتمد برامج قائمة               )ك(  
  على كره األجانب وحترض على الكراهية، مع مراعاة عدم توافق الدميقراطية مع العنصرية؛

وكره األجانب وما يتصل تأثري بعض تدابري مكافحة اإلرهاب على تزايد العنصرية والتمييز العنصري            )ل(  
بذلك من تعصب، مبا يف ذلك ممارسة التنميط العنصري والتنميط القائم على أي وجه من أوجـه التمييـز احملظـورة                

  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

  العنصرية والتمييز العنصري املؤسسيان؛  )م(  

يا العنصرية والتمييز العنـصري وكـره       كفاءة التدابري اليت تتخذها احلكومات إلصالح حالة ضحا         )ن(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن                 )س(  
  تعصب، وتعظيم سبل االنتصاف لضحايا هذه االنتهاكات؛

  :ع بواليتهإىل املقرر اخلاص أن يقوم مبا يلي لدى االضطاليطلب   - ٣  

إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة                )أ(  
  خبصوص القضايا املتصلة بواليته، وتقدمي مساعدة تقنية أو خدمات استشارية بناًء على طلب الدول املعنية؛

اإلرادة السياسية مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة   القيام بدور يف جمال الدعوة واملشاركة يف تعبئة           )ب(  
  يف الدول من أجل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

  التنسيق، حسب االقتضاء، مع اهليئات واآلليات األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛  )ج(  

ع األعمال املتعلقة بواليته، وتسليط الضوء على حقوق املرأة، وتقـدمي           دمج منظور جنساين يف مجي      )د(  
  تقارير عن املرأة والعنصرية؛

  تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )ه(  
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 إىل املقرر اخلاص مواصلة تبادله اآلراء وتشاوره مع اآلليـات ذات الـصلة وهيئـات                يطلب أيضاً   - ٤  
األمم املتحدة مع تاليف االزدواجية اليت ال داعي هلا، وخاصة بشأن املـسائل املـشار إليهـا يف                  املعاهدات يف منظومة    

   أعاله، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها وتعاوهنا؛٢من الفقرة ) ي(و) ز(و) ج(الفقرات الفرعية 

بوسائل من إىل مجيع احلكومات أن تتعاون بشكل تام مع املقرر اخلاص يف االضطالع بواليته، يطلب   - ٥  
  بينها االستجابة الفورية لرسائل املقرر اخلاص، مبا فيها النداءات العاجلة، وتقدمي املعلومات املطلوبة؛

مجيع احلكومات على النظر جبدية يف االستجابة سريعاً لطلبات املقرر اخلاص زيارة بلداهنا، مبا              حيث    - ٦  
  يف ذلك زيارات املتابعة؛

ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من مساعدة    إىل األمني العام     يطلب  - ٧  
  .بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[

  وق اإلنسان تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حق-٧/٣٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان إذ يسترشد   
  والشعوب وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٣ إىل مجيع القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنـسان، وآخرهـا القـرار              وإذ يشري   
  ، ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بالتزام االحتاد األفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من أجل التوصل إىل املصاحلة               وإذ يرحِّب   
واالستقرار، وإذ يرحِّب جبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة الصومال يف إعادة إرسـاء                

  على إقليمه الوطين،االستقرار والسالم واألمن 

 باإلعالن املتعلِّق باحلالة يف الصومال، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي             وإذ يرحِّب أيضاً    
 ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١خالل الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أبابا يف الفترة من               

   ،٢٠٠٨فرباير /شباط

أن اإلعالن اآلنف الذكر الذي اعتمدته مجعية االحتاد األفريقي يشدد على احلاجة إىل نشر عمليـة                وإذ يؤكد     
لألمم املتحدة حلفظ السالم يف الصومال تتسلم املسؤولية من بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتدعم حتقيق االستقرار                 

  اع،يف األجل الطويل وإعمار البلد بعد انتهاء الرت
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أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان أمهيـةً بالغـة يف              وإذ يؤكد من جديد       
  اإلسهامِ يف التخفيِف من حدة الفقر والترويجِ جملتمعٍ أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطيةً يف الصومال،

يوليـه  /لك عقد مؤمترِ املصاحلِة الوطنية، يف متوز       باخلطوات اليت اتُِّخذت داخل الصومال، مبا يف ذ        وإذ يرحِّب   
، وتعيني رئيس وزراٍء جديد مؤخراً، نور حسن حسني، وما حلق ذلك من تـشكيلِ حكومـٍة                 ٢٠٠٧أغسطس  /وآب

  جديدة، وإذ يرحِّب كذلك باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي، وال سيما بنشرِه بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 

أنه على الرغم من التحديات اِجلسام اليت تواجه عملييت السالم واملصاحلة، فإن الفرصـةَ              ؤكد من جديد    وإذ ي   
، حني استعادت احلكومة االحتادية االنتقالية سيطرهتا على مقديشو وعلى          ٢٠٠٦ديسمرب  /اليت سنحت يف كانون األول    

   حلٍّ دائم لألزمة يف الصومال، أجزاٍء أخرى من البالد فرصة ال تزال قائمة من أجل التوصُّل إىل

ضرورة أن يغتنَم كلٌّ من أصحاب املصلحة الصوماليني واجملتمع الدويل ككل هذه الفرصـة              وإذ يشدد على      
  للتصدي حبزمٍ للرتاع اجلاري يف الصومال والختاذ كل اخلطواِت الالزمة إلدراك هذه الغاية،

   واحلالة اإلنسانية يف الصومال، إزاء حالة حقوق اإلنسانوإذ يساوره بالغ القلق  

  أن الوضع األمين ال يزال هّشاً يف مجيع أحناء البالد،وإذ يالحظ بقلق   

 أن اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف الصومال جيب أن حتترِم القانون الدويل، مبـا يف ذلـك        وإذ يؤكد   
  ل السالم يف الصومال،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت ال ميكن فصلها عن إحال

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واملتعلِّق ب ٥/١ي اجمللس  قرار إىلوإذ يشري  
 ١٨ن  املؤرخْي،ر اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنساندونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطااملتعلِّق مب
  ،وملرفقيهماوفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي جيب أن ، مؤكداً أن صاحب الوالية ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال، ويدعو إىل وضعِ حدٍّ يعرب عن بالغ قلقه  -١  
  نتهاكات اجلارية؛فوريٍّ لكل اال

 مجيع األطراف يف الصومال بأن تنبذ كل أعمال العنف وتوِقفها، وأن متتنع عن االخنـراط يف              يطالب  - ٢  
القتال، وبأن متنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام األمن، وأن حتترم التزاماهتا مبوجب القانون الـدويل                    

  يل احتراماً كامالً؛ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدو
 مجيع األطراف يف الصومال على أن تتمسَّك باملبادئ املكرَّسة يف امليثاق االحتـادي االنتقـايل                حيث  - ٣  

وبروحه وأن تعمل حنو حتقيقِ مصاحلٍة وطنيٍة حقيقيَّة يف هذا اإلطار، مبا يف ذلك عن طريق إجراء انتخابـاٍت متعـددة          
  ، على النحو الوارد يف امليثاق؛٢٠٠٩األحزاب ووطنية عادلة يف عام 
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 باجملتمع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الـدعم الكـايف                يهيب  - ٤  
وامللموس من أجل تعزيز قدراهتا، مبا يف ذلك قدرات احلكومة االحتادية االنتقالية كجزء من هنج متكامل يشمل األبعاد                  

  جمية؛ السياسية واألمنية والربنا

سيت واملايل لبعثة االحتاد األفريقي يف      ي شركاء االحتاد األفريقي أن يقدموا مزيداً من الدعم اللوج         يناشد  - ٥  
الصومال، وخباصة بالنظر إىل أنه حني يضطلع االحتاد األفريقي بنشر عمليٍة يف الصومال، فإنه يعمل أيضاً باسم اجملتمع                  

  الدويل قاطبة؛

يل عل أن يقدِّم، على وجه السرعة، املساعدة اإلمنائية إىل الـصومال، مـن أجـل        اجملتمَع الدو  حيث  - ٦  
  اإلسهام بصورٍة فعَّالة يف إعمار الصومال وإعادة بناء مؤسساته، واملساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان؛

، وأن يكفل اختاذ كل  اجملتمَع الدويل على أن يقدِّم املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجنيحيث أيضاً  - ٧  
اخلطوات الضرورية لتهيئِة الظروف املواتية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك إتاحة وصـوهلا دومنـا عقبـات إىل          

  السكان احملتاجني وتوفري األمن للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من األفراد واملنظمات؛
ملستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مبـا يف ذلـك             بالعمل الذي يضطلع به اخلبري ا      ينوُه  - ٨  

  ؛)A/HRC/7/26(تقريره املقدَّم إىل هذه الدورة 
 متديد والية اخلبري املستقل ملدة عامٍ واحد، بغية االستفادة أقصى ما ميكن من تقدمي املـساعدة                 يقرِّر  - ٩  

طلب إليه أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً يف دورتيه املقرر عقدمها           التقنية وتدفُّقها إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان، وي        
  ؛٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول

 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدٍة بشرية وتقنيـة وماليـة يف              يطلب  - ١٠  
  اضطالعه بواليته؛

ية حلقوق اإلنسان أن تعزِّز وجودها يف الصومال بغية تقـدمي            إىل مفوضية األمم املتحدة السام     يطلب  - ١١  
  املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل املؤسسات الصومالية ذات الصلة؛

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل الصومال يف               يدعو  - ١٢  
  .ميدان حقوق اإلنسان

  انية واألربعوناجللسة الث
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .]اعُتمد دون تصويت[
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  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والية املقرِّر اخلاص -٧/٣٦

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

   باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكد احلق يف حرية الرأي والتعبري،سترشديإذ   

منه، على حق كل ١٩يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، يف املادة   العهد الدو ب وعياً منه و  
إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة، باإلضافة إىل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف التمـاس خمتلـف                     

د، سواء شفوياً أو يف شـكل مكتـوب أو          أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدو         
 وإذ يالحظ أن هذه احلقوق واحلريات هي من بـني احلقـوق             مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها،         

   حر، يف جمتمعٍالفعالة ةتعطي معىن للحق يف املشاركواحلريات اليت 

 تنص على أن ممارسة احلق      ق املدنية والسياسية  العهد الدويل اخلاص باحلقو    من   ١٩ بأن املادة    أيضاً وعياً منه و  
يف حرية التعبري يستتبع واجباٍت ومسؤولياٍت خاصة ولذلك جيوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون حمدَّدة 
بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو حلماية األمن القومي أو النظـام العـام، أو                    

 تنص على أنه ُتحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة إىل الكراهيـة  ٢٠ العامة أو اآلداب العامة، وأن املادة       الصحة
  القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، 

 ١٩ة حقـوق اإلنـسان يف       بشأن حرية الرأي والتعبري الذي اعتمدته جلن       ٢٠٠٥/٣٨ القرار   وإذ يؤكد جمدداً    
  ، وإذ يشري إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري هي أحد األسس الضرورية إلقامة جمتمع دميقراطي، وأهنا ُتتاح وإذ يقرُّ  
يتها، وأهنا أمٌر ضروري للمشاركة الكاملة والفعَّالة يف جمتمـعٍ  بتهيئِة بيئٍة دميقراطيٍة توفر، يف مجلة أمور، ضماناٍت حلما        

  حرٍ ودميقراطي، وتساعد يف إقامة وتعزيز النظم الدميقراطية الفعَّالة، 

 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هام على مستوى محايـة سـائر                  وإذ يقرُّ أيضاً    
ـ            حقوق اإلنسان وحرياته، واضعاً    ـ  ـ يف اعتباره أن مجيـع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابل جزئة ـة للت

  ومترابطة ومتشابكة،

  حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعبري،إزاء استمرار  وإذ يساوره بالغ القلق  

حلق يف حرية   على ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مبا فيه مكافحة اإلرهاب، ذريعةً لتقييد ا             وإذ يشدد     
  الرأي والتعبري على حنو تعسفي أو ال مربِّر لـه، 

 على أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، مبا يف ذلـك األمهيـة                 وإذ يشدد أيضاً    
  األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطية، واملساءلة، ومكافحة الفساد، 
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 بأمهية وسائط اإلعالم جبميع أشكاهلا، مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإلذاعة والتلفزيون وشـبكة               وإذ يقرُّ   
اإلنترنت، يف ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري وتعزيزه ومحايته، وأيضاً بأمهية قيام وسائط اإلعالم جبميع أشـكاهلا                  

  بنقل وإبالغ املعلومات بصورة نزيهة وحمايدة،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة يضع يف اعتبارهوإذ   

 ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة        " املعنَون   ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ يـشدد علـى أن       "نسانمدونة السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإل          "املعنَون  

  صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،

 حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخلٍ من الغري، فضالً عن حقـه يف حريـة                  يؤكد من جديد    - ١  
التجمُّـع الـسلمي وتكـوين      التعبري، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، و            

  اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة؛

املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري            بتقارير املقرِّر اخلاص     حييط علماً مع التقدير     - ٢  
)E/CN.4/2006/55  ،A/HRC/4/27 و A/HRC/7/14(           لنظـر يف   ، ويدعو مجيع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة إىل ا

التوصيات املتضمَّنة فيها، ويرحِّب بإسهامه املهم يف تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، وال سـيما بتعاونـه      
  املستمر واملتزايد مع آلياٍت ومنظماٍت أخرى؛ 

  :  متديد والية املقرِّر اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى، وتكليفه باملهام التاليةيقرِّر  - ٣  

 كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات احلق يف حرية الرأي والتعبري، أو حبـاالت                 مجع  )أ(  
التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو املضايقة أو االضطهاد أو الترهيب، اليت ُتمارس ضد األشخاص الذين يسَعون                  

يف ذلك، بوصفه أولويةً قصوى، تلك اليت ُتمارس ضـد          إىل ممارسة أو تعزيز ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا            
  الصحفيني أو غريهم من املهنيني يف ميدان اإلعالم؛ 

التماس وتلقِّي املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومن أي               )ب(  
  أطراٍف أخرى على علمٍ هبذه احلاالت، والرد على هذه املعلومات؛

تحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية      إعداد توصياٍت وتقدمي مقترحاٍت عن السبل والوسائل الكفيلة ب          )ج(  
   بكل مظاهره؛ الرأي والتعبري

اإلسهام فيما تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقدمي للمساعدة التقنيـة                 )د(  
  ق يف حرية الرأي والتعبري؛لتحسني تعزيز ومحاية احلواخلدمات االستشارية 

  :  إىل املقرِّر اخلاص القيام، يف إطار واليته، مبا يلييطلب  - ٤  
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 حلقوق اإلنسان إىل احلاالت والقضايا املتعلقـة        ةالسامياألمم املتحدة    ةمفوضاجمللس و  نظر وجِّه ي أن  )أ(  
  يت هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه اخلصوص؛حبرية الرأي والتعبري ال

   يدمج حقوق اإلنسان املتَّصلة باملرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعمال واليته؛ أن  )ب(  

 ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري،         تعزيزيف   من الكفاءة والفعالية     زيٍدم قيق حت غيةأن يواصل، ب    )ج(  
 ةالـسامي ألمم املتحـدة    ا ةمفوض هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك           إىل التعاون مع   جهوده الرامية 

، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات واآلليات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، والصناديق   حلقوق اإلنسان 
نطاق والربامج، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وآلياهتا، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وأن يطوِّر ويوسِّع              

  ؛احمللي الصعيد  علىال سيماري احلكومية ذات الصلة، وشبكته من املنظمات غ

أن يقدم تقارير عن احلاالت اليت تشكل فيها إساءة استعمال احلق يف حرية التعبري عمالً من أعمـال                    )د(  
ة،  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي       ٢٠و) ٣(١٩التمييز العنصري أو الديين، آخذاً يف اعتباره املادتني         

 للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار                ١٥والتعليق العام رقم    
  القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛

  ل املمارسات؛أفضتقاسم  غيةالوصول إىل املعلومات ببشأن ينظر يف الُنهج املتبعة أن   )ه(  

املعلومـات  أن يواصل اإلدالء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، خبصوص ما تتسم به تكنولوجيات                )و(  
، من مزايا وما تطرحه من حتديات بالنـسبة إىل   واهلواتف اجلوالة  اإلنترنتتكنولوجيات   احلديثة، مبا يف ذلك      واالتصال

أمهيـة  ، ومدى    إىل اآلخرين  ذلك احلق يف التماس املعلومات وتلقيها ونقلها      ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف         
  ؛جمتمع املعلومات ، وكذلك فرص دخول اجلميع إىل جمموعات شديدة التنوع من املصادرتوافر

مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرِّر اخلاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوِّده                 يناشد  - ٥  
املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تستجيب فوراً ملا يوجِّهه من نداءاٍت عاجلة وغريها من البالغات، وأن تنظر                 بكل  

  بإجيابية فيما يقدِّمه من طلباٍت للقيام بزيارات ولتنفيِذ توصياته على حنوٍ ميكِّنه من مباشرة واليته مبزيد من الفعالية؛

مية حلقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصـة ذات الـصلة التابعـة            مفوضة األمم املتحدة السا    يدعو  - ٦  
للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كالً يف إطار واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشخاص الذين انُتهـك                 

  حقهم يف حرية الرأي والتعبري بغية تفادي االزدواجية اليت ال مربر هلا؛

واليتـه بـصورة    إلجنازم إىل املقرِّر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة     يقدِّ إىل األمني العام أن      يطلب  - ٧  
  ؛املوارد البشرية واملادية حتت تصرفهبوضع قدرٍ واٍف من   وال سيمافعالة،

   أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً يشمل األنشطة املتَّصلة بواليته؛املقرِّر اخلاص  إىليطلب  - ٨  
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  .ظره يف مسألة احلق يف حرية الرأي والتعبري وفقاً لربنامج عمله أن يواصل نيقرِّر  - ٩  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

انظـر  .  عضواً عن التصويت   ١٥ صوتاً مقابل ال شيء وامتناع       ٣٢اعُتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [ 
  :  وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.الفصل الثالث

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، بنغالديش،           :ناملؤيدو
بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا،            
قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، 

  .وريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلندم

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املمتنعون
غواتيماال، فرنسا، الفلبني، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،            

  ].هولندا، اليابان
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  ثامنةالدورة ال -  ثالثاً
  القرارات -  ألف

    مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان - ٨/١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     إذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 واملتعلق مبرافـق املـؤمترات      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨   املؤرخ يف  ٣/١٠٤ إىل مقرر اجمللس     وإذ يشري   
  ،(A/62/125)والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان وإىل تقرير األمني العام بشأن تنفيذه 

 احلاجة إىل ضمان توفري املوارد املالية الالزمة للمجلس وأفرقته العاملة من أجـل تنفيـذ                يعيد تأكيد   - ١  
  ؛٥/١ ونفذه قرار اجمللس ٦٠/٢٥١ى حنو ما نص عليه قرار اجلمعية العامة واليته تنفيذاً كامالً عل

 للتأخري يف تقدمي الوثائق إىل اجمللس، مبا فيها تلك املتصلة بالتقرير الدوري الـشامل،               يعرب عن قلقه    - ٢  
 إىل مفوضية األمـم     وال سيما التأخري يف ترمجة الوثائق إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويطلب يف هذا السياق               

املتحدة حلقوق اإلنسان وشعبة خدمات املؤمترات مبكتب األمم املتحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالة وتقدمي تقرير إىل                 
الالزمـة   املالية الكفاءة ومراعاة ،اجمللس يف دورته التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري وافية تتصدى هلذه املشاكل      

   اكل؛ملعاجلة هذه املش

 أن اجمللس سينظر بإجيابية يف اعتماد مقرر بشأن نشر كل املداوالت العامـة لـشىت          يؤكد من جديد    - ٣  
أفرقته العاملة على اإلنترنت، مع أخذ مبادئ الشفافية واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائية يف االعتبار، ويف هذا السياق           

تحدة يف جنيف إجراء تقييم للحالة وتقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورتـه             يطلب إىل إدارة شؤون اإلعالم مبكتب األمم امل       
التاسعة مشفوعاً باقتراحات الختاذ تدابري وافية مبا يشمل حتديد املوارد الالزمة إلنشاء قدرة دائمة على النشر اإللكتروين  

  .على اإلنترنت

  العشروناجللسة الثانية و
  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٨

 االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       الربوتوكول  - ٨/٢
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،تأكيد إذ يعيد  
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جع جلنة حقوق اإلنسان، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين  إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان شوإذ يشري  
، على مواصلة النظر يف وضع بروتوكوالت اختيارية ملحقـة          )A/CONF.157/24 (١٩٩٣يونيه  /اعتمدمها يف حزيران  

  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

  ، وقـرار اجلمعيـة     ٢٠٠٥فيينا، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       إىل أن إعالن وبرنامج عمل      وإذ يشري أيضاً      
، املنشئ جمللس حقوق اإلنسان، تؤكد كلها أن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة                ٦٠/٢٥١العامة  

  لتركيز،ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً وال بد من معاجلتها بطريقة عادلة ومنصفة، على قََدم املساواة وبنفس ا

 القرارات السابقة الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن إعمـال احلقـوق               وإذ يضع يف اعتباره     
 بشأن الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع      ١/٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبشكل خاص قرار اجمللس        

  ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقو

 وقرار إحالة مشروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد         (A/HRC/8/7) بتقرير الفريق العامل     وإذ يرحِّب   
  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل اجمللس لكي ينظر فيه،

د الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          الربوتوكول االختياري امللحق بالعه    يعتمد  - ١  
  والثقافية، املرفق هبذا القرار؛

  :، باعتماد مشروع القرار التايل٦٠/٢٥١من قرارها ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة يوصي  - ٢  

  إن اجلمعية العامة،"

الختيـاري امللحـق   ، الربوتوكول ا...... باعتماد جملس حقوق اإلنسان عن طريق قراره   إذ ترحب   
  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     تعتمد  - ١  
  ه؛ والثقافية، الذي يرد نصه يف مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إلي

 بأن ُيفتح باب التوقيع على الربوتوكول االختياري يف حفل توقيـع جبنيـف يف             توصي  - ٢  
، وتطلب إىل األمني العام ومفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنـسان تقـدمي           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  ".املساعدة الالزمة
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  املرفق

  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص
  صادية واالجتماعية والثقافيةاالقت باحلقوق

  الديباجة

  ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

ه، وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة                أن إذ تالحظ   
  ،ل والسالم يف العاملالبشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف أساس احلرية والعد

 ومتـساوين يف الكرامـة      أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً           إذ تالحظ و  
 كالتمييز واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز من أي نوع،      

س، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصـل الـوطين أو                 بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلن     
  االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر، 

 اإلنسان من تسليم حبقوق  ني اخلاص ني الدولي ينالعهدما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و        إىل   إذ تشري و  
تهيئة ظروف  ب ال ميكن أن يتحقق إال     ومتحررين من اخلوف والفاقة      ن يكون البشر أحراراً   بأن املثل األعلى املتمثل يف أ     

   املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،ه كل إنسان حبقوقيتمتع فيها

  ،كة عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابواحلريات األساسيةحقوق اإلنسان مجيع أن  تعيد تأكيدوإذ   

