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   الرئيساتقائمة مرجعية بالقرارات واملقررات وبيان    

  القرارات  - ألف  
 الصفحة اريخ االعتمادت العنوان القرار رقم

تصاعد االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وتدهور احلالـة         ١٩/١
 اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية

 ١٣ ٢٠١٢مارس / آذار١

 ١٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ تعزيز املصاحلة واملساءلة يف سري النكا ١٩/٢

حلقـوق   األمم املتحدة الـسامية      مفوضيةتكوين مالك موظفي     ١٩/٣
 اإلنسان

 ١٧ ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢

 من عناصر احلق يف مستوى معيـشي        كعنصرالسكن الالئق    ١٩/٤
  يف سياق ظروف الكوارثمناسب

 ١٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف      احلقوقمسألة إعمال    ١٩/٥
 البلدان مجيع

 ٢١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٢٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ حلقوق الثقافيةال ايف جماملقرر اخلاص  ١٩/٦

 ٢٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ الغذاءاحلق يف  ١٩/٧

 ٤٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  املعتقدأوحرية الدين  ١٩/٨

د وحق كل إنسان يف أن ُيعترف له بالشخصية         يلاوتسجيل امل  ١٩/٩
 القانونية يف كل مكان

 ٤٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٤٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ يئةحقوق اإلنسان والب ١٩/١٠

املشاركة يف احلياة السياسية    :  ذوي اإلعاقة  األشخاصحقوق   ١٩/١١
 والعامة

 ٥٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 ٥٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  يف مجهورية إيران اإلسالميةاإلنسانحالة حقوق  ١٩/١٢

 ٥٥ ٢٠١٢مارس /ر آذا٢٢ حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ١٩/١٣

 ٥٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة  ١٩/١٤

 ٦٠ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه ١٩/١٥

حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا           ١٩/١٦
 الشرقية القدس

 ٦٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

ستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها        امل ١٩/١٧
 القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل

 ٦٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

بشأن الـرتاع    متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق       ١٩/١٨
 غزة يف

 ٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
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 يف سياق مكافحة    محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     ١٩/١٩
 اإلرهاب

 ٧٣ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ٧٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ دور احلكم الرشيد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ١٩/٢٠

 ٧٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ١٩/٢١

 ٨٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية ١٩/٢٢

 ٨٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ املنتدى املعين بقضايا األقليات ١٩/٢٣

 ٩٣ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ االجتماعياحملفل  ١٩/٢٤

مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصـم والتمييـز          ١٩/٢٥
والتحريض على العنف وممارسته ضد النـاس بـسبب دينـهم           

 معتقدهم أو

 ٩٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

ات صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املـساعدة       اختصاص ١٩/٢٦
 لدعم مشاركة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية         التقنية

 النامية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان

 ٩٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز         ١٩/٢٧
 ريةالتعاون التقين واخلدمات االستشا

 ١٠١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٠٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الصومال يف جمال ١٩/٢٨

تقدمي املساعدة التقنية إىل اليمن وبناء قدراته يف جمـال حقـوق             ١٩/٢٩
 اإلنسان

 ١٠٧ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٠٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  التقين واخلدمات االستشارية يف غينياالتعاونتعزيز  ١٩/٣٠

 ١١٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ نزاهة النظام القضائي ١٩/٣١

 ١١٤ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية ١٩/٣٢

 ١١٨ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  الدويل يف جمال حقوق اإلنسانالتعاونتعزيز  ١٩/٣٣

 ١٢٢ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ احلق يف التنمية ١٩/٣٤

 ١٢٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ السلميةتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات  ١٩/٣٥

 ١٢٩ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون ١٩/٣٦

 ١٣٨ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ حقوق الطفل  ١٩/٣٧

ـ         ١٩/٣٨ ري التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية مـن مـصدر غ
مشروع إىل بلداهنا األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، وأمهية 

 حتسني التعاون الدويل

 ١٥٥ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 ١٦١ ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ املساعدة املقدمة إىل ليبيا يف جمال حقوق اإلنسان  ١٩/٣٩
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توفري سـبل   : االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال      ٢٠/١
ألشخاص املتََّجر هبم وحقهم يف احلصول على       انتصاف فعالة ل  

  انتهاكات حقوق اإلنسانمنسبيل انتصاف فعال 

 ١٨٠ ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 ١٨٦ ٢٠١٢يوليه / متوز٥  من اخلدمة العسكرية الضمريياالستنكاف ٢٠/٢

 ١٨٧ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ حقوق اإلنسان للمهاجرين ٢٠/٣

 ١٩١ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ فالالنساء واألط: احلق يف اجلنسية ٢٠/٤

 ١٩٤ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية ٢٠/٥

 ١٩٨ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ القضاء على التمييز ضد املرأة ٢٠/٦

 ٢٠١ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم ٢٠/٧

 ٢٠٤ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ ومحايتها والتمتع هبا على اإلنترنتتعزيز حقوق اإلنسان  ٢٠/٨

 ٢٠٥ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ٢٠/٩

التزامات مالية  وما يتصل هبا من       للدول آثار الديون اخلارجية   ٢٠/١٠
اصة خبالتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، و أخرى يف   دولية  

 والثقافية جتماعيةاحلقوق االقتصادية واال

 ٢١١ ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 ٢١٨ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف ٢٠/١١

 اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف          سريعت ٢٠/١٢
 لنساء الالئي تعرضن للعنفلسبل انتصاف إتاحة : ضد املرأة

 ٢٢١ ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 ٢٢٥ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس ٢٠/١٣

 ٢٢٧ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٢٠/١٤

 ٢٢٧ ٢٠١٢يوليه / متوز٥ تعزيز احلق يف السالم ٢٠/١٥

 ٢٢٩ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ االحتجاز التعسفي ٢٠/١٦

 ٢٣١ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ ان يف مجهورية مايلحالة حقوق اإلنس ٢٠/١٧

 ٢٣٣ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ حلقة النقاش بشأن اليوم الدويل لنيلسون مانديال ٢٠/١٨

 ٢٣٤ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ تقدمي املساعدة التقنية إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان ٢٠/١٩

 ٢٣٦ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا ٢٠/٢٠

 ٢٣٩ ٢٠١٢يوليه / متوز٦  حقوق اإلنسانالتقدمي املساعدة إىل الصومال يف جم ٢٠/٢١

 ٢٤٣ ٢٠١٢يوليه / متوز٦ حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية ٢٠/٢٢

تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية الـسورية،          ١٩/١-دإ
 حلولةوأعمال القتل اليت وقعت مؤخراً يف ا

 ٢٤٨ ٢٠١٢يونيه / حزيران١
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 ١٦٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ طاجيكستان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠١

 ١٦٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ مجهورية ترتانيا املتحدة: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٢

 ١٦٥ ٢٠١٢مارس / آذار١٤ ليبيا:  االستعراض الدوري الشاملنتيجة ١٩/١٠٣

 ١٦٦ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ سوازيلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٤

 ١٦٦ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ ترينيداد وتوباغو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٥

 ١٦٧ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ تايلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٦

 ١٦٨ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ يرلنداآ: نتيجة االستعراض الدوري الشامل ١٩/١٠٧

 