ويشار إليه   (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      إىل أن كل دولة طرف يف العهد         وإذ تشري 
تتعهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما علـى الـصعيدين                ")العهد"فيما يلي باسم    

ا املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدرجيي باحلقوق           االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به موارده      
   تشريعية،املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري

القتصادية احلقوق ا ب اللجنة املعنية   مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، متكنيُ     لتحقيق  من املناسب، تعزيزاً   إذ ترى و  
  ،هذا الربوتوكول املنصوص عليها يف باملهام، من القيام )‘اللجنة‘شار إليها فيما يلي باسم وي( واالجتماعية والثقافية

   :على ما يليقد اتفقت   

  ١املادة 
   فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيهااختصاص اللجنة

لربوتوكول، باختصاص اللجنـة يف تلقـي        يف هذا ا   تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً         - ١  
   . ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكولوفقاً والنظر فيها البالغات

  .ال جيوز للجنة تلقّي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول  - ٢  
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  ٢املادة 
  البالغات

 والية دولة طرف     يدخلون ضمن  فرادمجاعات من األ  أفراد أو    ،أو نيابة عن  ،  م البالغات من ِقبل   جيوز أن ُتقدّ    
احملددة االقتصادية واالجتماعية والثقافية    تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق       من جانب    نتهاك ال عون أهنم ضحايا  ويّد

ب البالغ أن  إال إذا استطاع صاحوحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم         .يف العهد 
  .يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة

  ٣املادة 
  املقبولية

قـد   ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحـة                    - ١  
   .ة غري معقولة بدرج طويالً االنتصاف هذه أمداًسبلوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق  .اسُتنفدت

  :يف احلاالت التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ   - ٢  

 االنتصاف احمللية، باستثناء احلاالت اليت يـربهن    سبلبعد استنفاد   سنة  يف غضون   البالغ  مىت مل ُيقدم     )أ( 
   قبل انقضاء هذا األجل؛ه البالغ على تعذر تقدميصاحبفيها 

غ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة للدولة الطرف           مىت كانت الوقائع موضوع البال      )ب( 
  ؛الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذا استمرت هذه املعنية، إال إذ

 حبث مبوجب   كانت، أو مازالت، موضع    اللجنة أو    ا قد سبق أن نظرت فيه      كانت املسألة نفسها   مىت  )ج( 
  لدولية؛إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية ا

   مع أحكام العهد؛ البالغ متنافياًمىت كان )د( 

 أو مىت كان يـستند       أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية         البالغ غري مستند إىل    مىت كان  )ه( 
  ؛حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم

  أو ؛ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ البالغمىت شكل )و( 

  . غري مكتوببالغ جمهول املصدر أوالمىت كان  )ز( 

  ٤املادة 
  البالغات اليت ال تكشف عن ضرر واضح

صاحبه لضرر  تعرض  ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن ترفض النظر يف بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن                  
  .واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن البالغ يثري مسألة جدية ذات أمهية عامة
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  ٥املادة 
  ؤقتةالتدابري امل

 إىل  حتيـل  أن    وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية       يف أي وقت بعد تلقي البالغ      جيوز للجنة   - ١  
، حـسبما تقتـضيه     مؤقتةمحاية  تدابري  بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة يف اختاذ         عناية الدولة الطرف املعنية طلباً      
  .زعومة املات االنتهاك أو ضحايان جربه على ضحيةال ميكضرر لتاليف وقوع الضرورة يف ظروف استثنائية، 

 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً اختاذ          ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة          - ٢  
  .قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  ٦املادة 
   البالغإحالة

 الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتوخى اللجنة السرية يف          ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون         - ١  
   .عرض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية

تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها   - ٢  
  . رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرتهذيال ، إن وجد،ل االنتصافيوسب املسألة

  ٧املادة 
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة علـى                 - ١  
  .أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

  .لبالغ مبوجب هذا الربوتوكوليعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف ا  - ٢  

  ٨املادة 
  حبث البالغات

 اليت  الوثائق من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع        ٢ ة اللجنة البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد      بحثت  - ١  
   .شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية، تقدم إليها

 . مبوجب هذا الربوتوكولتعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبث البالغات املقدمة  - ٢  

 ميكن للجنة أن ترجع، حسب االقتضاء، إىل الوثائق          بالغ مقدم مبوجب هذا الربوتوكول،     حبثعند    - ٣  
ذات الصلة اليت أعدهتا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتا األخرى، وكذلك الوثائق 

ا فيها املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وإىل أية مالحظات أو تعليقات مقدمة            اليت أعدهتا منظمات دولية أخرى، مب     
  .من الدولة الطرف املعنية



 

190 

تنظر اللجنة يف معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولـة   ، مبوجب هذا الربوتوكولالبالغات حبث   عند  - ٤  
رها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفـة مـن           تضع اللجنة يف اعتبا   وبذلك،  . الطرف وفقاً للجزء الثاين من العهد     

  .التدابري السياساتية لتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف العهد

  ٩املادة 
  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

  .مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت آراءها بشأن البالغ إىل األطراف املعنية حتيل اللجنة بعد حبث البالغ،  -١  

، يف  وتقـدم إىل اللجنـة  إن وجدت،توصياهتا ل و،العتبار الواجب آلراء اللجنة  تويل الدولة الطرف ا     - ٢  
   . يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا مكتوباًرداًغضون ستة أشهر، 

رف قـد  للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولة الط           - ٣  
، يف التقارير الالحقة اليت     توصياهتا، إن وجدت، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً          وأاختذهتا استجابة آلراء اللجنة     

  . من العهد١٧ و١٦تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادتني 

  ١٠املادة 
   بني الدولاملتبادلةالرسائل 

أي وقت مبوجب هذه املادة أهنا تعترف باختصاص        ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف            - ١  
، والنظر يف هـذه      فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد            ياللجنة يف تلقي رسائل تدع    

ن دولة طرف أصدرت إعالناً     م قُدمتإال إذا   والنظر فيها   وال جيوز تلقي الرسائل املوجهة مبوجب هذه املادة          .الرسائل
ـ      تعلقتوال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا        .تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ما يتعلق هبا        صدر هـذا    بدولة طـرف مل ُت

  : لإلجراءات التاليةوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً .اإلعالن

ا مبوجب العهد، جاز     أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهت       لربوتوكول ا ا رأت دولة طرف يف هذ     مىت )أ( 
وتقدم  .وللدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة باملوضوع      . هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبة          

 الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي بيان آخر كتابـةً                    
 على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صلة باملوضوع، إشارة إىل اإلجراءات وسبل                 توضح فيه املسألة،  
  ملسألة؛ا بشأن اختاذها أو املتاحة املتوقع أو املتخذةاالنتصاف احمللية 

إذا مل تسّو املسألة مبا يرضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر من استالم الدولـة                   )ب( 
املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنـة وإىل                    

  الدولة األخرى؛

 االنتصاف احمللية املتاحة    سبلال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل               )ج( 
 االنتصاف قد طال أمده بصورة سبلوال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال  .نفدت يف املسألةخدمت واسُتقد اسُت

  غري معقولة؛
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من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدولتني الطـرفني          ) ج(رهناً بأحكام الفقرة الفرعية      )د( 
  ا يف العهد؛املعنيتني بغية التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليه

  تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛ )ه( 

من هذه الفقـرة، إىل الـدولتني   ) ب(أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية      للجنة )و( 
  مات ذات صلة باملوضوع؛، تزويدها بأية معلو)ب(الطرفني املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

من هذه الفقرة، احلـق يف أن       ) ب(يكون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية           )ز( 
  ؛أو كتابةً/لتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً وتكونا ممثَّ

مـن هـذه    ) ب(خطار مبوجب الفقرة الفرعية     تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإل        )ح( 
   : تقريراً على النحو التايل،الفقرة

من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرهـا       ) د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      تسويةيف حالة التوصل إىل       ‘١‘
  على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛

، تقدم اللجنة يف تقريرها الوقائع ذات       )د(حكام الفقرة الفرعية     وفقاً أل  حليف حالة عدم التوصل إىل        ‘٢‘
وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية وحمضر البيانات  .القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتنيبالصلة 

 وللجنة أيضاً أن ترسل إىل الـدولتني الطـرفني         .الشفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان      
   .املعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

  . الطرفني املعنيتنيلتنيويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدو

 من هذه املادة لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي          ١ مبوجب الفقرة    توِدع الدول األطراف إعالناً     - ٢  
وال  .وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام .األخرىيرسل نسخاً منه إىل الدول األطراف 

خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز تلقـي أيـة                     
ن، ما مل تكن الدولة     رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب اإلعال               

  .الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً

  ١١املادة 
  إجراء التحري

جيوز لكل دولة تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف باختصاصات اللجنة   - ١  
  .املنصوص عليها يف هذه املادة

اكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولـة        إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انته          - ٢  
العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف  املنصوص عليها يفاالقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية      حلقوق  ي من ا  طرف أل 

   . بشأن هذه املعلوماتاتقدمي مالحظاهتإىل إىل التعاون يف فحص املعلومات و



 

192 

 معلومات أخرى موثوق هبـا      ة املعنية قد قدمتها وأي     مالحظات تكون الدولة الطرف    مع مراعاة أية    - ٣  
جيوز و . وتقدمي تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة أو أكثر من أعضائها إلجراء حترٍّاً عضوللجنة أن تعني متاحة هلا،   

   .أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها

   .ك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات ذلىجرُي  - ٤  

بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطـرف املعنيـة،          بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة        - ٥  
   . تعليقات وتوصياتةمشفوعة بأي

يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات       ة   بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجن    تقوم الدولة الطرف املعنية     - ٦  
  .والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة

بعـد إجـراء    تقرر،  ، للجنة أن    ٢ للفقرة    ُيجرى وفقاً  بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ        -٧  
  .١٥ املنصوص عليه يف املادة سنوي إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها ال،مشاورات مع الدولة الطرف املعنية

من  من هذه املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت  ١ألي دولة طرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة          - ٨  
  .بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العاماألوقات 

  ١٢املادة 
  متابعة إجراء التحري

 ١٧ و ١٦ تقريرها املقدم مبوجب املادتني      جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف            - ١  
   . من هذا الربوتوكول١١جري مبوجب املادة  أُ تدابري متخذة استجابة لتحرٍةمن العهد تفاصيل أي

، أن  ١١املادة    من ٦املشار إليها يف الفقرة      الستة أشهر  بعد انتهاء فترة  وجيوز للجنة، عند االقتضاء،       - ٢  
  . إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحريتدعو الدولة الطرف املعنية إىل

  ١٣املادة 
  تدابري احلماية

ي شـكل   الذين خيضعون لواليتها أل    األشخاص    املناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابريتتخذ الدولة الطرف مجيع       
  .وتوكول هبذا الربعمالًمن بالغات اللجنة إىل  ملا يقدمونهنتيجة   التخويفأوسوء املعاملة من أشكال 

  ١٤املادة 
  املساعدة والتعاون الدوليان

، إىل الوكاالت املتخصـصة لألمـم        ومبوافقة الدولة الطرف املعنية    حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً      - ١  
آراءها أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل على           املختصة اهليئاتاملتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من      
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 بشأن هذه   ، إن وجدت،  التقنية، مصحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتا      أو املساعدة    اجة إىل املشورة  وجود ح 
  .اآلراء أو التوصيات

إىل أي مـسألة تنـشأ عـن        ، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،       اهليئات  هذه  أن توجه نظر   للجنة أيضاً   - ٢  
يف التوصل  ها، كل واحدة يف جمال اختصاصها،       ليت ميكن أن تساعد   مبوجب هذا الربوتوكول وا    البالغات اليت تنظر فيها   

إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم يف تنفيذ                    
  .احلقوق املعترف هبا يف العهد

  وفقـاً   الصندوق ُيدارو جلمعية العامة وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف ا        استئماين ُينشأ صندوق   - ٣  
 لتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل الدول األطراف، ومبوافقة الدولة الطرف           لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة    

املعنية، من أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد، واملسامهة بذلك يف بناء القدرات الوطنيـة يف جمـال احلقـوق                     
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق هذا الربوتوكول

  .العهدال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب   - ٤  

  ١٥املادة 
  التقرير السنوي

  .لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول موجزاً اللجنة يف تقريرها السنويُتدرج   

  ١٦املادة 
   واإلعالمالنشر

 وتيسري احلصول علـى     وبنشرمهاتتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وهبذا الربوتوكول على نطاق واسع              
 بذلك باستخدام وسائل    والقيام املتعلقة بالدولة الطرف،     املسائلاملعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن        

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة بالنسبة يسهل الوصول إليها

  ١٧املادة 
  التوقيع والتصديق واالنضمام

  .هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليهعلى توقيع اليفتح باب   - ١  

وتودع صكوك التصديق  . تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه             - ٢  
  . مم املتحدةلدى األمني العام لأل

  .يفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه  - ٣  

  . االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةيتم  - ٤  
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  ١٨املادة 
  بدء النفاذ

لدى  أو االنضمام العاشر  يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق               - ١  
   . األمني العام لألمم املتحدة

إيداع صك التصديق أو     بعد   يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه             - ٢  
  .تصديقها أو انضمامها ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك ، وذلك بعد مضياالنضمام العاشر

  ١٩املادة 
  التعديالت

ويقوم  .ي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل األمني العام لألمم املتحدة            جيوز أل   - ١  
 مـؤمتر مبا إذا كانت تفضل عقـد       إخطاره   تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب      ةأيب  الدول األطراف  األمني العام بإبالغ  

، يف غضون    الدول األطراف على األقل     ثلث أبدىوإذا   .ها والتصويت علي  اتللدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح     
 حتت رعاية األمم    املؤمتر  إىل عقد   األمني العام  يدعو من هذا القبيل،     مؤمتر عقد   أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ، رغبة يف      

افقة  الدول األطراف احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعية العامة للمو      ثلثي أغلبيةبعتمد  ي أي تعديل    حييل األمني العام  و .املتحدة
   .، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لقبولهعليه

اعتبـاراً مـن اليـوم      من هذه املادة١ يعتمد وحيصل على املوافقة وفقاً للفقرة      تعديلكل   يبدأ نفاذ   - ٢  
 مث. عند تاريخ اعتماد التعديل    الدول األطراف     عدد  ثلثي من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة         الثالثني

وال . اعتباراً من اليوم الثالثني الذي يلي إيداع صك القبول اخلاص هبـا            يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف      
   .يكون التعديل ملزماً إالّ للدول األطراف اليت وافقت عليه

  ٢٠املادة 
  النقض

 األمني العام    بإشعار خطي توجهه إىل     يف أي وقت   جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول         - ١  
  .  من تاريخ تسلم األمني العام ذلك اإلشعارأشهرة تويصبح هذا النقض نافذاً بعد س. لألمم املتحدة

 ١٠و ٢ املادتني مبوجبال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم         - ٢  
  . قبل تاريخ نفاذ النقض ١١أو بأي إجراء يتخذ مبوجب املادة 

  ٢١املادة 
  اإلخطارات الواردة من األمني العام

 مـن العهـد    ٢٦ من املادة    ١يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              
  :بالتفاصيل التالية
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  نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛الالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 
  ؛١٩الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة تاريخ بدء نفاذ هذا   )ب( 
  .٢٠أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

  ٢٢املادة 
  اللغات الرمسية

ودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسـية والـصينية      ي  - ١  
  .والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

مني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار إليها                األ يقوم  - ٢  
  . من العهد٢٦يف املادة 

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

  والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج   - ٨/٣
 موجزة أو تعسفاًالقضاء أو بإجراءات 

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يضمن للفرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان على شخـصه،    إذ يشري 
 وإىل األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

ية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات            يف اعتباره اإلطار القانوين لوال     وإذ يضع 
 ١٩٩٢مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢موجزة أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قرار جلنة حقوق اإلنسان              

 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٦وقرار اجلمعية العامة 

 اليت متثل، إىل جانـب      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ اتفاقيات جنيف املؤرخة      بالتصديق العاملي على   وإذ يرحب 
 تعسفاً،  بإجراءات موجزة أو   للمساءلة فيما يتعلق باإلعدام خارج القضاء أو هاماًقانون حقوق اإلنسان، إطاراً

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره   

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإذ يؤكد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        

 أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
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 أيضاً مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة حباالت اإلعدام خارج وإذ يضع يف اعتباره
أبريـل  / نيـسان  ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧، وال سيما قرار جلنة حقوق اإلنسان        القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

 ،٢٠٠٦يسمرب د/ كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٣ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٤

 بأن حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما                وإذ يعترف 
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

منه بضرورة اختاذ إجراءات فعالة ملكافحة واستئصال املمارسة املقيتة املتمثلة يف اإلعدام خارج القضاء        واقتناعاً  
 ءات موجزة أو تعسفاً، اليت تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الطبيعي يف احلياة،أو بإجرا

 يف عدد من البلدان وأنه ما        أن اإلفالت من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          وإذ يثري استياءه  
بإجراءات برح يشكل، يف كثري من األحيان، السبب الرئيسي الستمرار حدوث حاالت اإلعدام خارج القضاء أو 

 موجزة أو تعسفاً،

 مجيع حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بـشىت             مرة أخرى  بشدة   يدين  - ١
 أشكاهلا، اليت ال تزال حتدث يف مجيع أحناء العامل؛

 بأمهية اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف إطار اجمللس، وخصوصاً اإلجراء الذي يضطلع بـه               يعترف  - ٢
ر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليـات       املقر

ـ لإلنذار املبكر ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، و            شجع املـسؤولني عـن   ي
 ياهتم، لبلوغ هذا اهلدف؛اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة على التعاون، يف إطار وال

،  مجيع الدول بضمان وضع حد ملمارسة اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًيطالب  - ٣
 وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميع أشكاهلا والقضاء عليها؛

ا ُيشتبه فيه مـن حـاالت        التزام مجيع الدول بإجراء حتقيقات وافية وحمايدة يف مجيع م          يكرر تأكيد   - ٤
، وكشف املسؤولني عنها وتقدميهم للمحاكمة، مع ضمان حـق   اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       

كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة                  
ل، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها التدابري القانونية والقضائية، مـن            للضحايا أو أسرهم يف غضون أجل معقو      

 حاالت إعدام من هذا القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع              تكررأجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع        
 عدام بإجراءات موجزة؛والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإل

بتقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً             حييط علماً     - ٥
)A/HRC/8/3(وبالتوصيات املقدمة يف األعوام السابقة ويدعو الدول إىل أن توليها االعتبار الواجب؛ ، 

املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات         اص   بالدور اهلام الذي يقوم به املقرر اخل       يشيد  - ٦  
يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً، ويـشجعه علـى أن      موجزة أو تعسفاً    
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متابعة يواصل، يف إطار واليته، مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية، واالستجابة بفعالية ملا َيرِد إليه من معلومات، و                 
 البالغات والزيارات القطرية، والتماس آراء احلكومات وتعليقاهتا وإدراجها يف تقاريره حسب االقتضاء؛

  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف سياق اضطالعه بواليته مبا يلييطلب  - ٧

وأياً  يف مجيع الظروف     مواصلة دراسة حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،            )أ(
لـس  اجمل وتقدمي ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصـياته، إىل                كانت األسباب، 
أية حاالت خطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            وتوجيه اهتمام اجمللس إىل      واجلمعية العامة، 

  منع مزيد من التدهور؛بشأهنا قد يتيح اختاذ إجراء مبكر  اليت فورياً أو أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً

مواصلة توجيه اهتمام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل احلاالت اخلطرية من حـاالت اإلعـدام                 ) ب(
 خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً فورياً أو اليت قد يتيح اختاذ إجراء مبكر بشأهنا منع                   

 مزيد من التدهور؛

االستجابة بفعالية للمعلومات اليت ترد إليه، خاصة عندما يكون اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات                )ج(
 موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو حمدقاً بدرجة خطرية، أو قد وقع فعالً؛

ـ   ـه ع مواصلة تعزيز حواره مع احلكومات ومتابعة التوصيات اليت يقدمها يف تقارير            )د(   ارة ـلى إثر زي
 بلدان بعينها؛

مواصلة رصد تنفيذ املعايري الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود املتعلقة بفرض عقوبة اإلعـدام،                )ه(
 من العهـد الـدويل      ٦على أن يضع يف اعتباره التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تفسريها للمادة                

 نية والسياسية، فضالً عن الربوتوكول االختياري الثاين امللحق به؛اخلاص باحلقوق املد

  ؛تطبيق منظور يراعي نوع اجلنس يف عمله  )و(

  : الدول على ما يليحيث  - ٨

التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومات الضرورية اليت يطلبـها،                 )أ(
لنداءاته العاجلة، وحيث احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت أحاهلا إليها             واالستجابة على حنو مناسب وسريع      

  دون مزيد من التأخري؛ أن تفعل ذلكاملقرر اخلاص على 

   طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛تلبيةالنظر جبدّية يف   )ب(

يف ذلك عن طريق موافاته مبعلومات      ، مبا   ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته        )ج(
 عن اإلجراءات املتخذة بناء على هذه التوصيات؛

 بالتعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا األخرى يف ميدان حقوق يرحـب  - ٩
 اإلنسان، ويشجع املقرر اخلاص على مواصلة بذل جهوده يف هذا الصدد؛
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عام أن يزود املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية واملادية من أجـل               إىل األمني ال  يطلب    - ١٠
 متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل القيام بزيارات قطرية؛

   متديد والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                  يقرر  - ١١
  لفترة ثالث سنوات؛أو تعسفاً

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاً أيضاًيقرر  - ١٢

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[

    احلق يف التعليم- ٨/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 القـرار   مبـا يف ذلـك     بشأن احلق يف التعليم،       مجيع القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنسان      إذ يؤكد جمدداً    
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٥/٢١

 إىل أن لكل شخص احلق يف التعليم، كحق من حقوق اإلنسان اليت تكرسها صكوك عـدة منـها                   وإذ يشري   
ة، واتفاقيـة حقـوق     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي          

  الطفل وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة، 

إىل أنه قد تقرَّر يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية أن يتمكن األطفال يف كل مكان، من                 وإذ يشري أيضاً      
اواة مـن   ذكور وإناث على السواء، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، وأن يتمكن البنون والبنات على قدم املـس                

، ويؤكد أمهية إعمال احلق يف التعليم يف بلوغ األهداف      ٢٠١٥االلتحاق مبؤسسات التعليم بكافة مراحله حبلول عام        
  اإلمنائية لأللفية،

 أن إعمال احلق يف التعليم للجميع، َمبن فيهم الفتيات واألشخاص الذين ينتمون إىل فئات ضـعيفة،       وإذ يؤكد   
  ضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ُيسهم يف اجتثاث الفقر والق

 مليون من األطفال ٣٧ يف املائة من البنات و٥٧ مليون طفل، من بينهم ٧٢ ألن حنو وإذ ُيعرب عن بالغ القلق  
 يف ٦٤كبار، من بينهم  مليوناً من ال ٧٧٤، وألن   باملدارسالذين يعيشون يف دول ضعيفة متأثرة برتاعات، غري مسجلني          

املائة من النساء، يفتقرون إىل املهارات األساسية يف القراءة والكتابة رغم التقدم احملرز خالل السنوات األخرية علـى                  
درب حتقيق األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم، املعقـود يف داكـار يف                    

  ،٢٠٠٠أبريل /نيسان
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 أن احلكم السديد وسيادة القانون سيساعدان مجيع الدول على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبـا                وإذ يؤكد   
  فيها احلق يف التعليم، 

 ضرورة توفّر موارد مالية كافية كي يتسىن لكل شخص إعمال حقه يف التعليم، وما يتسم      وإذ يضع يف اعتباره     
  اون الدويل من أمهية يف هذا الصدد، به حشد املوارد الوطنية وكذلك التع

 املتعلق مبدونـة قواعـد      ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني 

  الية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،يشدِّد على أن صاحب الو

 بالعمل الذي قامت به املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم، وحييط علماً بتقاريرها عن حق                يرحب  - ١  
 Add.2 و Add.1 و A/HRC/4/29(وعن حق املعـوَّقني يف التعلـيم        ) Add.1 و E/CN.4/2006/45(الفتيات يف التعليم    

وبتقريـر  ) Add.4 و Add.3 و Add.2 و Add.1 و A/HRC/8/10(، وعن احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ         )Add.3و
  ؛)A/HRC/7/85(األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اعية والثقافيـة    األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم         يالحظ باهتمام   - ٢  
وجلنة حقوق الطفل يف جمال تعزيز احلق يف التعليم، ال سيما عن طريق إصدار تعليقات عامة ومالحظات ختامية وعقد                   

  أيام مناقشة عامة؛

 باألعمال اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلق  يرحِّب  - ٣  
ين القطري واإلقليمي ويف مستوى املقر، مبا يف ذلك وضع قائمة باملؤشرات اخلاصة مبدى إعمال               يف التعليم على الصعيد   

  احلق يف التعليم؛

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم     ) اليونيسيف(مبسامهة منظمة األمم املتحدة للطفولة      يرحب أيضاً     - ٤  
املتعلقة بضمان التعليم االبتدائي للجميع والقضاء على التفاوت        يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      ) اليونسكو(والثقافة  

  بني اجلنسني يف جمال التعليم، وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفَّق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم؛

، بإنشاء  ٢٠٠٦مرب  نوف/ بقيام اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، يف تشرين الثاين         يرحب كذلك   - ٥  
يف حاالت الطوارئ، وذلك بوسـائل      بطريقة منسقة   جمموعة التعليم كآلية مهمة لتقييم ومعاجلة االحتياجات التعليمية         

منها تعزيز تنفيذ املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ اليت وضعتها الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بـالتعليم     
   ويطلب إىل املاحنني أن يوفروا الدعم الالزم هلذه اآللية؛يف حاالت الطوارئ، 

 ١ بإعالن اجلمعية العامة للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الـذي بـدأ يف                 يرحِّب  - ٦  
  ؛٢٠٠٣فرباير / شباط١٣، وبالتقدم املستمر لعقد األمم املتحدة حملو األمية الذي بدأ يف ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

  : مجيع الدول على القيام مبا يليحيث  - ٧  
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أن تعَمد إىل اإلعمال الكامل للحق يف التعليم وأن تعمل على ضمان االعتراف هبذا احلق وممارسـته                   )أ(  
  دون متييز من أي نوع كان؛

يما تعليم أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة إلزالة العقبات اليت حتّد من الفرص الفعلية لنيل التعليم، وال س  )ب(  
يف منـاطق   و جمتمعات حملية فقرية     يعيشون يف ، واألطفال الذين    الشاباتالفتيات، َمبن فيهن الفتيات احلوامل واألمهات       

ريفية، وأطفال األقليات، وأطفال السكان األصليني، وأطفال املهاجرين، واألطفال املشردين داخلياً، واألطفال املتأثرين             
ل املعوقني، واألطفال املصابني بأمراض معدية، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة                 بالرتاعات املسلحة، واألطفا  

، واألطفال املستغلني جنسياً، واألطفال احملرومني من حريتهم، وأطفال         )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
  الشوارع، واألطفال الذين يعملون، واألطفال اليتامى؛

  ن التعليم االبتدائي إلزامياً ومتوفراً للجميع جماناً وسهل املنال؛أن حترص على أن يكو  )ج(  

وتوسيع نطاق التعليم األساسي الرمسي اجليد الذي يشمل رعاية وتعلـيم األطفـال           حتديث  أن تعزز     )د(  
ـ          ومبتكرةالصغار والتعليم االبتدائي، باتباع هنج شاملة        ل التعلـيم   ، مبا يف ذلك اللوائح التنظيمية، بغية زيادة فرص ني

  وااللتحاق باملدرسة للجميع؛

أن تعترف حبق اجلميع يف التعلُّم مدى احلياة وتعززه يف مؤسسات التعليم الرمسي وغري الرمسي علـى                   )ه(  
السواء، وأن تدَعم الربامج احمللية حملو األمية، مبا يف ذلك برامج التعليم املهين والتعليم غري الرمسي، بغية ضـمان متتـع                     

  املهمشني، والشبان والكبار، وال سيما الفتيات والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، باحلق يف التعليم؛األطفال 

أن حتسِّن مجيع جوانب نوعية التعليم هبدف ضمان التفوق للجميع لتمكينهم من حتقيق نتائج تعليمية                 )و(  
  هارات احلياتية األساسية وتعليم حقوق اإلنسان؛معترفاً هبا وقابلة للقياس، وال سيما يف القراءة والكتابة واحلساب وامل

أن تركِّز على وضع مؤشرات للنوعية وأدوات للرصد، وأن تنظر يف إجراء أو دعم دراسـات عـن              )ز(  
أفضل املمارسات بغية صياغة وتنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل حتسني نوعية التعليم وتلبيـة االحتياجـات التعليميـة              

 األولوية املناسبة جلمع البيانات الكمية والنوعية املتصلة بالفوارق يف التعليم، مبا يف ذلك الفوارق بني                للجميع، وأن تويل  
اجلنسني والفوارق اليت تؤثر يف األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن ُتجري دراسات استقصائية وتنشئ قاعدة معرفية هبـدف       

  ل يف جمال التعليم؛إسداء املشورة يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصا

أن حتسِّن اهلياكل األساسية للمدرسة، وهتيئ بيئة مدرسية آمنة، وأن تعزز خدمات الصحة املدرسية،                )ح(  
  اإليدز وإدمان املخدرات؛/والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية والتوعية بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب

يف جمال حقوق اإلنسان والتعليم املتعدد الثقافات والتعليم من أجل السالم يف أن تعزِّز إدماج التثقيف     )ط(  
  األنشطة التعليمية، يف سبيل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

  أن تتخذ تدابري فعالة للتشجيع على الدوام املدرسي املنتظم وخفض معدالت االنقطاع عن الدراسة؛  )ي(  
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يذ خطط وبرامج العمل اليت هتدف إىل ضمان جودة التعليم وزيادة معدالت االلتحـاق              أن تدَعم تنف    )ك(  
باملدارس والبقاء فيها يف صفوف البنني والبنات على حد السواء، والقضاء على أشكال التمييز والقوالب النمطية القائمة 

  على أساس نوع اجلنس يف املناهج واملواد الدراسية وكذلك يف عملية التعليم؛

ـ                )ل(   ات ـأن تكّيف التعليم، حسب االقتضاء، لكي يتالءم مع االحتياجات اخلاصـة بالنـساء والفتي
  املعوقني؛واملراهقني و

أن حتسِّن الوضع القانوين للمدرسني وظروف عملهم، وأن تتصدى ملشكلة النقص يف عدد املدرسني                )م(  
  خل قاعة التدريس؛املؤهلني، وتشجع تدريب املدرسني على التعاطي مع التنوع دا

أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املناسبة، وفقـاً ملـصاحل الطفـل                 )ن(  
الفضلى، من أجل محايته من مجيع أشكال العنف اجلسدي أو املعنوي، واإليذاء أو االعتـداء، واإلمهـال أو املعاملـة                  

 مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي يف املدارس، وأن تتخذ يف هذا السياق تدابري إللغاء               املهملة، وسوء املعاملة أو االستغالل،    
 تشريعاهتا العقوبات املناسبة على املسؤولني عن االنتهاكات وتـوفري ُسـُبل            ُتضّمنالعقوبة اجلسدية يف املدارس، وأن      
  االنتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

ع نظام تعليمي يشمل اجلميع، َمبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة،          أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لوض       )س(  
  ؛إعاقتهوأن تضمن على وجه اخلصوص عدم حرمان أي طفل من نيل التعليم االبتدائي اجملاين بسبب 

أن تضمن احترام احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، ويشدِّد اجمللس يف هذا الصدد علـى أمهيـة                    )ع(  
انب الدول بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ومن جانب املنظمات الدولية، حسب االقتضاء إعمال هذا احلق من ج

وقدر املستطاع، وذلك باالستناد إىل جمموعة من العناصر من بينها االحتياجات املقدَّرة للدولة املعنية، كجزء ال يتجزأ                 
  من االستجابة اإلنسانية حلاالت الطوارئ؛

لدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، إلعمال احلق يف التعليم إعماالً تاماً وحتقيق             أن تدعم جهود الب     )ف(  
األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالتعليم وكذلك األهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتـدى                 

وال سيما املالية والتقنية منها، عن طريق مبادرة املسار السريع          العاملي للتعليم، مبا يف ذلك تعزيز املوارد جبميع أنواعها،          
  لتوفري التعليم للجميع دعماً للخطط القطرية للتعليم الوطين؛

 أمهية املضي يف تكثيف احلوار املنتظم بني اليونيسيف واليونسكو، والـشركاء اآلخـرين        يعيد تأكيد   - ٨  
ل داكار، واملقررة اخلاصة، بغية االستمرار يف إدماج احلق يف التعليم يف       الساعني إىل حتقيق األهداف الواردة يف إطار عم       

األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة، ويدعوها إىل أن تواصل هذا احلوار، كما يكرر الـدعوة الـيت وجههـا إىل                    
يف جمـال تعزيـز التعلـيم       اليونيسيف وإىل اليونسكو لتقدمي معلومات إىل اجمللس عما تضطلع به املنظمتان من أنشطة              

االبتدائي، مع اإلشارة حتديداً إىل النساء واألطفال، وال سيما البنات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتعلـيم يف سـياق               
  حاالت الطوارئ؛
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  : متديد والية املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات للقيام مبا يلييقرر  - ٩  

مجع املعلومات املتعلقة بإعمال احلق يف التعليم وبالعقبات اليت حتد من فرص نيل التعليم              أن تعمد إىل      )أ(  
بشكل فعال، والتماس هذه املعلومات وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها احلكومات واملنظمات احلكوميـة       

صحاب املصلحة املعنيني وتبادل ما ُيجمـع مـن         الدولية واجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، وغريها من أ          
  معلومات مع كل هذه اجلهات، وأن تقدِّم توصيات بشأن التدابري املالئمة لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم؛ 

أن تكثِّف اجلهود الرامية إىل حتديد الُسُبل والوسائل اليت تكفل جتاوز العقبات والـصعوبات الـيت                  )ب(  
  التعليم؛تعترض إعمال احلق يف 

، ٣ و ٢أن تقدم التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدفان                 )ج(  
  واألهداف الواردة يف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتعليم؛

  أن تدرج منظوراً جنسانياً يف مجيع األعمال اليت تقوم هبا؛  )د(  

  أن تستعرض مدى ترابط وتشابك احلق يف التعليم مع حقوق اإلنسان األخرى؛  )ه(  

أن تتعاون مع اليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               )و(  
اء، وأعـضاء   اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع غريها من املقررين اخلاصني، واملمثلني، واخلـرب             

األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة املختصة األخرى، مبا فيها هيئات معاهدات حقوق                
  اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية، وأن تواصل احلوار مع البنك الدويل؛

وأن تقدم سنوياً تقريراً إىل     أن تقدم تقريراً إىل اجمللس على أساس سنوي، وفقاً لربنامج عمل اجمللس،               )ز(  
  اجلمعية العامة على أساس مؤقت؛

ع األحكام الواردة يف هـذا القـرار        ـ إىل املقررة اخلاصة أن تراعي، عند القيام بواليتها، مجي         يطلب  - ١٠  
  مراعاة تامةً؛

داء واليتها،   إىل مجيع الدول أن تواصل تعاوهنا مع املقررة اخلاصة بغية تيسري مهامها املتصلة بأ              يطلب  - ١١  
  وأن تستجيب للطلبات اليت تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

   إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتنفيذ واليتها؛يطلب  - ١٢  

  . أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف التعليم يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرِّر  - ١٣  

  اجللسة الثامنة والعشرون  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  
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    تعزيز نظام دويل دميقراطي وعادل- ٨/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 إىل مجيع القرارات السابقة الصادرة بشأن هذه املسألة عن اجلمعية العامة وجلنة حقـوق اإلنـسان،                 إذ يشري   
 وقرار جلنة حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٦٠ية العامة   وبصفة خاصة قرار اجلمع   

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٧

 حق اجلميع يف نظام اجتماعي ودويل يكفل اإلعمال التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها              عيد تأكيد يوإذ  
  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

  متاماً ثيف التعاون الدويل من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يظل متسقاً             ؤكد أن تك  يوإذ    
 من امليثاق، وأن يتم بشروط منها االحترام التام         ٢ و ١مع مقاصد ومبادئ امليثاق والقانون الدويل املبينة فـي املادتني          
ل القوة أو التهديد باستعماهلا يف العالقـات الدوليـة،   للسيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي، وعدم استعما      

    ضمن الوالية الداخلية لكل دولة،وعدم التدخل يف املسائل اليت تقع أساساً

 على وجوب أن تتقاسم دول العامل املسؤولية عن إدارة قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية على               وإذ يشدد 
 هتدد السالم واألمن الدوليني، واالضطالع هبذه املسؤولية على أساس متعـدد            الصعيد العاملي، والتصدي لألخطار اليت    

األطراف، وعلى وجوب قيام األمم املتحدة بالدور املركزي يف هذا الصدد بوصفها املنظمة األكثر عاملية واألكثر متثيالً                 
  يف العامل،

ة وتطلعات مجيع الشعوب إىل نظام دويل       التغريات الكربى اليت حتدث على الساحة الدولي       ضع يف اعتباره  يوإذ    
قائم على املبادئ اجملسدة يف امليثاق، مبا يف ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للجميـع        

الشعوب يف احلقوق وتقرير املصري، والسالم والدميقراطية والعدالة واملساواة وسيادة القانون           بني  ساواة  املواحترام مبدأ   
  ، الدويلوالتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامنلى الصعيدين الوطين والدويل ع

 إىل شعوب العامل واعترف بتطلعاهتا إىل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والتمتع مبا هلا من حقوق                وقد أصغى   
اركة على قدم املساواة ودون متييز يف احلياة        اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، ويف العيش يف سالم وحرية، ويف املش             

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية،

   على أن يتخذ كل ما يف وسعه من تدابري كي يضمن قيام نظام دويل دميقراطي وعادل،وتصميماً منه  

   احلق يف نظام دويل دميقراطي وعادل؛ وشعبأن لكل شخص ؤكدي  - ١  

  أن النظام الدويل الدميقراطي والعادل يشجع إعمال مجيع حقوق اإلنسان للناس كافـة             اًؤكد أيض ي  - ٢  
  ؛إعماالً كامالً

  : شىت منها إعمال ما يليأن النظام الدويل الدميقراطي والعادل يتطلب أموراً كذلك ؤكدي  - ٣  
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وتسعى حبريـة إىل    السياسي  وضعها  تسىن هلا أن حتدد حبرية      ليحق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها         )أ(  
  حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

  حق الشعوب واألمم يف السيادة الدائمة على ثرواهتا ومواردها الطبيعية؛  )ب(  

، بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من الشعوب يف التنميةكل شخص ومجيع حق   )ج(  
  حقوق اإلنسان األساسية؛

  حق مجيع الشعوب يف السالم؛  )د(  

 واملـصلحة   والترابطعلى املشاركة املتساوية يف عملية صنع القرار      قائم  نظام اقتصادي دويل    احلق يف     )ه(  
  والتعاون بني مجيع الدول؛الدويل املتبادلة والتضامن 

   حقاً للشعوب واألفراد؛، بوصفه الدويلالتضامن  )و(  

تتسم بالشفافية والدميقراطية والعدالة واملساءلة يف مجيـع جمـاالت           وتوطيد مؤسسات دولية     تعزيز  )ز(  
  التعاون، وال سيما من خالل تنفيذ مبادئ املشاركة التامة واملتساوية يف آليات صنع القرار اخلاصة بكل منها؛

دين ـاحلق يف مشاركة اجلميع على قدم املساواة ودون أي متييز يف عملية صنع القرار على الـصعي                  )ح(  
  احمللي والعاملي؛

  مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتوازن بني اجلنسني يف تكوين مالك موظفي منظومة األمم املتحدة؛  )ط(  

نظام دويل للمعلومات واالتصاالت يتسم باحلرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم علـى            الترويج ل   )ي(  
 يف تدفق   اتتصحيح التفاوت وخاصة  دل يف التدفق الدويل للمعلومات،      التعاون الدويل إلرساء توازن جديد وزيادة التبا      

  املعلومات إىل البلدان النامية ومنها؛

تشجيع إقامة جمتمع تكنولوجيا ومعرفة عاملي شامل ُيوجَّه حنو سد فجوة التكنولوجيا واملعرفة، وتعزيز   )ك(  
  جيات؛ الوصول العاملي والعادل وغري التمييزي إىل املعارف والتكنولو

  ؛احترام تنوع الثقافات واحلقوق الثقافية للجميع  )ل(  

يـستجيب بفعاليـة    ويف تعاون دويل معـزز  بيئة صحيةحق كل شخص وكل الشعوب يف التمتع ب        )م(  
وتلك اليت تعزز   وال سيما يف البلدان النامية،       ،للتخفيف من آثار تغري املناخ    الوطنية  لجهود  لساعدة  تقدمي امل الحتياجات  

   املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ؛ العاملية االتفاقات يذتنف

 من التوزيع الدويل للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدويل، وال سيما            عادل االستفادة بشكل    تعزيز  )ن(  
  ؛ الدوليةيف العالقات االقتصادية والتجارية واملالية
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  ؛شياً مع احلق العام يف الوصول إىل الثقافة متتراث البشرية املشتركلكية متتع كل شخص مب  )س(  

 االجتماعية على مستوى العامل، فضالًاالقتصادية و القضاياالعامل يف حتمل مسؤولية إدارة دول رك اشت  )ع(  
  ؛على الصعيد املتعدد األطرافسؤولية امل ووجوب أن متارس هذهعن املخاطر اليت هتدد السالم واألمن الدوليني، 

  عن احترام  الطابع الثري واملتنوع جملتمع األمم والشعوب الدويل، فضالً       أمهية احلفاظ على    على   يشدد  - ٤  
 يف تعزيز التعاون الدويل ،اخللفيات التارخيية والثقافية والدينيةوشّتى الوطنية واإلقليمية عاملية حقوق اإلنسان واخلصائص 

  حقوق اإلنسان؛ يف ميدان

لساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه االندماج والعدل والسالم           مجيع اجلهات الفاعلة يف ا     حيث  - ٥  
واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلى نبذ مجيع               

   تعصب؛مذاهب اإلقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

إقرار السالم واألمن الـدوليني وصـوهنما       على   أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع        ؤكد من جديد  ي  - ٦
رقابة  يف ظل الكامل  و لتحقيق نـزع السالح العام      كل ما يف وسعها   هلذا الغرض، أن تبذل     وينبغي، حتقيقاً   وتعزيزمها،  

املوارد املفرج عنـها    ،  سيما يف البلدان النامية    شاملة، وال  ألغراض التنمية ال   أن تستخدم  عن كفالة    دولية فعالة، فضالً  
  نتيجة لتدابري نـزع السالح الفعالة؛

 عن رفضه لالنفرادية ويؤكد التزامه بتعددية األطراف واحللول املتفق عليهـا اتفاقـاً متعـدد          يعرب  - ٧
  املعقولة الوحيدة ملعاجلة املشاكل الدولية؛األطراف، وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، باعتبار ذلك الطريقة 

 نظـام اقتـصادي دويل      نشاءتصميم على السعي احلثيث إىل إ     من  اجلمعية العامة   ما أعلنته    إىل   شريي  - ٨  
النظـر عـن    بصرف  ووحدة املصلحة والتعاون بني مجيع الدول،       والترابط  اإلنصاف واملساواة يف السيادة     مرتكز على   

 ورفع املظامل القائمة، وإتاحة إمكانية سـد الثغـرة       ات بتصحيح التفاوت  يكون كفيالً وجتماعية،  نظمها االقتصادية واال  
التنمية االقتصادية واالجتماعية بـاطراد     خطى   وكفالة تعجيل    ،اآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية       

  ؛لألجيال احلاضرة واملقبلةوضمان السالم والعدالة 

العقبـات الراهنـة    استنباط السبل والوسائل الكفيلة بإزالة      جملتمع الدويل   ا على أن   ن جديد ؤكد م ي  - ٩  
اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان واحليلولة دون استمرار ما ينتج عنها مـن             عترض سبيل   التحديات اليت ت  ومواجهة  

  انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل؛

  نظـام دويل   إلقامـة    التعـاون الـدويل،       زيـادة  ة جهودها، من خـالل     الدول على مواصل   ثحي  - ١٠  
  دميقراطي وعادل؛

 ، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان        ،حقوق اإلنسان معاهدات   هيئات إىل   طلبي  - ١١  
بإيالء هـذا   القيام، يف إطار والية كلّ منها،        حقوق اإلنسان    االستشارية جمللس واللجنة  جملس حقوق اإلنسان    وآليات  

  تنفيذه؛القرار االهتمام الواجب واملسامهة يف 
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 إىل األمني العام أن يوجه نظر الدول األعضاء، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا وأقـسامها،                يطلب  - ١٢  
واملنظمات احلكومية الدولية، وال سيما مؤسسات بريتون وودز، واملنظمات غري احلكومية إىل هذا القرار، وأن ينشره                

  لى أوسع نطاق ممكن؛ع

  نفسه مـن جـدول األعمـال وفقـاً لربنـامج            مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند          قرري  - ١٣  
  .العمل السنوي

  اجللسة الثامنة والعشرون  
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  

  :تدولة واحدة عن التصوي صوتاً وامتناع ١٣مقابل  صوتاً ٣٣بأغلبية بتصويت مسجل القرار مد اعُت[

 االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،           : املؤيدون
سري النكا، السنغال، الصني، غـابون،       بنغالديش، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا،     

عربية غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة ال          
أملانيا، أوكرانيا، إيطاليـا،      :املعارضون.السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كنـدا، اململكـة        
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .]كسيكوامل )١(غانا  :املمتنعون  

   والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني- ٨/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وباملواد        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ باملواد   إذ يسترشد   
  نامج عمل فيينا، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، آخذاً يف اعتباره إعالن وبر

املبادئ األساسية الستقالل القضاء، واملبادئ األساسية املعنية بدور احملامني، واملبادئ التوجيهية           وإذ يشري إىل      
  املعنية بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي،

ة ونزاهة النظام القضائي هي شروط أساسية        بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانوني       واقتناعاً منه   
  ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عدم التمييز يف إقامة العدل، 

                                                      

 .أن وفد بالدها كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار الحقاًذكرت ممثلة غانا   )١(
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كافة القرارات واملقررات السابقة للجنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن استقالل السلطة             إىلوإذ يشري     
  القضائية ونزاهة النظام القضائي، 

إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق         يف   قدرة املقرر اخلاص على التعاون الوثيق،        بأمهيةوإذ ُيقر     
  اإلنسان يف ميادين اخلدمات االستشارية والتعاون التقين، يف جهد يستهدف ضمان استقالل القضاة واحملامني، 

 احلكومية يف الدفاع عـن مبـادئ   بأمهية نقابات احملامني والنقابات املهنية للقضاة واملنظمات غري      وإذ يعترف     
  استقالل القضاة واحملامني،

  ازدياد االعتداءات املتكررة على استقالل القضاة واحملامني وموظفي احملاكم، إىل  قلقيشري بوإذ   

  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 املعين مبدونة قواعد سلوك ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و  ٥/١لس  قراري اجمل وإذ يشري إىل      
، مشدداً على أن الشخص املكلـف  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني      

  بالوالية سيضطلع بواجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، 

  اص املعين باستقالل القضاة واحملامني ملا اضطلع به من عمل هام يف أداء واليته؛ على املقرر اخلُيثين  - ١  

  : متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات ويطلب إليهُيقرر  - ٢  

  التحقيق يف أية ادعاءات جوهرية أُحيلت إليه وتقدمي تقارير عن استنتاجاته وتوصياته يف هذا الصدد؛  )أ(  

ليس فقط االعتداءات على استقالل القضاء واحملامني وموظفي احملاكم بل أيضاً مـا             حتديد وتسجيل     )ب(  
أُحرز من تقدم يف محاية وتعزيز استقالهلم، وتقدمي توصيات ملموسة تشمل توفري اخلدمات االستشارية أو املـساعدة                 

  التقنية حني تطلبها الدولة املعنية؛

   وتقدمي توصيات ملموسة يف هذا الشأن؛حتديد طرق ووسائل حتسني النظام القضائي  )ج(  

دراسة مسائل هامة ومواضيعية تتعلق باملبدأ بغية محاية وتعزيز استقالل القضاء واحملامني ومـوظفي                )د(  
  احملاكم بغرض تقدمي اقتراحات يف هذا الشأن؛

  تطبيق منظور جنساين يف أداء عمله؛  )ه(  

تحدة ووالياهتا وآلياهتا املختصة ومع املنظمات اإلقليمية مع   مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات األمم امل        )و(  
  تاليف االزدواجية؛

  تقدمي تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله وتقرير سنوي إىل اجلمعية العامة؛  )ز(  
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 مجيع احلكومات على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وموافاتـه بكافـة                حيث  - ٣  
  علومات والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون إبطاء ال موجب له؛امل

جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثهـا علـى            النظر   احلكومات إىل    يدعو  - ٤  
  ز واليته بفعالية أكرب؛الدخول يف حوار بنَّاء مع املقرر اخلاص بشأن متابعة توصياته وتنفيذها حىت يتمكن من إجنا

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كافة املـساعدات إىل              يطلب    - ٥  
  املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  - ٦  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه /ن حزيرا١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان             - ٨/٧
  والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  إن جملس حقوق اإلنسان،

يات  بـشأن مـسؤول    ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع  

 بشأن مدونـة سـلوك      ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ يشدد على ضرورة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل اجمللس، املؤرخني املكلفني

  ا، مومرفقاهتالقرارين  هلذينأن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقاً 

 علـى  اية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يقعانـ أن االلتزام واملسؤولية الرئيسية يف تعزيز ومح       وإذ يؤكد   
  عاتق الدولة؛

   على أن الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال مسؤولة عن احترام حقوق اإلنسان،وإذ يؤكد  

 للشركات عرب الوطنية وغريها من      ، مبا يف ذلك عن طريق سن القوانني الوطنية،        التنظيم السليم  بأن   وإذ يسلِّم   
حقوق اإلنسان واملساعدة يف توجيه     ومحاية وإعمال واحترام     تعزيز   يفيسهم   ، فعالة وإدارهتا بصورة مؤسسات األعمال   

 الفوائد اليت حيققها قطاع األعمال حنو املسامهة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
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 التخفيف بفعالية من التـأثري الـسليب        ال ميكّن من  والتنفيذ  التشريعات الوطنية   ضعف   ألن   وإذ يساوره القلق    
أو استخالص أقصى فوائد ممكنة مـن أنـشطة          مزايا العوملة أو االستفادة التامة من     على االقتصادات الضعيفة    ة  للعومل

علـى  احلوكمـة  بذل اجلهود لسد ثغرات مما يستوجب بالتايل  ،الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال      
  املستويات الوطين واإلقليمي والدويل،

 اخلاص وخباصة حتديدها، عن طريق عملية املشاورات والدراسات والتحليالت،  بتقارير املمثليرحب  - ١  
النتهاكات التعرض يف محاية مجيع حقوق اإلنسان من    املتمثلة  وإىل املبادئ األساسية الثالثة لواجب الدولة       يستند  إلطار  

ية الشركات عن احترام مجيع      الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ومسؤول        ترتكبها، أو تتورط فيها،   
 سـواء   انتصاف فعالة، مبا يف ذلك عن طريق آليات التظلُّم املالئمـة          سبل  حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل احلصول على       

  ؛أكانت قضائية أو غري قضائية

  باحلاجة إىل تفعيل هذا اإلطار بغية توفري محاية أكثر فعالية لألفراد واجملتمعات من انتـهاكات               يسلِّم  - ٢  
 الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال، واملـسامهة يف            اليت ترتكبها، أو تتورط فيها،    حقوق اإلنسان   

  ؛، كوضع إطار دويل شاملاملعايري القائمة ذات الصلة وأي مبادرات مقبلةالقواعد وتوحيد 

، مبا يف ذلك بصورة خاصة       بالنطاق الواسع لألنشطة اليت قام هبا املمثل اخلاص يف أداء واليته           يرحب  - ٣  
  املشاورات الشاملة والشفافة واجلامعة اليت أجراها مع العناصر الفاعلة املختصة واملعنية يف مجيع املناطق؛

 متديد والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عـرب الوطنيـة           يقرر  - ٤  
  : أعوام، ويطلب إىل املمثل اخلاص ما يليوغريها من مؤسسات األعمال لفترة ثالثة

بشأن سبل تدعيم وفاء الدولة بواجب محاية مجيـع حقـوق           ملموسة وعملية   تقدمي آراء وتوصيات      )أ(  
الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، مبـا يف          اليت ترتكبها، أو تتورط فيها،      اإلنسان من االنتهاكات    

  ؛ذلك عن طريق التعاون الدويل

التوسع يف معاجلة نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام مجيع حقوق اإلنسان وتوفري توجيه     )ب(  
  حمدد لقطاع األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

استكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات، على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، لتعزيز فـرص               )ج(  
  ة املتاحة ألولئك الذين تتأثر حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات؛الوصول إىل سبل االنتصاف الفعال

إدخال منظور جنساين يف مجيع جماالت عمله وإيالء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني إىل الفئـات                 )د(  
  الضعيفة، وخباصة األطفال؛

 الوطنيـة   حتديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن مسألة الشركات عـرب             )ه(  
  ؛، وذلك بالتنسيق مع جهود الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان التابع للميثاق العامليوغريها من مؤسسات األعمال



 

210 

العمل بالتنسيق الوثيق مع األمم املتحدة وغريها من اهليئـات واملكاتـب واإلدارات والوكـاالت                 )و(  
  اخلاصة للمجلس؛املتخصصة الدولية ذات الصلة، وخباصة مع اإلجراءات 

مواصلة التشاور بصورة مستمرة بشأن القضايا اليت تشملها الوالية مع مجيع أصحاب            تعزيز اإلطار و    )ز(  
املصلحة، مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية واإلقليمية، والـشركات عـرب                

ملدين، مبن فيه األكادمييون، ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمـات         الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واجملتمع ا      
األصلية وغريها من اجملتمعات املتأثرة، واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك عن طريـق              الشعوب  العمال، وجمتمعات   

  االجتماعات املشتركة؛

  تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )ح(  

ت، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات املعاهدات،           مجيع احلكوما  يشجِّع  -٥  
والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص على التعاون بشكل كامل مع                  

  ات بشأن القضايا املتصلة بواليته؛املمثل اخلاص يف أداء واليته، جبملة وسائل منها تقدمي التعليقات واالقتراح

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظِّم، يف إطار اجمللس، مشاورة تستغرق يطلب إىل  - ٦  
يومني وتضم املمثل اخلاص لألمني العام، والدول، وممثلي قطاع األعمال ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبـا يف          

مية وممثلو ضحايا االنتهاكات من ِقبل الشركات، بغية مناقشة سبل ووسائل تفعيل اإلطـار              ذلك املنظمات غري احلكو   
  ، وفقاً لربنامج عمله؛اجمللسوتقدمي تقرير عن االجتماع إىل 

الـسياسات  وضـع   املنظمات الدولية واإلقليمية إىل التماس آراء املمثل اخلاص عند صياغة أو            يدعو  - ٧  
  واألدوات ذات الصلة؛

 األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مجيع املساعدات الالزمة إىل املمثـل              لب إىل يط  - ٨  
  اخلاص ألداء واليته بفعالية؛

  . أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل السنوي للمجلسيقرر  - ٩  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعُت[  
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التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية          - ٨/٨
  أو الالإنسانية أو املهينة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١ أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب، كما هو معّرف يف املادة             إذ يؤكد من جديد     
 أو الالإنسانية أو املهينة، كما ال جيوز إخضاع أحد ألي شـكل  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    

 بأن عدم التعرض للتعذيب وغـريه       وإذ يذكِّر   آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
 محايته يف مجيع الظروف، من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو حق ال جيوز تقييده بل جيب

مبا يف ذلك يف أوقات الرتاعات املسلحة الدولية والداخلية أو االضطرابات الداخلية، وأن احلظر املُطلَق للتعذيب وغريه                 
  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

  أنه قد مت االعتراف حبظر التعذيب باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل،ب  أيضاًوإذ يذكِّر  

حظر املعاملة أو العقوبة القاسية     أن   بأن عدداً من احملاكم الدولية واإلقليمية واحمللية قد اعتربت           وإذ ُيذكِّر أيضاً    
  أو الالإنسانية أو املهينة هو من قواعد القانون الدويل العريف،

، خرقاًَ خطرياً وأن ١٩٤٩ أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام  يالحظوإذ  
أفعال التعذيب ميكن أن تشكِّل، مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة، والنظـام                

ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جرائم ضـد اإلنـسانية         األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ونظام روما ا       
  وجرائم حرب،

 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وذلك يف قرار اجلمعية العامة               وإذ ينوِّه   
مده يف  الذي اعت  ٧/٢٦، وكذلك يف قرار جملس حقوق اإلنسان        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

 بأن بدء سريان االتفاقية، وإذ يسلِّمدورته السابعة بشأن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، 
 دولة، وتنفيذها، سيشكِّالن مسامهة هامة يف منع التعذيب، ٢٠يف أقرب وقت ممكن، من خالل التصديق عليها من ِقبل 

  كن احتجاز سّرية،مبا يف ذلك عن طريق حظر وجود أما

 باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اجملتمع املدين، ال سيما املنظمات غري احلكومية، ملكافحـة التعـذيب                وإذ يشيد   
  والتخفيف من معاناة ضحاياه،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن مدونـة قواعـد الـسلوك        ٥/٢بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١بقراريه  وإذ يذكِّر     
وإذ يشدِّد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني           

  على أن املكلفني بواليات جيب أن يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
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وإذ  جبميع القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي،             ذكِّر أيضاً وإذ ي   
  هذا املوضوع،بشأن  القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان يؤكد من جديد

ة أو املهينة اليت  مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني            ُيدين  - ١  
هي حمظورة وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال ميكن تربيرها أبداً، ويطلب إىل مجيع احلكومات أن تنفـذ       

  تنفيذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

اولة من جانب الدول أو املوظفني الرمسيني إلضفاء صبغة الشرعية           أي عمل أو حم    ُيدين بصفة خاصة    - ٢  
على التعذيب أو السماح به أو القبول مبمارسته يف ظل أي ظرف من الظروف، مبا يف ذلك لدواعي احلفاظ على األمن              

  القومي أو عن طريق األحكام القضائية؛

اص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب       أن ميدِّد لفترة ثالث سنوات أخرى والية املقرر اخل         يقرر  - ٣  
  : املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من أجل

التماس وتلقّي ودراسة املعلومات الواردة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة ومنظمـات               )أ(  
 بالتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة       املتعلقةاملزعومة  القضايا واحلاالت   عن   اجملتمع املدين واألفراد وجمموعات األفراد    
  ؛، واختاذ إجراءات بشأهناأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  القيام بزيارات قطرية مبوافقة احلكومات أو بناء على دعوة منها؛  )ب(  

ا يتعلق مبكافحـة ومنـع   االضطالع، بطريقة شاملة، بدراسة لالجتاهات والتطورات والتحديات فيم   )ج(  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتقدمي توصيات ومالحظـات بـشأن                  

  التدابري املناسبة ملنع واستئصال هذه املمارسات؛

سات التعـذيب   حتديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات بشأن التدابري الرامية إىل منع واستئصال ممار             )د(  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومعاقبة املسؤولني عن تلك املمارسات؛

  إدماج املنظور اجلنساين يف كل ما يضطلع به من عمل يف إطار واليته؛  )ه(  

يب، واآلليات واهليئـات ذات     مواصلة التعاون مع جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية ملنع التعذ           )و(  
الصلة التابعة لألمم املتحدة وكذلك، حسب مقتضى احلال، املنظمات واآلليات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق              

  اإلنسان، وآليات الوقاية الوطنية، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛

الحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً لربنامج عمله، وتقـدمي        تقدمي تقارير إىل اجمللس عن أنشطته وم        )ز(  
  تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة عن االجتاهات والتطورات اإلمجالية فيما يتعلق بواليته؛

   وما ورد فيه من توصيات؛(A/HRC/7/3) بتقرير املقرر اخلاص يرحِّب  - ٤  
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  : الدول على ما يليحيث  - ٥  

 اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومات الضرورية اليت يطلبـها،             التعاون مع املقرر    )أ(  
واالستجابة على حنو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، وحيث تلك احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت أحاهلا                  

  إليها املقرر اخلاص على الرد دون مزيد من التأخري؛

  رد بصورة إجيابية على طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛النظر جبدّية يف ال  )ب(  

  ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته؛  )ج(  

  : الدول على ما يليحيث أيضاً  - ٦  

تنفيذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                  )أ(  
وخباصة يف أماكن االحتجاز وغريها من األماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم، مبا يف ذلك تثقيف وتـدريب           
العاملني الذين قد يشاركون يف عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل من أشكال التوقيف      

  أو االحتجاز أو السجن؛

ة وفعالة تكفل قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر علـى وجـه الـسرعة           اختاذ تدابري مستمرة وحازم     )ب(  
وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، وحتميـل                     

نها أو يرتكبوهنا، وإحالتهم    املسؤولية لألشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه األفعال أو يأمرون هبا أو يتغاضون ع             
إىل القضاء ومعاقبتهم بشدة، مبن فيهم املوظفون املسؤولون عن أماكن االحتجاز اليت يتبني أن الفعل احملظور قد ارُتِكـب                   
فيها، واإلحاطة علماً يف هذا الصدد باملبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفّعالني ألعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة             

  ؛كأداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل مكافحة التعذيب) بروتوكول اسطنبول(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ضمان عدم جواز االحتجاج بأية أقوال يثبت أهنا انُتزِعت حتت التعذيب كدليل يف أيـة إجـراءات                   )ج(  
  على أن األقوال قد انُتزِعت؛قضائية، وقبوهلا فقط ضد الشخص املتهم بالتعذيب كدليل 

عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص أو نقله بأية طريقة أخرى إىل دولة أخرى توجد فيها أسباب   )د(  
وجيهة تربِّر االعتقاد بأن هذا الشخص سيكون معّرضاً خلطر التعذيب؛ ويسلِّم اجمللس يف هذا الصدد بأن الـضمانات                  

خِدمت، إىل إعفاء الدول من التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدبلوماسية ال تؤدي، حيثما اسُت
  اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛

ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو                   )ه(  
صوهلم على تعويضات منصفة وكافية وعلى خدمات مالئمة إلعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً، ويشجِّع يف هذا املهينة وح

  الصدد على تطوير مراكز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب؛
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ضمان اعتبار مجيع أفعال التعذيب أفعاالً إجرامية مبوجب القانون اجلنائي احمللي، ويـشدِّد علـى أن             )و(  
ذيب تشكِّل انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وأهنا ميكن أن تشكِّل               أفعال التع 

  جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وأن مرتكيب هذه األفعال خيضعون للمالحقة القضائية والعقاب؛

عذيباً أو غري ذلـك مـن       عدم معاقبة املوظفني بسبب عدم إطاعتهم ألوامر ارتكاب أفعال تشكل ت            )ز(  
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

محاية املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني الذين يضطلعون بدور يف توثيق أعمال التعذيب أو غري                 )ح(  
  ايا هذه األفعال؛ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ويف معاجلة ضح

ضمان املتابعة املناسبة لالستنتاجات واآلراء اليت تقدمها هيئات املعاهدات ذات الصلة، مبا فيها جلنة                )ط(  
  مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، فيما يتعلق بالبالغات الفردية؛

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو      اعتماد هنج يراعي نوع اجلنس يف مكافحة التعذيب وغريه من ضروب            )ي(  
  الالإنسانية أو املهينة، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة العنف ضد املرأة؛

العمل على سبيل األولوية على أن تصبح أطرافاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب                   )ك(  
وقت يف التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول         رب  أقاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والنظر يف           

  ؛حقاًاالختياري هلذه االتفاقية، والقيام، حاملا تصبح أطرافاً، بتعيني أو إنشاء آليات وقاية وطنية تكون فعالة ومستقلة 

  : الدول مبا يلييذكِّر  - ٧  

 إنسانية أو مهينة، بـل      إن العقوبة البدنية، مبا يف ذلك لألطفال، ميكن أن تشكل عقوبة قاسية أو ال               )أ(  
  وحىت تعذيباً؛

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مبـا يف ذلـك          ١إن التخويف واإلكراه، كما مها موصوفان يف املادة           )ب(  
التهديدات اجلدّية واليت تتسم باملصداقية، فضالً عن التهديدات بالقتل، والتهديدات املوّجهة ضد الـسالمة اجلـسدية                

  ر، ميكن أن تشكِّل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة بل وحىت تعذيباً؛للضحية أو ألي شخص آخ

إن االحتجاز يف احلبس االنفرادي لفترات مطّولة أو االحتجاز يف أماكن سرية ميكن أن ييسِّر ارتكاب   )ج(  
كِّل حبد ذاته شـكالً مـن   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وميكن أن يش    

  أشكال هذه املعاملة، وحيث مجيع الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته؛

   من االتفاقية؛٢٤ بتقارير جلنة مناهضة التعذيب املقدمة وفقاً للمادة يرحب  - ٨  

 ويـدعو عات لضحايا التعـذيب،      بتقارير األمني العام بشأن صندوق األمم املتحدة للترب        حييط علماً   - ٩  
  جملس أمناء الصندوق إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛
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من األمني العام أن يكفل، ضمن اإلطار اإلمجايل مليزانية األمم املتحدة، توفري مستوى كـاف                يرجو  - ١٠  
زمة، للهيئات واآلليات املعنية مبكافحة التعـذيب ومـساعدة         ومستقر من املوظفني، فضالً عن التسهيالت التقنية الال       

ضحاياه، من أجل ضمان أدائها ملهامها على حنو فعال مبا يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنه الدول األعـضاء    
  ملكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

تعذيب، ويشدِّد على أمهية العمل الـذي        باحلاجة العاملية لتقدمي املساعدة الدولية إىل ضحايا ال        يسلِّم  - ١١  
يضطلع به جملس أمناء الصندوق، ويناشد مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد املسامهة يف الـصندوق علـى أسـاس              

 على تقدمي التربعـات للـصندوق     ويشجعسنوي، ويفضَّل أن يكون ذلك من خالل حتقيق زيادة كبرية يف التربعات،             
وتوكول االختياري امللحق باالتفاقية للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنـة       اخلاص املُنشأ مبوجب الرب   

  الربامج التثقيفية التابعة آلليات الوقاية الوطنية؛متويل الفرعية ملنع التعذيب، فضالً عن 

املتحـدة   مجيع احلكومات، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات األمـم             يدعو  - ١٢  
يونيه، / حزيران٢٦ووكاالهتا، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، إىل القيام يف 

  باالحتفال بيـوم األمـم املتحـدة الـدويل لـدعم ضـحايا التعـذيب، حـسبما أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف                        
  ؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥٢/١٤٩قرارها 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ١٣  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    تعزيز حق الشعوب يف السلم- ٨/٩

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

   وجلنة حقوق اإلنسان، بشأن هذه املسألة، إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامةإذ يشري  

إعالن بشأن حق   " املعنون   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  ، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،"الشعوب يف السلم

  سخة يف ميثاق األمم املتحدة،على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ الراوقد عقد العزم   

 أن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع               وإذ يضع يف اعتباره     
االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع               

  أو الدين،أو اللغة عرق أو اجلنس دون متييز على أساس ال
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الكامل والنشط لألمم املتحـدة وللنـهوض بـدورها    ه ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، دعم     وإذ يؤكد   
وفعاليتها يف تعزيز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير 

  بني الدول،فيما اون العالقات الودية والتع

 التزام مجيع الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يعرض السلم              وإذ يؤكد من جديد     
  واألمن الدوليني والعدل للخطر،

 املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف إجياد الظروف اليت تـستطيع فيهـا                 وإذ يؤكد هدفه    
  تهديده،لالعيش يف سلم حقيقي ودائم، بدون أي هتديد ألمنها أو حماولة شعوهبا 

التزام مجيع الدول باالمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا             وإذ يؤكد من جديد       
  ملتحدة، تفق ومقاصد األمم ا ت الىخرطريقة أأي بضد سالمة أراضي أي دولة أو استقالهلا السياسي، أو 

   التزامه بالسالم واألمن والعدل ومبواصلة تطوير العالقات الودية والتعـاون فيمـا             وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  بني الدول،

 استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن احللول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  راطياً جلميع شعوب العامل،اليت ميكن أن تضمن مستقبالً مستقراً ودميق

 أمهية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا الـسياسي وعـدم              وإذ يعيد تأكيد    
  التدخل يف مسائل تقع أساساً ضمن الوالية احمللية ألي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدويل،

الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا احلق حرية تقرير            أن جلميع   على   وإذ يعيد أيضاً التأكيد     
  وضعها السياسي وحرية السعي إىل حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف،

 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقـاً           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  دة،مليثاق األمم املتح

   أن السالم والتنمية عنصران يعزز أحدمها اآلخر، مبا يف ذلك يف جمال منع الرتاعات املسلحة،وإذ يدرك  

 أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف السالم ويف بيئة صحية وإذ يؤكد  
  ،ذه احلقوقهلويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع إعمال 

 أن إخضاع الشعوب لألجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق أساسية ويتعارض مع امليثاق وإذ يؤكد  
  ويعيق تعزيز السلم والتعاون العامليني،

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمال التام للحقـوق واحلريـات                  وإذ يذكّر   
   العاملي حلقوق اإلنسان،املنصوص عليها يف اإلعالن
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 هبدف إجياد أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سلمية وودية بني الدول على أساس               واقتناعاً منه   
  احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري،

لرفاه املادي للبلدان ولتنميتـها     ق ا تحقي بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل األساسي ل         واقتناعاً منه أيضاً    
  وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

  بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يساهم يف إجياد بيئة سالم واستقرار دولية،واقتناعاً منه كذلك   

   يف السلم؛ً أن شعوب كوكبنا هلا حق مقدسيؤكد جمددا  - ١  

أن احملافظة على حق الشعوب يف السلم وتشجيع تنفيذ هذا احلق يشكالن التزامـاً        يؤكد جمدداً أيضاً      - ٢  
  أساسياً على كل دولة؛

  على أن السلم شرط أساسي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع؛يشدد   - ٣  

فقراء يف اجملتمع اإلنساين واهلوة اآلخـذة يف         على أن السد املنيع الفاصل بني األغنياء وال        يشدد أيضاً   - ٤  
   يهدد العامل يف ازدهاره وأمنه واستقراره؛ جسيماًاالتساع الفاصلة بني العامل املتقدم والعامل النامي تشكالن خطراً

ن احملافظة على السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساهتا حنو القضاء على أخطار                أ يؤكد  - ٥  
اصة أخطار احلرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدوليـة، وتـسوية                احلرب، وخ 

  الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

على أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحالل الـسلم واألمـن الـدوليني وصـيانتهما           يشدد  - ٦  
 يستند إىل احترام املبادئ الواردة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات               دولياً ن تقيم نظاماً  وتعزيزمها، وأ 

  األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري؛

غض مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف عالقاهتا جبميع الدول األخرى، بحيثّ   - ٧  
  النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا اجلغـرايف أو مـستوى التنميـة                    

  االقتصادية فيها؛

 ملبادئ امليثاق، يف اللجوء إىل السبل الـسلمية لتـسوية أي             واجب مجيع الدول، وفقاً    يؤكد من جديد    -٨  
ارها أن يهدد صون السالم واألمن الدوليني، وتشجع الدول على تـسوية   فيها واليت من شأن استمر منازعات تكون طرفاً  

  ؛ أساسياً لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوبمنازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك شرطاً

ع ما للتربية الداعية إىل السلم من أمهية حيوية كأداة لتعزيز حق الشعوب يف الـسلم، ويـشج  يؤكد    - ٩  
الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على أن تسهم 

  إسهاماً نشطاً يف هذا املسعى؛
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، ومـع   ٢٠٠٩أبريل  /من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، قبل نيسان          يرجو    - ١٠  
ادة، إىل انعقاد حلقة عمل مدهتا ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السلم، يـشارك فيهـا                 مراعاهتا ملا درجت عليه الع    

  :خبريان من بلدان كل من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، بغية القيام مبا يلي

  زيادة توضيح مضمون هذا احلق ونطاقه؛  )أ(  

  اقتراح تدابري للتوعية بأمهية إعمال هذا احلق؛  )ب(  

ءات حمددة الستنهاض الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة يف            اقتراح إجرا   )ج(  
  تعزيز حق الشعوب يف السلم؛

  :من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم مبا يلييرجو أيضاً   - ١١  

ة  مشاورات مع الدول وأصحاب املـصلح      عن طريق أن ختتار يف أقرب وقت هؤالء اخلرباء العشرة،           )أ(  
  ذوي الصلة؛

أن توجِّه إىل هؤالء اخلرباء دعوة حلضور حلقة العمل واملشاركة فيها مشاركة نشطة، بقيامهم، من                 )ب(  
   أعاله؛١٠بني أمور أخرى، بتقدمي ورقات مناقشة بشأن املواضيع احملددة يف الفقرة 

/ ة عشرة املقرر عقدها يف حزيرانأن تقدم تقريراً عن حصيلة احللقة إىل اجمللس يف دورته العادية احلادي  )ج(  
  ؛٢٠٠٩يونيه 

يف األمم املتحدة إىل مواصلة إيالء االهتمام ملا        املعنية   الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان       يدعو  - ١٢  
   للتعاون املتبادل والتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛

   املسألة يف دورته العادية احلادية عـشرة يف إطـار البنـد ذاتـه مـن                 مواصلة النظر يف هذه    يقرر  - ١٣  
  .جدول األعمال

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

وكـان  . عضوين عن التصويت   وامتناع    صوتاً ١٣ مقابل    صوتاً ٣٢بأغلبية  بتصويت مسجل   القرار  مد  اعُت[
  :التصويت على النحو التايل

الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،         االحتاد    :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،            
غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            

أملانيا، أوكرانيا،    :املعارضون.لسعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوااململكة العربية ا
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إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كنـدا،           
  .اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  ].املكسيك واهلند  :املمتنعون

  والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين: وق اإلنسان للمهاجرين  حق-٨/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامـة          الذي  إلنسان  ا اإلعالن العاملي حلقوق     يعيد تأكيد إذ    
سيما  يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع،والاردة الواحلقوق واحلريات بكافة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع   

  ي،قوم أو اللون أو األصل الالعرقبسبب 

  إىل مجيع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين،وإذ يشري   

 ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٩/٤٤إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يشري أيضاً      
 ، وقرارات اجلمعية العامـة بـشأن        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥املؤرخ  

  حقوق اإلنسان للمهاجرين،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن مدونة سـلوك     ٥/٢س حقوق اإلنسان ، و     بشأن بناء مؤسسات جمل    ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني     املكلفني بواليات   

  ا،مومرفقاهتهلذين القرارين املكلفون بواليات واجباهتم وفقاً 

  ة جلميع املهاجرين،احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسيعلى ضمان  عقد العزموقد   

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ملدة ثالث سنوات، على أن توكل               يقرر  - ١  
  :إليه املهام التالية

 احلماية الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان      حتول دون توفري  اليت  أن يدرس سبل ووسائل ختطي العقبات         )أ(  
طن الضعف اخلاصة للنساء واألطفال واألشخاص الذين ليست لديهم الوثائق الالزمـة أو             للمهاجرين، مع التسليم مبوا   

  الذين هم يف وضع غري نظامي؛

أن يطلب ويتلقى املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها املهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات   )ب(  
  حقوق اإلنسان للمهاجرين وأَُسرهم؛

  بة ملنع ومعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين أينما وقعت؛أن يضع توصيات مناس  )ج(  
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  أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف هذا الشأن؛  )د(

للقضاء علـى انتـهاكات      والدويل واإلقليمي الوطينالُصُعد  أن يوصي باختاذ إجراءات وتدابري على         )ه(
  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

أن يضع املنظور اجلنساين يف االعتبار عند طلب املعلومات وحتليلها، وأن يوىل اهتماماً خاصاً حلاالت                 )و(  
  التمييز املتعدد الوجوه والعنف ضد املهاجرات؛

أن يشدد بوجه خاص على التوصيات اخلاصة باحللول العملية فيما يتعلق بإعمال احلقـوق املتـصلة        )ز(  
  ل من بينها حتديد أفضل املمارسات واجملاالت والسبل امللموسة للتعاون الدويل؛بوسائوذلك بالوالية، 

أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي، وإىل اجلمعية العامة، بناء على طلب                  )ح(  
  اجمللس أو اجلمعية؛

صكوك حقوق اإلنسان ذات    يته،   إىل املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بوال          يطلب  - ٢  
  الصلة القائمة يف األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

التماس وتلقي وتبادل املعلومـات     واليته، ب  ب عند االضطالع ،  يقوم إىل املقرر اخلاص أن      يطلب أيضاً   - ٣
واملقـررين   ، والوكاالت املتخصصة  وهيئات املعاهدات،  ،من احلكومات  بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين    

املنظمـات  املنظمات احلكومية الدولية وغريهـا مـن        اخلاصني املعنيني مبختلف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن         
وأن يـستجيب   املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات املهاجرين،         من  نظومة األمم املتحدة، و   التابعة مل املختصة  

  ؛ بصورة فعالةهلذه املعلومات

 إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من أنشطته، برناجمه للزيارات، الـيت تـسهم يف                يطلب كذلك   - ٤
  حتسني احلماية املتاحة حلقوق اإلنسان للمهاجرين ويف التنفيذ الشامل والكامل جلميع جوانب واليته؛

يته، املفاوضات الثنائية واإلقليمية     املقرر اخلاص أن يضع يف االعتبار، عند االضطالع بوال         يطلب إىل   - ٥
اليت هتدف إىل تناول مسائل من بينها عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غـري                     

  نظامي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

ينـه مـن     احلكومات على أن تنظر جدياً يف دعوة املقرر اخلاص إىل زيارة بلداهنا بغيـة متك               يشجع  - ٦
  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 احلكومات على أن تتعاون كذلك بصورة تامة مـع املقـرر اخلـاص يف أداء املهـام                  يشجع أيضاً   - ٧
والواجبات املكلف هبا مبوجب واليته، وأن تقدم كل املعلومات املطلوبة، وأن تنظر يف تنفيذ التوصـيات الـواردة يف                   

  يب بصورة فورية لنداءاته العاجلة؛تقارير املقرر اخلاص، وأن تستج

  أن تتعاون مع املقرر اخلاص؛املختصة اآلليات مجيع  إىل يطلب  - ٨
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ـ           إىل   يطلب  - ٩    مـن مـساعدة بـشرية وماليـة        هاألمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم
  .ته بواليالضطالعل

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتر بمد القرااعُت[  

    حقوق اإلنسان والفقر املدقع-٨/١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

وفقاً لإلعالن العاملي   املثل األعلى لإلنسان احلر املتحرر من اخلوف والفاقة ال ميكن أن يتحقق،               إىل أن  إذ يشري   
يت متكِّن كل شخص من التمتـع     إال إذا ُهيئت الظروف ال     ، حبقوق اإلنسان  والعهدين الدوليني اخلاصني  حلقوق اإلنسان   

  حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ يف ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 املتعلق مبدونة قواعد الـسلوك      ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     
، مؤكِّـداً أن  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخني  للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

  صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،

اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن مـسألة          إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا        أيضاًوإذ يشري     
  ،٧/٢٧ و٢/٢ يشمل قراريه مبا  ذات الصلة عن قرارات اجمللس، فضالًالفقر املدقعحقوق اإلنسان و

 إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات مبناسبة انعقـاد               وإذ يشري أيضاً    
على أقل من دوالر يف لتزامهم بالقضاء على الفقر املدقع وخفض نسبة سكان العامل الذين يعيشون          مؤمتر قمة األلفية، وا   

  ،٢٠١٥إىل النصف حبلول عام والذين يعانون من اجلوع  اليوم

 بدء  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/٢٠٥ إىل أن اجلمعية العامة قد أعلنت يف قرارها          وإذ يشري 
لكي تدعم، بطريقة فعالة ومتسقة، األهداف اإلمنائيـة        ) ٢٠١٧- ٢٠٠٨(الثاين للقضاء على الفقر     عقد األمم املتحدة    
  ، األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق  املتصلة بالقضاء على الفقر، مبا فيها املتفق عليها دولياً

ما تعلقه هذه القرارات من     حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، و    املتعلقة  ه قرارات اجلمعية العامة     وإذ يضع يف اعتبار     
أمهية ملنح األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع املال الالزم لتنظيم كل جوانب احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية                 

  واملشاركة فيها،
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 ببالغ القلق إزاء استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، بغض النظر عن وضـعها االقتـصادي                  وإذ يشعر 
  ، على وجه اخلصوص يف البلدان الناميةالقاسيةهذا الفقر ومظاهره مدى  وإزاءماعي والثقايف، واالجت

أواله رؤساء الدول واحلكومات من أولويـة         مما إزاء عدم كفاية التقدم احملرز، على الرغم      وإذ يساوره القلق    
  االقتصادياجملالنيدة وقممها الرئيسية يف  عّبرت عنه نتائج مؤمترات األمم املتحعلى حنو ماواستعجال الستئصال الفقر، 

  واالجتماعي،

  جملتمع الدويل،يف مقدمة أولويات اأن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل وإذ يؤكد من جديد 

   على احلاجة إىل فهم أسباب ونتائج الفقر املدقع على حنو أفضل،وإذ يؤكد

ق عاملية ال تتجزأ ومترابطة ومتداخلة، له أمهيـة          أن احترام مجيع حقوق اإلنسان، وهي حقو       وإذ يؤكد أيضاً  
  قصوى لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر املدقع على املستويني احمللي والوطين،

 للخبري املستقل السابق املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع ملا أجنزه من عمل هام               وإذ يعرب عن امتنانه   
  رة مواصلة هذا العمل،يف أداء واليته، وإدراكاً منه لضرو

املتعلق  وحييط علماً باقتراحه، (A/HRC/7/15) ما جاء يف تقرير اخلبري املستقل املعين بالفقر املدقع     يقر  - ١  
  االجتماعي؛قصاء إلواجيمع بني فقر الدخل وفقر التنمية البشرية على أنه املدقع بتعريف الفقر 

  :الفقر املدقع لفترة ثالث سنوات لكي ينجز أموراً منهامتديد والية اخلبري املستقل املعين بيقرر   - ٢  

  الفقر املدقع واملعوقات؛التمتع حبقوق اإلنسان ومواصلة دراسة الصلة بني   )أ(  

علـى املـستويات    أساليب بديلة للتغلب على مجيع العقبات، مبا يف ذلك العقبات املؤسسية،            حتديد    )ب(  
متتُّع األشخاص الذين يعيشون يف     اليت حتول دون    ،  ملتعلقة بالشركات واالجتماعية  والعامة وا  الوطنية والدولية اإلقليمية و 

  فقر مدقع متتُّعاً كامالً حبقوق اإلنسان؛

، مبا يف ذلك عن      على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية     اليت اُتخذت ة  يفعالكثر  األتدابري  الحتديد    )ج(  
حبقـوق  متتُّعاً كـامالً    متتع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع        لتعزيز   ة،طريق التعاون مع منظمات التمويل العاملي     

  ؛اإلنسان اخلاصة هبم

كيفية مشاركة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف العملية الراميـة إىل             تتعلق ب تقدمي توصيات     )د(  
م، وذلك عن طريق التمكني وتعبئة      ى معيشته واستدامة حتسني مستو  حتقيق متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم        

  املوارد على مجيع الُصُعد؛ 

 يف جمـال    تطوير التعاون مع اهليئات األخرى لألمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان واليت تنشط أيضاً              )ه(  
  مكافحة الفقر املدقع؛
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ف املتفق عليها دوليـاً     املشاركة يف تقييم تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر، واألهدا             )و(  
الذي اعتمـده   ) ، املرفق ١، الفصل األول، القرار     A/CONF.198/11(الواردة يف إعالن األلفية، وتوافق آراء مونتريي        

  ، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛٢٠٠٢مارس /املؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف آذار

ز على الفقر املدقع، مع األخذ يف االعتبار إعالن وبرنامج عمل ديربان الذي             العمل املتعلق بأثر التميي     )ز(  
ل بذلك  ـ املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتص          ٢٠٠١سبتمرب  /اعتمده يف أيلول  

  من تعصب؛

ور جنساين  ــ، مع تطبيق منظ   إيالء اهتمام خاص حلالة املرأة اليت تعيش يف فقر مدقع وسُبل متكينها             )ح(  
  يف عمله؛

مبن فـيهم   ضعفاً  إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك للفئات األشد               )ط(  
  يعيشون يف فقر مدقع؛ الذيناملعوقون 

 الذي يرمي إىل    ١ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة اهلدف            توصياتتقدمي    )ي(  
، مع األخذ يف االعتبار دور املساعدة والتعاون        ٢٠١٥فض نسبة الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل النصف حبلول عام            خ

  الدوليني يف تعزيز اإلجراءات الوطنية للحد من الفقر املدقع؛

مواصلة املشاركة واإلسهام يف املؤمترات واألحداث الدولية ذات الصلة هبدف التشجيع على احلد من                )ك(  
  لفقر املدقع؛ا

 إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إيالء أولوية عالية ملسألة الصلة بني الفقر املـدقع                 يطلب  - ٣  
وحقوق اإلنسان، ويدعوها إىل متابعة العمل يف هذا اجملال، وحتقيق التكامل والتعاون التامني مع اخلبري املستقل يف شىت                  

ومـنح اخلـبري    والتشاور بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املعنية بالفقر املدقع،         األنشطة، وخاصة املنتدى االجتماعي،     
   بفعالية؛واليتهجناز كافة املوارد البشرية واملالية الالزمة إلاملستقل 

 إىل اخلبري املستقل تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة واجمللس وفقـاً                 يطلب  - ٤  
  لربنامج عملهما؛

 مجيع احلكومات التعاون مع اخلبري املستقل ومساعدته يف عمله، وتزويده بكافـة املعلومـات               يناشد  - ٥  
واليته علـى   إجناز  طلبات اخلبري املستقل زيارة بلداهنا لكي يتمكن من         االستجابة ل الالزمة اليت يطلبها، والنظر اجلاد يف       

  حنو فعال؛

براجمها ذات الصلة وهيئات املعاهدات واألطراف الفاعلة        وكاالت األمم املتحدة وصناديقها و     يدعو  - ٦  
يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية فضالً عن القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع اخلبري املستقل                   

  واليته؛إجناز يف 
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  .امج عمله مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع وفقاً لربنيقرر  - ٧  

  اجللسة الثامنة والعشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتد القرار بماعُت[  

   املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال -٨/١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

نـساء واألطفـال،     مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشـخاص، ال سـيما ال            إذ يعيد تأكيد  
 ١٩ املؤرخ ٢٠٠٤/١١٠ وكذلك مقرر جلنة حقوق اإلنسان       ،٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤قراري اجلمعية العامة    وخصوصاً  

   والية املقرر اخلاص،ذي أنشئت مبوجبه ال٢٠٠٤أبريل /نيسان

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

السلوك  بشأن مدونة قواعد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١إىل قراره    وإذ يشري 
يؤكد أن  و،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        

  على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             أيضاًيشري  وإذ  
  والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

قوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع،     حب  املتعلقة عالناتاإلصكوك و ال تأكيد املبادئ اليت تنص عليها       وإذ يعيد 
ا فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد           مب

   وبروتوكوهلا االختياري، املرأة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضداإلباحية

قية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة        إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، واتفا         وإذ يشري 
 بصفة خاصة بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص،        ، وإذ يؤكد جمدداً   يهااملنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول    
  ،التفاقيةلاملكمل  وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه

ن األمم املتحدة بشأن األلفية، من عزم على         مبا أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات، يف إعال        أيضاً وإذ يذكّر 
  تكثيف اجلهود ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكل أبعادها، مبا يف ذلك االجتار بالبشر،

 مبنتدى فيينا ملكافحة االجتار باألشخاص املنظم يف إطار مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحـة               علماً وإذ حييط 
، وبالنقاش املواضيعي بشأن مسألة االجتار باألشـخاص        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١٣لفترة من   االجتار بالبشر يف ا   

  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٣الذي عقد يف إطار اجلمعية العامة يف 
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يز العنصري وكره األجانب وما يتـصل       ي بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتم        وإذ يسلم 
 شىتء والفتيات الضحايا كثرياً ما يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس أن النساببذلك من تعصب، و

أن هذه األشكال من التمييز قـد تـذكي         بمن بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء العرقي والثقافة والديانة واألصل، و          
  بدورها االجتار باألشخاص،

لتمتـع حبقـوق    حيـول دون ا     حلقوق اإلنسان وعائقاً   اً بأن االجتار باألشخاص يشكل انتهاك     أيضاً وإذ يسلم 
 متعـدد    حقيقياً  واستجابة دوليني متضافرين وتعاوناً     للبشرية، ويقتضي تقييماً    خطرياً اإلنسان، وأنه ال يزال ميثل حتدياً     

  ،األطراف فيما بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد هبدف القضاء عليه

  : عن قلقه بشأن ما يليربيع  - ١

 من البلدان الناميـة     جر هبم انطالقاً  ّتُيد الكبري من األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذين         العد  )أ(
   إىل البلدان املتقدمة وداخل املناطق والدول وفيما بينها؛انقلوُيلوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 

 مـن االجتـار     لوطنية وغريها، اليت جتين أرباحـاً     ازدياد أنشطة التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية وا        )ب(
سيما النساء واألطفال، دون االكتراث للظروف اخلطرية والالإنسانية ويف انتهاك صارخ للقوانني احمللية              باألشخاص، ال 
  واملعايري الدولية؛

غـاء  استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، ألغـراض اسـتغالل ب              )ج(
اآلخرين والتصوير اإلباحي لألطفال، والولع اجلنسي باألطفال، وأي أشكال أخرى الستغالل األطفال جنسياً واالجتار              

  ؛بالنساء يف الزواج والسياحة اجلنسية

رين وشركائهم من العقاب، وحلاالت إنكار حقوق ضحايا االجتار جِمّتالُالنسبة العالية حلاالت إفالت   )د(
   ؛عدم إنصافهمو

  : احلكومات على ما يليحيث  - ٢

اختاذ تدابري مناسبة للتصدي للعوامل اجلذرية، مبا يف ذلك العوامل اخلارجية، اليت تشجع على االجتـار                  )أ(
 أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة والسخرةباألشخاص ألغراض البغاء وسائر أشكال اجلنس التجاري والزواج القسري  

 تشريعات ملكافحة االجتـار     سّنالنظر يف   ع األعضاء، جبملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة أو          به، أو االستعباد أو نز    
  واعتماد خطط عمل وطنية هبدف إتاحة محاية أفضل لضحايا االجتار ومعاقبة اجلناة بتطبيق تدابري جنائية ومدنية؛

رين وميسري االجتار والوسطاء، عـن      جّتجترمي االجتار باألشخاص جبميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة املُ         )ب(
يشترط طريق إجراءات منها، عند االقتضاء، فرض عقوبات على الكيانات القانونية املتورطة يف عملية االجتار، دون أن                 

  لمتجرين وجود اهتامات من جانب ضحايا االجتار أو مشاركتهم؛لقضائية لمالحقة ال لمسبقاً

)د(احتراماً كامالً،  املتعلقة هبم    مساعدهتم واحترام حقوق اإلنسان    ضحايا االجتار و   مجيعضمان محاية     )ج(
ضحايا االجتار عن طريق متكينهم من احلصول على ما يلزم من رعاية            تأهيل  العمل بنشاط على تشجيع إعادة        
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كتـسب  متالزمة نقص املناعـة امل    /بدنية ونفسية وخدمات، مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية           
  ، ومراكز اإليواء، واملساعدة القانونية، وخطوط اهلاتف املخصصة لتقدمي املساعدة؛)اإليدز(

 يقعوا ضحايا اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أال يعاقب ضحايا االجتار على تعرضهم لالجتار وأال                )ه(
  هنم ضحايا لالستغالل؛نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية، مع مراعاة أمرة أخرى 

اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلب الذي يشجع على كل أشـكال           )و(
  استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص؛

التعاون، عند االقتضاء، مع اجملتمع الدويل ملكافحة استخدام شبكة اإلنترنت          عن طريق   إنشاء آليات     )ز(
، وتعزيز التعاون الدويل للتحقيق يف عمليـات        اجلنسي وغريه  تيسري االجتار باألشخاص واجلرائم املتصلة باالستغالل        يف

  االجتار امليسرة باستخدام اإلنترنت ومقاضاة املتورطني فيها؛

اجلنائيـة  إتاحة التدريب أو تعزيزه لتأهيل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اهلجرة والعدالة               )ح(
وغريهم من املوظفني، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف عمليات حفظ السالم، يف جمال مكافحة االجتار باألشـخاص                 

   املتعلقة هبم؛ نساناإل قوقالكامل حلحترام االالتصدي له بفعالية، مبا يشمل مسألة حتديد هوية الضحايا مع متكينهم من و

جمهور العام، مبا يف ذلك األطفال، هبدف إذكاء الـوعي باملخـاطر            تنظيم محالت إعالمية موجهة لل      )ط(
  يف ذلك ضحايا االجتار أنفسهم، على اإلبالغ عن حاالت االجتار؛ن املرتبطة جبميع أشكال االجتار، وتشجيع اجلمهور، مب

لـصلة  ذات ا  فيما بينها ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            احلكومات تعاون  )ي(
   لالجتار باألشخاص؛يةفعالب يتصّداللضمان 

تعزيز تبادل املعلومات وقدرات مجع البيانات كأسلوب لتعزيز التعاون يف جمال مكافحـة االجتـار                 )ك(
  ؛والسنباألشخاص، مبا يف ذلك عن طريق مجع بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس 

فحة االجتار باألشخاص أو وضع آليات من هـذا  النظر يف تعزيز اآلليات اإلقليمية القائمة هبدف مكا      )ل(
  القبيل يف حالة عدم وجودها؛

النظر يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة القانونية ذات الصلة باملوضوع وتنفيذ الـدول                 )م(
عـرب الوطنيـة     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           اليت تشمل على سبيل املثال    ذه الصكوك،   هلاألطراف  

ـ  ـة النـس  ـنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباص     مب ا املتعلق  بروتوكوهل خصوصاًوبروتوكوليها،   ، الـاء واألطف
  ؛املكمل لالتفاقية

  النساء واألطفال؛ال سيما  باألعمال اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، علماً حييط  -٣

 النساء واألطفال، لفترة ثـالث      ال سيما ملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،       متديد والية ا   يقرر  - ٤
  :ما يليمنها ملة أمور جب سنوات للقيام
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 تعزيز منع االجتار باألشخاص جبميع أشكاله واعتماد تدابري لفرض احترام ومحاية حقوق اإلنـسان               )أ(
  لضحايا؛ بااملتعلقة

  املعايري الدولية ذات الصلة باملوضوع واإلسهام يف مواصلة حتسينها؛تعزيز التطبيق الفعلي للقواعد و  )ب(

 يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته، عن طريق أمور منـها           للسنإدراج منظور جنساين ومنظور مراع        )ج(
   فيما يتصل مبسألة االجتار باألشخاص؛املرتبطة بالسنحتديد جوانب الضعف اجلنسانية وجوانب الضعف 

 التحديات والعقبات اليت تعيق فرض احترام ومحاية حقوق اإلنسانإضافة إىل  أفضل املمارسات حتديد  )د(
  لضحايا، وتبادل املعلومات بشأن ذلك، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛املتعلقة با

عمال احلقوق ذات الصلة بالوالية، مبـا       إل عملية    حلوالً تتضمنالتركيز بوجه خاص على توصيات        )ه(
  شمل حتديد اجملاالت والوسائل امللموسة للتعاون الدويل من أجل مكافحة االجتار باألشخاص؛ي

 مسألة االجتار باألشخاص من احلكومـات، وهيئـات املعاهـدات،           بشأنطلب وتلقي املعلومات      )و(
، وغريهـا مـن     واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية         

املصادر املعنية، وتبادل تلك املعلومات معها، حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة احلالية، واالستجابة بفعالية للمعلومات              
الفعلـيني أو   ضحايا  ال املتعلقة ب  املوثوقة املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغية محاية حقوق اإلنسان          

  ؛ألشخاصالجتار بالاحملتملني 

العمل يف إطار تعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللـس حقـوق                   )ز(
اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة، مبا يف ذلك فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باالجتـار                  

ن اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، واجملتمـع         باألشخاص، وهيئات املعاهدات، وآليات حقوق اإلنسا     
  املدين، والقطاع اخلاص، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

 ، وفقـاً ٢٠٠٩تقدمي تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس واجلمعية العامة، ابتداء من عام            )ح(
  .لربنامج عمل كل منهما

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص على املوارد      إىل مفوضة األ   يطلب  - ٥
  واليته على أكمل وجه؛إجناز الالزمة لتمكينه من 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورتـه التاسـعة،               ي إىل مفوض  يطلب  - ٦
أنشطة املفوضية  يتناول   مكافحة االجتار باألشخاص، و    يف جمال تحدة   آخر املستجدات على صعيد األمم امل      يتناول تقريراً

 حبقوق اإلنسان واالجتار   املوصى هبا املتعلقة  املتعلقة هبذه املسألة، مبا يف ذلك عن طريق عرض املبادئ واملبادئ التوجيهية             
  باألشخاص، اليت وضعتها املفوضية؛

ص وأن تنظر يف االستجابة للطلبات املقدمـة منـه           احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلا      يناشد مجيع   - ٧
  بفعالية؛إجنازها لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من 
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  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ٨

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار بُتاع[  

    القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم-٨/١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 اليت تنص على أن مجيع الناس يولـدون         ١أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مبا فيها املادة          إىلإذ يشري     
   وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء،أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد

  ،١٢إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها املادة وإذ يشري أيضاً   

غه مـن الـصحة   بعمل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلو            وإذ حييط علماً      
  البدنية والعقلية،

 إىل تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية        وإذ يشري   
، الذي ذكر فيه أن األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم كثرياً ما يعانون الوصم والتمييـز                )A/58/427(والعقلية  

  ل والتحامل،النابعني من اجله

القـرن   مليون شخص مصاب باجلذام قد ُشفوا يف مجيع أحناء العامل منذ مثانينيات              ١٦ أن أزيد من     وإذ يدرك   
  وأنه ثبت علمياً وطبياً أن اجلذام قابل للعالج والتعامل معه،العشرين 

م ال لكونـه داء   أن عشرات املاليني من األشخاص وأفراد أسرهم ال يزالون يعـانون اجلـذا             وإذ يدرك أيضاً    
فحسب بل يعانون أيضاً التمييز السياسي أو القانوين أو االقتصادي أو االجتماعي أو النبذ بسبب نقص املعرفة واملفاهيم 

مسألة طبية أو صحية فحسب بل  اخلاطئة داخل اجملتمع، من قبيل أن اجلذام ال شفاء منه أو أنه وراثي، وأن اجلذام ليس               
  انتهاك واضح حلقوق اإلنسان،ينشأ عنه  متييزميكن أن تؤدي إىل 

باألعمال السابقة للجنة حقوق اإلنسان وآليتها املعنية بالتمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام            وإذ حييط علماً      
  وأفراد أسرهم،

 الدول على تبادل أفضل املمارسات يف جمال مكافحة التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام                وإذ يشجع   
  سرهم وأيضاً يف جمال جهودها الرامية إىل ضمان الشفاء الكامل من هذا الداء والتعامل معه،وأفراد أ
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 ضرورة معاملة األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم على أهنم أفراد ذوو كرامة وحق يف               يؤكد  - ١
ريف، واالتفاقيات ذات الصلة    مجيع حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية املنصوص عليها يف القانون الدويل الع           

  والدساتري والقوانني الوطنية؛

 احلكومات اختاذ تدابري فعالة من أجل القضاء على أي نوع من التمييز ضد األشخاص املصابني يناشد  - ٢
  باجلذام وأفراد أسرهم، مبا يف ذلك التوعية؛

ألة التمييز ضد األشـخاص      إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدرج مس          يطلب  - ٣
  املصابني باجلذام وأفراد أسرهم بوصفها مسألة مهمة يف أنشطة التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن جتمع معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا               أيضاً يطلب  - ٤
اص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وعما إذا كان هناك متويـل           احلكومات من أجل القضاء على التمييز ضد األشخ       

خارج عن امليزانية، وأن تعقد اجتماعاً لتبادل اآلراء بني اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها احلكومات، واملراقبون عن األمم 
غري احلكوميـة، والعلمـاء،     املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت والربامج املتخصصة، واملنظمات           

واخلرباء الطبيون إضافة إىل ممثلي األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس وإىل اللجنـة                  
  االستشارية جمللس حقوق اإلنسان؛

أعـاله   ٤ إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدرس التقرير املشار إليه يف الفقرة    يطلب  - ٥
وأن تعد مسودة جمموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم،                

  ؛٢٠٠٩سبتمرب /وأن تقدم املسودة إىل اجمللس لكي ينظر فيها حبلول أيلول

  .٢٠٠٩سبتمرب /ليقرر النظر يف هذه املسألة على أساس هذين التقريرين املقدمني إىل اجمللس يف أيلو  - ٦

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

    حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٨/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني    إذ يسترشد   
 كانون  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣، و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ٥/١-  اإلنسان، ومؤكداً قرارات اجمللس دإ     حبقوق
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣١، و٢٠٠٧ديسمرب /األول

، مـع  )A/HRC/8/12 (تقرير الصادر عن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار          بال وإذ يرحب   
ميامنار يف أقرب املقرر اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق توجيه الدعوة إليه لزيارة مع منار إىل التعاون التام دعوة سلطات ميا

  وقت ممكن، 
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 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات السالف ذكرها، فضالً عن قـرارات              وإذ يشعر ببالغ القلق     
سان يف ميامنار، ومواصالً تشديده على أن حالة حقوق اإلنسان يف هيئات األمم املتحدة األخرى بشأن حالة حقوق اإلن

  ميامنار ستستمر يف التدهور ما مل ُيحرز تقدم ملموس يف تلبية دعوات اجملتمع الدويل هذه،

 عن تعازيه ألولئك الذين عانوا من خسائر نتيجة إعصار نرغيس، مرحباً جبهود املنظمات الدوليـة                وإذ يعرب   
مايو /أيار ٢٥طنية إلغاثة الناجني من هذه الكارثة الطبيعية، مع اإلحاطة علماً بالتزام سلطات ميامنار يف               واإلقليمية والو 

  مبنح العاملني يف جمال اإلغاثة فرصة الوصول إىل املناطق املتأثرة دون قيود، 

املة وحرة عادلة، شوشفافة ليست لبلد  يف ا العمليات السياسية   حقيقة أن    عن عميق قلقه إزاء      وإذ يعرب أيضاً  
الشروع يف إجراء االستفتاء الدستوري يف جو من الترهيب دون احترام للمعـايري الدوليـة               قرار حكومة ميامنار    وإزاء  

  لالنتخابات احلرة والعادلة يف وقت يشهد حاجة إنسانية ماسة،

نسان والقـانون اإلنـساين     قوق اإل واسعة النطاق حل  انتهاكات  التقارير املتعلقة بوقوع     إزاء   وإذ يشعر بالقلق    
  الدويل يف والية كايني ومقاطعة باغو،

 إزاء القرار الذي اُتخذ مرة أخرى بتمديد اإلقامة اجلربية املفروضة على األمني العـام               وإذ يشعر بعميق القلق     
اليت أفادت بأن ، وإزاء التقارير ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي يف 

  شخص، احتجز كثريون منهم دون توجيه هتمة ويف أماكن جمهولة، ١ ٩٠٠عدد السجناء السياسيني اآلخرين يصل إىل 

التظاهرات اجلماهريية  الذين استخدموا العنف لتفريق     أية جهود للتحقيق مع     إزاء عدم بذل     وإذ يساوره القلق    
قوق اإلنسان مبا يف ذلك حاالت      حلمن انتهاكات   على ذلك   ما ترتب   ومالحقتهم، و  ٢٠٠٧سبتمرب  /السلمية يف أيلول  

  والتعذيب وسوء املعاملة،التعسفي االختفاء القسري واالحتجاز 

  االنتهاكات املنهجية املستمرة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛يدين   - ١  

ت ذات الدوافع السياسية واإلفراج عن       حكومة ميامنار على الكف عن مواصلة االعتقاال       حيث بشدة   - ٢  
  كافة السجناء السياسيني دون تأخري وبال شروط؛

 إىل احلكومة أن تنفذ تنفيذاً تاماً التزاماهتا لألمني العام بشأن منح العاملني يف جمال اإلغاثة فرصاً يطلب  - ٣  
، وأن تتعاون تعاوناً تامـاً مـع مجيـع          فورية كاملة دون عوائق للوصول إىل مجيع األشخاص احملتاجني يف أحناء البلد           

املنظمات اإلنسانية وخاصة يف دلتا إيراوادي، وتكف عن إعادة الناس إىل مناطق ال يستطيعون فيها الوصول إىل اإلغاثة     
  الطارئة مع ضمان أن تكون العودة طواعية وأن تتم بأمان وكرامة؛

ز وعلى محاية احلقوق املدنيـة والـسياسية         حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التميي       حيث بشدة   - ٤  
واالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف جمـال      على أساس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

  حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛
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 ويف  ،يتعارض مع التزاماهتـا الدوليـة     ما   وهو ،طفال يف القوات املسلحة للحكومة    جتنيد األ  يشجب  - ٥  
   ويدعو إىل وقف كامل وفوري هلذا النشاط املفزع؛،اجلماعات املسلحة غري احلكومية

تعلقـة  امليف كافة التقارير    يتسم بالشفافية والفعالية والرتاهة واالستقاللية       إجراء حتقيق كامل     يطلب  - ٦  
قوق اإلنسان، مبا يشمل حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة،            حلانتهاكات  بوقوع  

  والتشريد القسري وحماكمة املسؤولني عنها لوضع حد لإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان؛والسخرة 

 عملية فعلية للحوار واملصاحلة الوطنية مـع مـشاركة          حكومة ميامنار إىل االخنراط يف    بشدة   ويدعو  - ٧  
  حقيقية من ممثلي كافة األحزاب السياسية واجلماعات العرقية اليت اسُتبعدت من العملية السياسية؛كاملة و

يشجع حكومة ميامنار على اختاذ و القوي لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، يعرب عن تأييده  - ٨  
 للسماح للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار، إبراهيم غامباري، بتيسري عملية سياسـية حقيقيـة                خطوات مبكرة 

  وشاملة، ويدعو حكومة ميامنار إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام وممثله واملقرر اخلاص يف هذا الصدد؛

رب وقت ممكن وأن تتعاون معه تعاوناً يف أقاملقرر اخلاص  حكومة ميامنار على أن تستقبل حيث بشدة  - ٩  
 A/HRC/8/12) و A/HRC/7/24 و A/HRC/7/18و (A/HRC/6/14ه  تاماً من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير       

   ؛٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١- دإ فضالً عن قرارات اجمللس

رارات اجمللـس  ــ إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير إىل اجمللس عن إجناز واليته، وخاصة تنفيذ ق        يطلب  - ١٠  
  ذات الصلة؛

  . اإلبقاء على هذه املسألة قيد النظريقرر  - ١١  

  اجللسة الثامنة والعشرون
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨

  .]دون تصويتمد القرار باعُت[  

 املقررات -  باء

  البحرين: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠١

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١سندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة    للوالية امل  وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة ، االستعراض املتعلق بالبحرين، وفقا٢٠٠٨ًأبريل / نيسان٧ يف ،وقد أجرى
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 
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 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالبحرين واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض              يعتمد
 أو االستنتاجات، فـضالً   / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/19(الدوري الشامل عن البحرين     

عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعـاجل                    
  ). ‘سادساً‘الفصل ، A/HRC/8/52(بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الثالثة عشرة
   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  إكوادور: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

  / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١للوالية املـسندة إليـه مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة               وفقاًإذ يتصرف     
 PRST/8/1 ببيان الرئيس ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ اإلنسان   ، وقرار جملس حقوق   ٢٠٠٦مارس  
  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩املؤرخ 

 لكافة األحكـام ذات الـصلة       ، االستعراض املتعلق بإكوادور، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اردة يف قرار اجمللس الو

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإكوادور واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض              يعتمد
 أو االستنتاجات، فـضالً / بآرائها بشأن التوصيات ومشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/20(الدوري الشامل عن إكوادور     
اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعـاجل                عن تعهداهتا الطوعية والردود     

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالثالثةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  تونس: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، االستعراض املتعلق بتونس، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

شمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتونس واليت ت        يعتمد
 عن  أو االستنتاجات، فضالً  / بآرائها بشأن التوصيات و    مشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/21(الدوري الشامل عن تونس     

صورة تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل ب       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[

  املغرب: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة        للوالية وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، االستعراض املتعلق باملغرب، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨، يف   جرىوقد أ 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق باملغرب واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         يعتمد
 عن أو االستنتاجات، فضالً/ بآرائها بشأن التوصيات ومشفوعاً) Corr.1 و A/HRC/8/22(الدوري الشامل عن املغرب     

تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        
  ). A/HRC/8/52 من الوثيقة‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة الرابعة عشرة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  فنلندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٥
  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١جملس حقوق اإلنسان    وقرار  
  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

لصلة الواردة   لكافة األحكام ذات ا    ، االستعراض املتعلق بفنلندا، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 
 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بفنلندا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض               يعتمد

عن تعهـداهتا   أو االستنتاجات، فضالً/ بآرائها بشأن التوصيات و   مشفوعاً) A/HRC/8/24(الدوري الشامل عن فنلندا     
يت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة   الطوعية والردود ال  

  ). A/HRC/8/24/Add.1و A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 
  اجللسة الرابعة عشرة

   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩

  .]دون تصويتر بمد املقراعُت[  

  إندونيسيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٦
  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ئيسببيان الـر  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 لكافة األحكـام ذات الـصلة       ، االستعراض املتعلق بإندونيسيا، وفقاً    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩، يف   وقد أجرى 

  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 
لشامل املتعلق بإندونيسيا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض  نتائج االستعراض الدوري ايعتمد

 عـن   أو االستنتاجات، فـضالً   /مشفوعا بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/8/23(الدوري الشامل عن إندونيسيا     
 أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة       

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 
  اجللسة اخلامسة عشرة

   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠
  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  



  

235 

اململكـة املتحـدة    : نتائج االستعراض الدوري الشامل     - ٨/١٠٧
  يا العظمى وآيرلندا الشماليةلربيطان

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

، باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية      أبريل، االستعراض املتعلق    / نيسان ١٠، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس وفقاً

والـيت  باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية        الشامل املتعلق    نتائج االستعراض الدوري     يعتمد
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية  تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عن   

)A/HRC/8/25 (ًهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها،  عن تعأو االستنتاجات، فضالً/التوصيات و بشأن ئها بآرامشفوعا
قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطـار                     

   ).A/HRC/8/25/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (الفريق العامل 

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  اهلند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٠٨

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة      ، وفقاً باهلند، االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض     باهلنداالستعراض الدوري الشامل املتعلق      نتائج   يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/26 (اهلندالدوري الشامل عن    
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على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة،    
  ). A/HRC/8/26/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  الربازيل: شاملنتائج االستعراض الدوري ال  - ٨/١٠٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛ئق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرا بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكـام ذات الـصلة       ، وفقاً بالربازيل، االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

لعامل املعين باالستعراض    واليت تشمل تقرير الفريق ا     بالربازيل نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/27 (الربازيلالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (ر التفاعلي يف إطار الفريق العامل أثناء احلوا

   عشرةاخلامسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  الفلبني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة  للوالية املسندة إليه مبوجب    وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة ، وفقاًبالفلبني، االستعراض املتعلق ٢٠٠٨يل أبر/ نيسان١١، يف وقد أجرى
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 
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 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         بالفلبني نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / التوصيات و   بشأن ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/28 (الفلبنيالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/28/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  اجلزائر: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١١

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   وقرار جملس   

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ة  لكافة األحكـام ذات الـصل      ، وفقاً باجلزائر، االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         باجلزائر نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/29 (اجلزائرالدوري الشامل عن    
 قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة   الطوعية والردود اليت  

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  بولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً ببولندا، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

شمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        واليت ت  ببولندا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   بآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/30 (بولنداالدوري الشامل عن    

افيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة ك   
   ).A/HRC/8/30/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسادسةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  هولندا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة       وفقاً إذ يتصرف   
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري  بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً هبولندا، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         هبولندا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/31 (هولنداالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/31/Add.1 وA/HRC/8/52ة من الوثيق‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد املقرر ب[  

  جنوب أفريقيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
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 لكافة األحكام ذات الصلة     ، وفقاً يقياجبنوب أفر ، االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريـق العامـل املعـين          جبنوب أفريقيا  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
تاجات، أو االستن/ بشأن التوصيات وبآرائها مشفوعاً) A/HRC/8/32 (جنوب أفريقياباالستعراض الدوري الشامل عن 

 عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل الـيت مل                    فضالً
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  اجلمهورية التشيكية: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٥

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات    ، وفقاً باجلمهورية التشيكية ، االستعراض املتعلق    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١ اجمللس الصلة الواردة يف قرار

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين        باجلمهورية التشيكية  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو / بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) Corr.1 وA/HRC/8/33( اجلمهورية التشيكيةباالستعراض الدوري الشامل عن 

ة والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة أو               عن تعهداهتا الطوعي   االستنتاجات، فضالً 
مـن الوثيقـة    ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل               

A/HRC/8/52و A/HRC/8/33/Add.1 .(  

   عشرةالسابعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتمد املقرر ب[  
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  األرجنتني: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس    ، وعمالً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ، وفقاً باألرجنتني، االستعراض املتعلق    أبريل/ نيسان ١٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض باألرجنتنيالدوري الشامل املتعلق  نتائج االستعراض يعتمد
 عـن   أو االستنتاجات، فـضالً   / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/34 (األرجنتنيالدوري الشامل عن    

ى األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، عل       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالثامنةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  غابون: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٧

  حقوق اإلنسان، إن جملس 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     
  ؛بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة  بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار          ، وفقاً بغابون، االستعراض املتعلق    مايو/أيار ٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         بغابون نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/35 (غابون عن   الدوري الشامل 

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةمنةاجللسة الثا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  غانا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٨
  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان
ـ     لكافة األحك  ، وفقاً بغانا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٥، يف   وقد أجرى  واردة يف قـرار    ـام ذات الصلة ال

  ؛ ٥/١اجمللس 
 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          بغانا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد

 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/36 (غاناالدوري الشامل عن    
ود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة    الطوعية والرد 

  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 
  ة عشرةمناجللسة الثا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  ].دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  غواتيماال: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار  ، وفقاًبغواتيماال، االستعراض املتعلق  مايو/ أيار ٦، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض        ماالبغواتييعتمد نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       
 عـن   أو االسـتنتاجات، فـضالً    /بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/38( غواتيماالالدوري الشامل عن    

 ُتعاجل بصورة تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل       
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  ة عشرةمناجللسة الثا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  بريو: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     

 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     
  ؛لالطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشام بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ـ ، وفقاًببريو، االستعراض املتعلق   مايو/أيار ٦، يف   وقد أجرى  واردة يف قـرار  ـ لكافة األحكام ذات الصلة ال
  ؛ ٥/١اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          ببريو نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئهابآرا مشفوعاً) A/HRC/8/37 (بريوالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  . )A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  بنن: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢١
  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ان  وقرار جملس حقوق اإلنس   

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ـ         ، وفقاً ببنن، االستعراض املتعلق    مايو/أيار ٧، يف   وقد أجرى  رار ـ لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف ق
  ؛ ٥/١لس اجمل

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض          ببنن نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/39 (بننالدوري الشامل عن    

يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج    
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  ة عشرةتاسعاجللسة ال
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  سويسرا: شاملنتائج االستعراض الدوري ال  - ٨/١٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛ واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة ، وفقاًبسويسرا، االستعراض املتعلق ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧، يف وقد أجرى
  ؛ ٥/١يف قرار اجمللس 

ملعين باالستعراض  واليت تشمل تقرير الفريق العامل ا      بسويسرا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا أو االستنتاجات، فضالً/ بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/41( سويسراالدوري الشامل عن  

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/41/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً،الفصل (ي يف إطار الفريق العامل أثناء احلوار التفاعل

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  مجهورية كوريا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١سندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة    للوالية امل  وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ، وفقاً جبمهورية كوريا ، االستعراض املتعلق    مايو/أيار ٧يف  ،  وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامـل املعـين         جبمهورية كوريا  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
أو / بـشأن التوصـيات و     ئهـا  بآرا مـشفوعاً ) A/HRC/8/40( مجهورية كوريـا  باالستعراض الدوري الشامل عن     

 عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسـئلة أو                 االستنتاجات، فضالً 
ـ   ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامـل                ة مـن الوثيق

A/HRC/8/52و A/HRC/8/40/Add.1 .(  

   عشرةالتاسعةاجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  باكستان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٤

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  /ار آذ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار   لكافة ، وفقاً بباكستان، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٨، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض        بباكستان نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا أو االستنتاجات، فضالً/ بشأن التوصيات وئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/42( باكستانالدوري الشامل عن 

طوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     ال
  ). A/HRC/8/42/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر بعُتا[  

  زامبيا:   نتائج االستعراض الدوري الشامل- ٨/١٢٥

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 بيان الـرئيس  ، وعمالً ب  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

   بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

مايو، االستعراض املتعلق بزامبيا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار              / أيار ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

امل املتعلق بزامبيا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض            نتائج االستعراض الدوري الش    يعتمد
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهـداهتا  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/8/43(الدوري الشامل عن زامبيا    

سائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو امل   
  ). A/HRC/8/43/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة العشرون
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  اليابان: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٦

  قوق اإلنسان، إن جملس ح

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛عملية االستعراض الدوري الشاملالطرائق واملمارسات املتعلقة ب بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار   ، وفقاًباليابان، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ٩، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         باليابان نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  /بشأن التوصيات و  ئها   بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/44(اليابان  امل عن   الدوري الش 

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/44/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘لفصل ا(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  أوكرانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار        ، وفقاً أوكرانياب، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٣، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض        بأوكرانيا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا ت، فضالًأو االستنتاجا/بشأن التوصيات و ئها بآرامشفوعاً) A/HRC/8/45( أوكرانياالدوري الشامل عن 

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  
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  سري النكا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٢٨

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  وعمالً  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف       ، وفقاً  بسري النكا ، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٣، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١قرار اجمللس 

واليت تشمل تقريـر الفريـق العامـل املعـين           بسري النكا اض الدوري الشامل املتعلق      نتائج االستعر  يعتمد
أو االستنتاجات،  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/46( سري النكا باالستعراض الدوري الشامل عن     

 على األسئلة أو املسائل الـيت مل         عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة،            فضالً
 A/HRC/8/52مـن الوثيقـة     ‘ سادسـاً ‘الفـصل   (ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل           

  ). A/HRC/8/46/Add.1و

  احلادية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  .]دون تصويتمد املقرر باعُت[  

  فرنسا: ري الشاملنتائج االستعراض الدو  - ٨/١٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛رائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشاملالط بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً بفرنسا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 باالسـتعراض    واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين      بفرنسا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/47(فرنسا  الدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/47/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (إطار الفريق العامل أثناء احلوار التفاعلي يف 

  احلادية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  
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  تونغا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ مبوجب قرار اجلمعية العامة   للوالية املسندة إليه   وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً بتونغا، االستعراض املتعلق    مايو/ر أيا ١٤، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض         بتونغا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  /ات و  بشأن التوصي  ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/48( تونغاالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  العشروناحلادية واجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  

  رومانيا: نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ٨/١٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨رخ   املؤ ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ؛الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف قـرار         ، وفقاً  برومانيا، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٥،  وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض   برومانيا نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهداهتا   أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/49( رومانياالدوري الشامل عن    

 اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف   
  ). A/HRC/8/49/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الثانية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  
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  مايل: ج االستعراض الدوري الشاملنتائ  - ٨/١٣٢

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩ املـؤرخ    PRST/8/1 ببيان الـرئيس  ، وعمالً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  عملية االستعراض الدوري الشامل؛املتعلقة بمارسات املطرائق وال بشأن ٢٠٠٨ل أبري/نيسان

 لكافة األحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار          ، وفقاً مبايل، االستعراض املتعلق    مايو/ أيار ١٥، يف   وقد أجرى 
  ؛ ٥/١اجمللس 

 العامل املعـين باالسـتعراض       واليت تشمل تقرير الفريق    مبايل نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد
 عن تعهـداهتا    أو االستنتاجات، فضالً  / بشأن التوصيات و   ئها بآرا مشفوعاً) A/HRC/8/50 (مايلالدوري الشامل عن    

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/8/50/Add.1 وA/HRC/8/52من الوثيقة ‘ سادساً‘الفصل (التفاعلي يف إطار الفريق العامل أثناء احلوار 

  الثانية والعشروناجللسة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ]. املقرر بدون تصويتمداعُت[  

   بيانات الرئيس-جيم 
    الطرائق واملمارسات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل-٨/١بيان الرئيس 

  :، أدىل الرئيس ببيان ينص على ما يلي٢٠٠٨أبريل / نيسان٩يف   

طرائق العمل ألعضاء اجملموعة الثالثية قبل دورة الفريـق           - أوالً 
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

عة أو قضايا مع الدولة موضع االستعراض أن تفعل ذلك عن طريق اجملمو/جيوز للدول الراغبة يف إثارة مسائل و  - ١
أو القضايا أن تكون مطابقة ألساس االستعراض على حنو مـا           /وينبغي هلذه األسئلة و   . الثالثية، اليت ستنقلها إىل األمانة    

، وأن ُتثار   بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان    املتعلقة ب  ٥/١ من مرفق قراره     ١حدده جملس حقوق اإلنسان يف الفقرة       
، وأن تستند أساساً إىل الوثائق   ٥/١أهدافه، على حنو ما ورد يف مرفق القرار         وفقاً ملبادئ االستعراض الدوري الشامل و     

  .الثالث لالستعراض الدوري الشامل

 أيام عمل   ١٠أو القضايا إىل الدولة موضع االستعراض يف أجل أقصاه          /بعد ذلك حتيل األمانة مجيع املسائل و        - ٢
  .ستعراض الدوري الشاملالفريق العامل املعين بااليف إطار قبل موعد االستعراض 
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ون وهيكل التقرير الذي أعدتـه الدولـة        ـأو القضايا وفقاً ملضم   /ويصنف أعضاء اجملموعة الثالثية املسائل و       - ٣
  .موضع االستعراض

أو القضايا علـى    /ومبا أن االستعراض الدوري الشامل عملية شفافة، من مجلة أمور أخرى، ستعمَّم املسائل و               - ٤
  .دول املراقبة بعد نقلها إىل الدولة موضع االستعراضالدول األعضاء وال

أو القضايا  /أو القضايا اليت ختتارها للرد على املسائل و       /وللدولة موضع االستعراض السيادة يف تناول املسائل و         - ٥
  .اليت أحاهلا إليها أعضاء اجملموعة الثالثية أو أُثريت أثناء اجتماعات الفريق العامل

  الفريق العامليف إطار ستعراض  طرائق اال- ثانياً 

ال جيري احلوار التفاعلي املتعلق مبمارسة االستعراض الدوري الشامل إال يف إطـار الفريـق العامـل املعـين              - ٦
  .باالستعراض الدوري الشامل

  : دقيقة داخل الفريق العامل، تستخدمها فيما يلي٦٠تعطى الدولة موضع االستعراض مدة ال تتجاوز   - ٧

  ؛اخلطيةاإلجابة عن األسئلة /رض األويل للتقرير الوطينالع  )أ(  

  الردود على األسئلة اليت يطرحها احلاضرون أثناء احلوار التفاعلي، إن أُريد ذلك؛  )ب(  

  .التعليقات اخلتامية يف هناية االستعراض، يف حوار تفاعلي بتوجيه من الرئيس  )ج(  

   تقرير الفريق العامل- ثالثاً 

أو /عامل تقريراً وقائعياً عن جلساته، يتكون من موجز للحوار التفاعلي، يعكـس التوصـيات و       يعد الفريق ال    - ٨
  .االستنتاجات اليت قدمتها الوفود أثناء احلوار التفاعلي

  .وتعد اجملموعة الثالثية تقرير الفريق العامل بإشراك كامل للدولة موضع االستعراض ومبساعدة من األمانة  - ٩

لة موضع االستعراض أن تدرس مجيع التوصيات املقدَّمة، وفقاً لألحكام الواردة يف مرفق قـرار               ُيتوقع من الدو    - ١٠
. ويف مجيع احلاالت، فإن التوصيات اليت حتظى بتأييد الدولة موضع االستعراض ينبغي حتديدها كما هـي          . ٥/١اجمللس  

وتدرج كلتـا الفئـتني مـن       . ي ذكرها أما التوصيات األخرى، إىل جانب تعليقات الدولة موضع االستعراض، فينبغ         
وُيتوقع من الدولة موضع االسـتعراض أن       . التوصيات يف تقرير الفريق العامل، الذي سيعتمده اجمللس يف جلسته العامة          

  .تتابع تلك التوصيات اليت حتظى بتأييدها فضالً عن متابعة االلتزامات والتعهدات الطوعية

أو االسـتنتاجات إىل جانـب      / آرائهـا بـشأن التوصـيات و       وُتبلغ الدولة موضـع االسـتعراض عـن         - ١١
التعهدات الطوعية كلما تسىن هلا ذلك، أثناء اجتماع الفريق العامل، بني دورة الفريق العامل والدورة املقبلة             /االلتزامات

  .للمجلس، أو أثناء اجتماع اجمللس يف جلسته العامة
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   الطرائق املتبعة يف اجللسة العامة- رابعاً 

  .تبدأ عملية االستعراض على مستوى الفريق العامل وتنتهي باعتماد اجمللس لنتائج االستعراض يف جلسته العامة  - ١٢

أو االسـتنتاجات،   /وسيشكل تقرير الفريق العامل، إىل جانب آراء الدولة موضع االستعراض يف التوصيات و              - ١٣
والردود اليت قدمتها الدولة موضع االسـتعراض، قبـل   وااللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة موضع االستعراض    

اعتماد اجمللس للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل مبا يكفي أثناء احلوار التفاعلي يف الفريـق              
  .العامل، نتائَج االستعراض، اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة باختاذ مقرر موحد

 يف تقرير اجمللس عن دورته موجز لآلراء اليت ُتعرب عنها الدولة موضع االستعراض بـشأن نتـائج                  وسُيدرج  - ١٤
االستعراض وآلراء الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة اليت يديل هبا أصحاب املصلحة            

  .ذوو الصلة اآلخرون قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

   طرائق عامة- مساً خا

 بصفتها  ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ١٥لن ُينشر على الشبكة اخلارجية إال الوثائق الثالث املذكورة يف الفقرة              - ١٥
  .أساس االستعراض

مجيع الوقائع العامة ملختلف جلسات أفرقتـه العاملـة علـى    بث سينظر اجمللس إجيابياً يف اعتماد مقرر بشأن    - ١٦
  .يف ذلك مبادئ الشفافية، واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائيةالشبكة، مراعياً 

   فترات واليات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة-  ٨/٢بيان الرئيس 

  : أدىل رئيس اجمللس ببيان ينص على ما يلي،٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف   

، ُتحدد فترة والية من ُيكلّف      ٥/١ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٦٠/٢٥١امة  وفقاً لقرار اجلمعية الع     - ١  
فترتان مدة كل منهما ثالث سنوات فيما خيص        (بوالية إجراءات خاصة مبدة ال تتجاوز ست سنوات يف وظيفة معينة            

  ).الواليات املواضيعية

 مبتابعة تنفيذ مدونـة قواعـد   وسيقوم أيضاً. يكفل اجمللس نزاهة واستقاللية نظام اإلجراءات اخلاصة        - ٢  
  .٥/٢السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، على حنو ما ورد يف قرار اجمللس 

ويف هذا الصدد، سيحيل الرئيس إىل اجمللس أية معلومات يتلقاها، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من                  - ٣  
ءات اخلاصة، بشأن حاالت استمرار عدم امتثال أحد املكلفني بواليـات اإلجـراءات             أو جلنة تنسيق اإلجرا   /الدول و 

  . ، وال سيما قبل جتديد فترة واليته٥/٢اخلاصة ألحكام قرار اجمللس 

ويف حالة عدم تـوفر     . سينظر اجمللس يف املعلومات من هذا القبيل وسيعمل وفقاً هلا، حسب االقتضاء             -٤  
  .اله، ُيمدد اجمللس مدة والية املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لفترة ثانية مدهتا ثالث سنواتاملعلومات املشار إليها أع
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   الدورة االستثنائية اخلامسة- رابعاً 
   حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٥/١- دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني        مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق        إذ يسترشد   
، وقرار جلنـة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، املؤرخ   ٦٠/٢٥١اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة          

  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤، املؤرخ ٢٠٠٥/١٠حقوق اإلنسان 

   إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،وإذ يساوره بالغ القلق  

كل فرد احلق يف املشاركة يف حكومة بلده مباشرةً أو من خالل ممثلني خمتارين اختياراً حراً،                 إىل أن ل   وإذ يشري   
  واحلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق يف حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات بشكل سلمي،

 القمع العنيف املستمر للتظاهرات السلمية يف ميامنار، مبا يف ذلك عن طريـق الـضرب              يشجب بشدة     -١  
والقتل واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، ويعرب عن األسى جتاه الضحايا وعن التعازي ألسرهم، وحيث حكومة               

  ميامنار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واالمتناع عن ممارسة مزيد من العنف ضد احملتجني احتجاجاً سلمياً؛

قوق اإلنسان واحلريات األساسية، والتحقيق  الكامل حلاالحترام ميامنار على ضمان حكومة حيث  - ٢  
 احملـتجني لعدالة، مبن فيهم مرتكبو االنتهاكات األخرية حلقوق        لوتقدميهم   اإلنسان   حقوقمع مرتكيب انتهاكات    

 احتجاجاً سلمياً؛

 القمـع   جراء ميامنار على اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا            حكومة أيضاً حيث  - ٣  
 ميامنار، مبن فيهم داو آونغ سان سوو  يفلالحتجاجات السلمية، واإلفراج كذلك عن مجيع احملتجزين السياسيني         األخري  

   الدولية، مبا يف ذلك إمكانية زيارة أي حمتجز؛للمعايريكيي، وضمان أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة 

 جلميـع شاط السياسي السلمي     ميامنار على رفع مجيع القيود املفروضة على الن        حكومة كذلك حيث  - ٤  
 الرأي والتعبري، مبا يف ذلـك       وحريةسلمي،  االجتماع وتكوين اجلمعيات بشكل     األشخاص بطرق منها ضمان حرية      

   على املعلومات دومنا عائق؛ميامناروسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، وضمان حصول شعب 

ة  غمربي، يف زيار   إبراهيممني العام، السيد     حكومة ميامنار استقبال املبعوث اخلاص لأل      بقرار يرحب  - ٥  
   كامالً للتوصل إىل حل سلمي؛تعاوناً، ويدعو حكومة ميامنار إىل التعاون معه مليامنار

مع مجيع األطراف هبدف نشط حوار وطين إجراء بصفة عاجلة يف  الشروع   ميامنار على    حكومة حيث  - ٦  
  اطية، وإرساء سيادة القانون؛ مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقرإىلالتوصل 

 ميامنار واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الدخول يف حوار يرمي إىل ضـمان              حكومة يشجع  - ٧  
   التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛االحترام
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 ملساعدةا ميامنار على التعاون مع املنظمات اإلنسانية تعاوناً كامالً يشمل ضمان وصول حكومة حيث  - ٨  
   يف مجيع أحناء البلد؛الذين حيتاجون إليهاق إىل مجيع األشخاص ائال عووباإلنسانية على حنو كامل ومأمون 

 اإلنسان،  حلقوق املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقيِّم احلالة الراهنة              إىل يطلب  - ٩  
 إىل ميامنار، وأن يقدم تقريـراً إىل الـدورة          عاجلةالقيام بزيارة   وأن يرصد تنفيذ هذا القرار، وذلك بطرق منها طلب          

   وحيث يف هذا الصدد حكومة ميامنار على التعاون مع املقرر اخلاص؛اإلنسان،السادسة املستأنفة جمللس حقوق 

دورهتا  يف   العامة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يبلغ اجلمعية             إىل أيضاً يطلب  - ١٠  
   هذا الصدد؛يفالثانية والستني بالتقدم احملرز 

  . يبقي هذه املسألة قيد نظرهأن يقرر  - ١١  

  اجللسة الثانية  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  

  ]. القرار بدون تصويتمداعُت[  

   الدورة االستثنائية السادسة-خامساً 
انتهاكـات حقوق اإلنسـان الناشئـة عـن اهلجمـات          - ٦/١- دإ

وغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلـسطينية       والت
  احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني               إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

أغـسطس  / آب١٢ابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلـرب، املؤرخـة          انطباق اتفاقية جنيف الر    وإذ يؤكد   
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، وخباصـة اهلجمـات                وإذ يسلم   
ومدينة نابلس بالضفة الغربية، تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان واحلقوق          والتوغالت األخرية يف قطاع غزة احملتل       

اإلنسانية للمدنيني الفلسطينيني يف هذه األراضي، وتزيد من تفاقم األزمة اإلنسانية احلادة يف األرض الفلسطينية احملتلـة،                  
للماحنني من أجل الدولة الفلـسطينية، قـصد        وتقوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس            

  ،٢٠٠٨إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة حبلول هناية عام 
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بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املعابر احلدوديـة               وإذ يسلم أيضاً      
ة ـوقود واألغذية واألدوية، يشكل عقوبة مجاعية للمدنيني الفلسطينيني ويؤدي إىل عواقب إنـساني            وقطع إمدادات ال  
  وبيئية وخيمة،

 إزاء اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة املنفـذة يف األرض الفلـسطينية            يعرب عن بالغ القلق     - ١  
ى بني املدنيني الفلسطينيني، مبن فـيهم       ـى وجرح ـاحملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، واليت أسفرت عن وقوع قتل          

  النساء واألطفال؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع حد فوري لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، وهي     يدعو  - ٢  
رائيلية السلطة القائمة باالحتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلس               

  املتواصلة واملتكررة يف هذه األرض واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتل؛

 السلطة القائمة باالحتالل، وهي إسرائيل، بأن ترفع فوراً احلصار الذي فرضته على قطاع غزة يطالب  - ٣  
  احلدودية؛احملتل، وأن تعيد اإلمدادات املستمرة للوقود واألغذية واألدوية، وأن تعيد فتح املعابر 

 إىل توفري احلماية الفورية للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثـاالً لقـانون        يدعو  - ٤  
  حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل؛

 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد قانون حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل                حيث  - ٥  
  ارسة العنف ضد السكان املدنيني؛واالمتناع عن مم

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة، تقريراً             يطلب  - ٦  
  .عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

  اجللسة الثانية  
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤  

 عضواً عـن التـصويت؛      ١٥ مقابل صوت واحد وامتناع       صوتاً ٣٠اعُتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [
  :وجرى التصويت على النحو التايل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيـل،            :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،            

ني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية،            الفلب
  .موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

  .كندا  :املعارضون  
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أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املمتنعون
لكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،        غانا، غواتيماال، فرنسا، ا   

  ].هولندا، اليابان

   الدورة االستثنائية السابعة- سادساً 

  التأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع  -٧/١- دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،  املعتمدة يف إطار األمم املتحـدة      السابقة بشأن مسألة احلق يف الغذاء     ات  واملقرر إىل مجيع القرارات     إذ يشري  
 ٧/١٤ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٤اجلمعية العامة   وال سيما قرار    

  ،٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧املؤرخ 

ليت تنص على عدة أمور منها أن يـتمكن          ا ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠إىل الفقرة   وإذ يشري أيضاً      
جملس حقوق اإلنسان من عقد دورات استثنائية، عند احلاجة، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس حيظى بتأييد ثلث                   

  أعضاء اجمللس،

مستوى معيشة أن لكل شخص احلق يف على  الذي ينص ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانكذلك وإذ يشري 
 ،اإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية      إىل  مبا يف ذلك الغذاء، و     الصحة والرفاهة له وألسرته،      يكفي لضمان 

، وال سيما اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف القضاء على اجلوع والفقر وإعالن األمم املتحدة لأللفية
  ،٢٠١٥املدقع حبلول عام 

منه ) ٢(١١وال سيما املادة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         إىل أحكام  وإذ يشري  
 وبواجب الدول يف أن تتخذ، منفردة وعن طريق         عترف باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،          اليت ت 

  طرق إنتاج املواد الغذائية وحفظها وتوزيعها،التعاون الدويل، التدابري اليت يتطلبها إعمال هذا احلق من خالل حتسني 

 ر القمة العاملي لألغذية   ـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمت     ـأن األم ـإعالن روما بش  وإذ يضع يف اعتباره     
مخس سنوات بعد االنعقاد، الذي اعتمد      :  وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية     ،١٩٩٦نوفمرب  /الصادرة يف تشرين الثاين   

  ، ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣ يف يف روما

إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، وإذ يوصي مبواصـلة             وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        
  اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر،

يف غذاء كاف يف سياق األمن      حق  التدرجيي لل التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال      اخلطوط    من جديد  وإذ يؤكد  
  ،٢٠٠٤نوفمرب / اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاينالوطين،الغذائي 



  

255 

مجيعاً ناوهلا جيب تأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة، وأنه أيضاً  من جديد وإذ يؤكد 
   وبنفس القدر من االهتمام،،، وعلى قدم املساواةاً ومتكافئاوالً عادالًتنعلى الصعيد العاملي 

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالسـتقرار،             كذلك وإذ يؤكد من جديد    
 كافيـة لألمـن     سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولوية         العلى الصعيدين الوطين والدويل على      

  الغذائي وللقضاء على الفقر،

بالطابع املعقد لتفاقم أزمة الغذاء العاملية احلالية، اليت يتعرض فيها احلق يف الغذاء الكايف خلطر انتهاكه وإذ يسلِّم   
 على نطاق واسع، واليت نشأت عن تضافر عدة عوامل رئيسية، منها عوامل تتعلق باالقتصاد الكلي، تأثرت سلباً هـي                  

األخرى بالتدهور البيئي والتصحر والتغري العاملي للمناخ والكوارث الطبيعية واالفتقار إىل التكنولوجيا الالزمة ملواجهة              
  هذا التأثري، وخباصة يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً،

دان منواً اليت تعاين اجلوع      حالة سدس سكان العامل، وخاصة يف البلدان النامية ويف أقل البل           وإذ يضع يف اعتباره     
وسوء التغذية وعدم االستقرار الغذائي، وإذ يشعر باجلزع من اآلثار اليت تولدها أزمة الغذاء العاملية الراهنة خاصة على                  

  البلدان املستوردة لألغذية، وال سيما أقل البلدان منواً يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب،

على أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم مساعدته بصورة فعالة ومنسقة إىل الـسكان احملتـاجني،                 وإذ يشدد   
مبوافقة البلد املتأثر وبناء على نداء منه، من حيث املبدأ، بغية ضمان وصول هذه املساعدة اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك                      

  اإلمدادات الغذائية، إىل السكان املتأثرين،

  هذا الصدد، ألمم املتحدة اليت أنشأها األمني العام، وإذ يؤيد مواصلة األمني العام جهوده يفبفرقة عمل اوإذ ينوه   

ـ              يعرب عن بالغ القلق     - ١   ق يف  ـ إزاء تفاقم أزمة الغذاء العاملية اليت تقوض على حنو خطري إعمـال احل
  الغذاء للجميع؛

تدهور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،  ألن هذه األزمة هتدد مبزيد من اليعرب عن بالغ القلق أيضاً  - ٢  
  ؛٢٠١٥ املتمثل يف خفض نسبة من يعانون اجلوع مبقدار النصف حبلول عام ١وال سيما اهلدف رقم 

 الدول، منفردة وعن طريق التعاون واملساعدة على املستوى الـدويل، وإىل املؤسـسات              إىل يطلب  - ٣  
ت الصلة، أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق يف الغذاء بوصفه املتعددة األطراف وسائر اجلهات املعنية ذا

ال احلق يف الغذاء،    ـحقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، أن تنظر يف مراجعة أي سياسة أو تدبري قد يؤثر سلبياً على إعم                 
  سة أو هذا التدبري؛وال سيما حق كل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من اجلوع، وذلك قبل وضع مثل هذه السيا

على أن عاتق الدول يقع عليها التزام أساسي ببذل قصارى اجلهود لتلبية االحتياجات الغذائية              يشدد    - ٤  
احليوية لسكاهنا، وخباصة احتياجات الفئات واألسر الضعيفة، من خالل وسائل منها تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية                

 احمللي هلذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم، عن طريق استجابة             لدى األمهات واألطفال، وزيادة اإلنتاج    
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منسقة وبناء على الطلب، بدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية عن طريق توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتـاج األغذيـة،                  
   الغذائية، وتقدمي املعونة الغذائية؛ وخباصة عن طريق نقل التكنولوجيا، فضالً عن تقدمي املساعدة لتطوير زراعة احملاصيل

 إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية املشاركة على حنو فعـال يف                 يطلب  - ٥  
املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي وحتديات تغري املناخ والطاقة األحيائية، الذي تنظمه منظمـة األمـم    

، يف الوقت نفسه، بالنتائج     وحييط علماً ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ إىل   ٣غذية والزراعة يف روما يف الفترة من        املتحدة لأل 
  ؛٢٠٠٨مايو / أيار٢٠اليت أسفر عنها االجتماع اخلاص للمجلس االقتصادي واالجتماعي الذي عقد هبذا الشأن يف 

دعوة إىل املفوض السامي حلقوق اإلنـسان       إىل توجيه   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       يدعو  - ٦  
وإىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء حلضور املؤمتر الرفيع املستوى السالف الذكر واملشاركة فيه على حنو فعال، مبا                   

  يساعد على إدراج منظور حقوق اإلنسان يف حتليل أزمة الغذاء العاملية، مع التركيز على إعمال احلق يف الغذاء؛

 من املقرر اخلاص أن يقدم إىل الدورة الثامنة جمللس حقوق اإلنسان عرضاً عـن مـشاركته يف    يرجو  - ٧  
 أعاله، وعن توصياته األولية فيما يتعلق باإلجراءات املطلوب اختاذها علـى مجيـع              ٥االجتماع املشار إليه يف الفقرة      

جلوع يف خضم أزمة الغذاء الراهنة، حيث يستدعي األمر         املستويات لتعزيز واحترام ومحاية احلق يف الغذاء والتحرر من ا         
  اختاذ إجراءات لتعزيز األمن الغذائي يف األجلني املتوسط والطويل؛

من املقرر اخلاص أن يقدم إىل الدورة التاسعة جمللس حقوق اإلنسان تقريراً عن تأثري أزمة               يرجو أيضاً     - ٨  
 العالج املطلوبة من منظور حقوق اإلنسان، وأن يدعو الدول واألطراف           الغذاء العاملية على احلق يف الغذاء وعن وسائل       

  الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل إبداء مالحظاهتا عليه؛

من املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يعرض هذا القرار على مجيع املنظمـات والوكـاالت           يرجو    - ٩  
  الدولية ذات الصلة؛

حلق يف الغذاء أن يواصل تبليغ جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة            املقرر اخلاص املعين با    يرجو من   - ١٠  
  .مبا يستجد من تطورات بشأن هذه املسألة

  . أن يستمر يف متابعة تنفيذ هذا القراريقرر  - ١١  

  اجللسة الثانية  
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢  

  ]. القرار بدون تصويتمداعُت[  
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  ن يف قراراته ومقرراته ويف بيانات الرئيسدليل املواضيع اليت تناوهلا جملس حقوق اإلنسا
  الصفحة    املوضوع

  ٨١  ٦/١٠٦املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    حتالف احلضارات
  ٨  ٦/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   االحتجاز التعسفي

  الرتاع املسلح
  ٢  ٦/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرتاع املسلح  حاالتالثقافية يفلكية محاية احلقوق وامل  
  بوروندي

  ١١  ٦/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روندي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لبو  
  األطفال

األطفال يف  األطفال واستغالل األطفال وبغاء بيعسألة مبوالية املقرر اخلاص املعين  
  ١١٤  ٧/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواد اإلباحية

  ١٥٥   ٧/٢٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق الطفل  
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص، ال سيما النساء واألطفال باملقرر اخلاص املعين باالجتار   
  تغري املناخ

  ١٤٢  ٧/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق اإلنسان وتغري املناخ  
  البالغات

  ٧٧  ٦/١٠١املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املعين بالبالغات   
  احلقوق الثقافية

  ١٢  ٦/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف  
ـ  مكونـاً  محاية التراث الثقايف بوصفه        تعزيـز احلقـوق   ت  اً مـن مكونـا     هام

  ٢٠  ٦/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ومحايتهاالثقافية
  ٢  ٦/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرتاع املسلح حاالت الثقافية يف  وامللكية محاية احلقوق  
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . لقدس الشرقية ااحلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها   

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  ١٢٢  ٧/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحالة ح  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١٣٥  ٧/٢٠القرار   . . . . . . . . . . . . . التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  
  اإلعاقات

  ١٠٢  ٧/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ذوي اإلعاقةحقوق اإلنسان  
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  الصفحة    املوضوع

  تفاءحاالت االخ
  ١١٠  ٧/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   
  ١٥٠  ٧/٢٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   

  التمييز
  ٢٢٨  ٨/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . .  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم  

  مؤمتر ديربان االستعراضي
  ٣٩  ٦/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي األعمال   
  ٨١  ٦/١٠٥املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي اللجنة تقرير   

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامـات املاليـة              

اإلنسان، وخاصـة احلقـوق      على التمتع الكامل جبميع حقوق    ا  الدولية املتصلة هب  
  ٩٠  ٧/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
  ١٨٥  ٨/٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية 

  التعليم
  ١٩٨  ٨/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف التعليم   
  ١٩  ٦/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . لتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانان األمم املتحدة إعال  
  ٤١  ٦/٢٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   
  اإلعدامات

  خـارج القـضاء أو بـإجراءات        حبـاالت اإلعـدام   والية املقرر اخلاص املعين       
  ١٩٥  ٨/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موجزة أو تعسفاً  

  الغذاء
  ٣  ٦/٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء وال  
  ١١٦  ٧/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الغذاء   
  ٢٥٤  ٧/١- دإالقرار   . . . . . . . . التأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع  

  الديون اخلارجية
االلتزامـات املاليـة     ا من والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريه        

اإلنسان، وخاصـة احلقـوق      التمتع الكامل جبميع حقوق   الدولية املتصلة هبا على     
  ٩٠  ٧/٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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  الصفحة    املوضوع

  حرية الرأي والتعبري
  ١٨١  ٧/٣٦ار القر  . . . . . . . . . . . . . والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري   

  اإلبادة اجلماعية
  ٨٠  ٦/١٠٤املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع اإلبادة اجلماعية   
  ١٤٧  ٧/٢٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع اإلبادة اجلماعية  
  احلوكمة

  ١٠٧  ٧/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ومحايتهايف تعزيز حقوق اإلنسان السديد دور احلكم  
  هاييت

  ٨١  ٦/١بيان الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف هاييت   
  الصحة

  ٥١   ٦/٢٩القرار   . . . . . . . . . .   من الصحة البدنية والعقلية ممكنأعلى مستوىب  التمتعيفكل فرد حق  
  السكن

  ٤٥  ٦/٢٧القرار   . . . . .  لحق يف مستوى معيشي مناسباملكونة لعناصر الالسكن الالئق كعنصر من   
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  ٦٩  ٦/٣٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حبقوق الشعوب األصلية تعلقةآلية اخلرباء امل  
  ٢٩  ٦/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األقلياتعين بقضايا املفل احمل  
  ٢٣  ٦/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملفل االجتماعي   
  ٧٧  ٦/١٠١املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املعين بالبالغات   

  املدافعون عن حقوق اإلنسان
  ١٠٠  ٧/٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان   

  ألراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف ا
  ١٦٨  ٧/٣٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  
متابعة قراري جملـس حقـوق      : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة       

  ٣٣  ٦/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣/١- ، دإ١/١- اإلنسان دإ
ـ    انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الناشئـة عن      سكرية اهلجمات والتوغالت الع

  ٢٥٢  ٦/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . . .  األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل اإلسرائيلية يف
والتوغالت العـسكرية    اهلجمات انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الناشئـة عن     

 األخـرية  غاراهتا واخاص هجماهتبشكل و اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة،   
  ٨٤  ٧/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قطاع غزة احملتلعلى 
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  الصفحة    املوضوع
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف            

  ١٢٧  ٧/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلوالن السوري احملتل 
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . . احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية 
  ١٢٦  ٧/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لفلسطيين يف تقرير مصريه حق الشعب ا 

  القضايا املتعلقة بالشعوب األصلية
  ٦٩  ٦/٣٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حبقوق الشعوب األصلية تعلقةآلية اخلرباء امل 

 الفريـق العامـل املعـين        ناقشة أنسب اآلليات ملواصلة عمل     مل اجتماع غري رمسي  
  ٣١  ٦/١٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سكان األصلينيبال

حقوق اإلنسان   والية املقرر اخلاص املعين حبالة    : الشعوب األصلية حقوق اإلنسان و   
  ٢٢  ٦/١٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سكان األصلينيللواحلريات األساسية 

  بناء املؤسسات
  ٧٧  ٦/١٠٢املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان  

  املشردون داخلياً
  ٦١  ٦/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . اً والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي 

  التعاون والتضامن الدوليان
  ٨٨  ٧/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان ميدان تعزيز التعاون الدويل يف  
  ٥  ٦/٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل 
  ٩٣  ٧/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  
  النظام الدويل
  ٢٠٣  ٨/٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دميقراطي وعادلتعزيز نظام دويل 

  إسرائيل
اهلجمات والتوغالت العـسكرية     انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الناشئـة عن     

  ٢٥٢  ٦/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . .  األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل اإلسرائيلية يف
ة والتوغالت العـسكري   اهلجمات انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الناشئـة عن     

 األخـرية  غاراهتا واخاص هجماهتبشكل و اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة،   
  ٨٤  ٧/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطاع غزة احملتلعلى 

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف            
  ١٢٧   ٧/١٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلوالن السوري احملتل 

  القضاة واحملامون
  ٢٠٦  ٨/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني وال 
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  اجلذام

  ٢٢٨   ٨/١٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم  
  ليبرييا

  ٦٠  ٦/٣١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ليبرييا  إىلاخلدمات االستشارية واملساعدة التقنيةتقدمي 
  

  زقةاملرت
حقـوق اإلنـسان     استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك   ب املعينالفريق العامل   والية   

  ١٣٧  ٧/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاوإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصري
  املهاجرون

ــاجرين  ــسان للمه ــوق اإلن ــوق : حق ــرر اخلــاص املعــين حبق ــة املق   والي
  ٢١٩  ٨/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلنسان للمهاجرين 

  ألقالياتة باالقضايا املتعلق
  ٢٩  ٦/١٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا األقليات املعين بفل احمل

  ٩٥  ٧/٦القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بقضايا األقليات ة املعنية املستقلةوالية اخلبري 
  ١٥٢  ٧/٢٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    املفقودون
  ميامنار

  ٦٥  ٦/٣٣القرار   . . . . . . . املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار املقدم من املقرر اخلاص تقرير المتابعة 
  ١٧٢  ٧/٣٢القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار و 
  ٢٥١  ٥/١- القرار دإ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  
  ١٧٠  ٧/٣١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار 

  ٢٢٩  ٨/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
  اجلنسية

  ١٠٥  ٧/١٠القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن اجلنسية حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي م 
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ٨٦  ٧/٢القرار   . . . . . . . . . . . . .  مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان كوينت 
  تنظيم أعمال اجمللس

  ١٨٥  ٨/١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان  
  ٢٥٠  ٨/٢بيان الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بواليات اإلجراءات اخلاصة فترات واليات املكلفني 

  )انظر حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى(فلسطني 
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  السلم
  ٢١٥  ٨/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز حق الشعوب يف السلم  

  الفقر
  ١٥١  ٧/٢٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والفقر املدقع  

  ٢٢١  ٨/١١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقر املدقعحقوق اإلنسان وال
  اإلعالم العام
احلملة اإلعالميـة     ذلك  مبا يف  يف ميدان حقوق اإلنسان،    األنشطة اإلعالمية تطوير   

  ١٧   ٦/٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلقوق اإلنسان العاملية 
  العنصرية

وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز              
  ٣٦  ٦/٢١ر القرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصري 

 نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات ملموسـة ملكافحـة          : من اخلطابة إىل الواقع    
  ٣٧  ٦/٢٢القرار   . . . . . . . .  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات ملموسـة ملكافحـة          : من اخلطابة إىل الواقع    
  ١٧٣  ٧/٣٣القرار   . . . . . . . . . وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري 

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره          والية  
  ١٧٥  ٧/٣٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ٣٩  ٦/٢٣القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي  
  ٨١  ٦/١٠٥املقرر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية ملؤمتر ديربان االستعراضي تقرير اللجنة التحضري 

  ٣٥  ٦/٢٠القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
  ٤٢  ٦/٢٥القرار     . . .  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئومحايتها التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان 

  الدين
  ١٣١  ٧/١٩القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ألديانمناهضة تشويه صورة ا

  ٧١  ٦/٣٧القرار   . على أساس الدين أو املعتقد القائمني القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز  
  ٣٣  ٦/١٩القرار   . . . . . القدس الشرقية  احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 

  املرافق الصحية
ـ       أمونـة   امل ميـاه الـشرب   علـى   عـادل   بـشكل   صول  حقوق اإلنسان واحل

  ١٧  ٦/٨القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وخدمات اإلصحاح
  ١٣٩  ٧/٢٢القرار   . . . . . . . . . .  والصرف الصحي املأمونةمياه الشرب على صول حقوق اإلنسان واحل 
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  تقرير املصري
حقـوق اإلنـسان     استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك   ب املعينالفريق العامل   والية   

  ١٣٧  ٧/٢١القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هاوإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصري
  ١٢٦  ٧/١٧القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  

  الرق
  ٢٦  ٦/١٤القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة  

  ٢٣  ٦/١٣القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    احملفل االجتماعي
  الصومال

  ١٧٨  ٧/٣٥القرار   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان ميدان  الصومال يف  إىل ساعدةتقدمي امل
  ءات اخلاصةاإلجرا

  ٢٥٠  ٨/٢ بيان الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فترات واليات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة   
  السودان

  ٦٨  ٦/٣٥القرار   . . املعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور واخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان فريق   
  ٦٦  ٦/٣٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ة املعنية اخلاصةوالية املقرر  
  ٨٠  ٦/١٠٣املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حبالة حقوق اإلنسان يف السودانة املعنية اخلاصةوالية املقرر  
  ١٢٤  ٧/١٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف السودان   

  اجلوالن السوري
  ١٦٨  ٧/٣٠القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل   
، مبا فيها القدس الشرقية، ويف      املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  ١٢٧  ٧/١٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلوالن السوري احملتل 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  ١١  ٦/٥القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لبوروندي تقدمي   
  ٦٠  ٦/٣١القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليبرييا إىل اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية تقدمي   
  ١٧٨  ٧/٣٥القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان ميدان الصومال يف إىل ساعدة تقدمي امل  
  ١٣٥  ٧/٢٠القرار     . . . . . . . . . . . . مجهورية الكونغو الدميقراطية التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف   
  اإلرهاب

  ٩٧  ٧/٧القرار     . . . . . . . . . . . محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب   
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والية املقرر  : قوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب       محاية ح 

ات األساسـية يف سـياق      ـان واحلري ـاخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنس     
  ٤٩  ٦/٢٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مكافحة اإلرهاب

  التعذيب
 املعاملة أو  من ضروب  وغريه نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب   بدء  الذكرى العشرون ل   

  ٨٢  ٦/٢ بيان الرئيس    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالعقو
  ٢١١  ٨/٨القرار     . . . .  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من ضروب املعاملة أو وغريه التعذيب  

  االجتار
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار     . . . . . . . . . . . . . . األشخاص، ال سيما النساء واألطفال باملقرر اخلاص املعين باالجتار  
ألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        سرر اخلاص املعين مب   والية املق  

  ١١٤  ٧/١٣القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواد اإلباحية
  الشركات عرب الوطنية

والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب              
  ٢٠٨  ٨/٧القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 

  القسرية املتخذة من جانب واحدالتدابري 
  ١٤  ٦/٧القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد   

  اإلعالن العاملي
مبناسـبة االحتفـال    عنـها    ، يعلن حقوق اإلنسان أهداف طوعية يف جمال     وضع   

  ٤٣  ٦/٢٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان صدور االستني لالسنوية بالذكرى 
  االستعراض الدوري الشامل

  ٣٢  ٦/١٧القرار     . . . . لس حقوق اإلنسانالتابعة جملالستعراض الدوري الشامل آللية اإنشاء صناديق   
  ٢٤٨  ٨/١ بيان الرئيس    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرائق واملمارسات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٧  ٨/١١١املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزائر : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٠  ٨/١١٦املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األرجنتني : ج االستعراض الدوري الشاملنتائ  
  ٢٣١  ٨/١٠١املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرين : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٢  ٨/١٢١املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنن : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٦  ٨/١٠٩املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربازيل : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٩  ٨/١١٥املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلمهورية التشيكية : ي الشاملنتائج االستعراض الدور  
  ٢٣٢  ٨/١٠٢املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إكوادور : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٣  ٨/١٠٥املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فنلندا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٦  ٨/١٢٩املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنسا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
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  ٢٤٠  ٨/١١٧املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غابون : اض الدوري الشاملنتائج االستعر  
  ٢٤١  ٨/١١٨املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غانا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤١  ٨/١١٩املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غواتيماال : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٥  ٨/١٠٨املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلند : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٤  ٨/١٠٦املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ونيسيا إند: نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٥  ٨/١٢٦املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٨  ٨/١٣٢املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مايل : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٣  ٨/١٠٤املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املغرب : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٨  ٨/١١٣املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هولندا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٤  ٨/١٢٤املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باكستان : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٢  ٨/١٢٠املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بريو : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٦  ٨/١١٠املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلبني : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٧  ٨/١١٢املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بولندا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٣  ٨/١٢٣املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية كوريا : اض الدوري الشاملنتائج االستعر  
  ٢٤٧  ٨/١٣١املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رومانيا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٨  ٨/١١٤املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنوب أفريقيا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٦  ٨/١٢٨املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري النكا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٣  ٨/١٢٢املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سويسرا : الدوري الشاملنتائج االستعراض   
  ٢٤٧  ٨/١٣٠املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونغا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٣٢  ٨/١٠٣املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونس : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
  ٢٤٥  ٨/١٢٧املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوكرانيا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  
ـ : نتائج االسـتعراض الـدوري الـشامل          ة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      اململك

  ٢٣٥  ٨/١٠٧املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وآيرلندا الشمالية
  ٢٤٤  ٨/١٢٥املقرر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زامبيا : نتائج االستعراض الدوري الشامل  

  العنف ضد النساء
  ١٤٣  ٧/٢٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على العنف ضد املرأة   

  الغايات الطوعية
بة االحتفال بالذكرى   عنها مبناس يعلن  حقوق اإلنسان   يف جمال   طوعية  أهداف  وضع   

  ٤٣  ٦/٢٦القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لصدور االستني السنوية 
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  الصفحة    املوضوع

  املاء
ـ      ملأمونـة ميـاه الـشرب ا    علـى   عـادل    بـشكل    صولحقوق اإلنسان واحل
  ١٧  ٦/٨القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وخدمات اإلصحاح

  ١٣٩  ٧/٢٢القرار     . . . . . . . .   والصرف الصحيملأمونةمياه الشرب اعلى صول حقوق اإلنسان واحل  
  املرأة

  ١٤٣  ٧/٢٤القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على العنف ضد املرأة   
  ٥٥  ٦/٣٠القرار   . . . . . . . . . . ملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة  اخلاصة باحقوق اإلنسانإدماج   
  ٢٢٤  ٨/١٢القرار     . . . . . . . . . . . . . . األشخاص، ال سيما النساء واألطفال باملقرر اخلاص املعين باالجتار   

  إلعالمية العامة حلقوق اإلنساناحلملة العاملية ا
احلملة اإلعالميـة     ذلك  مبا يف  يف ميدان حقوق اإلنسان،    األنشطة اإلعالمية تطوير  
  ١٧  ٦/٩القرار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان بشأن العاملية 
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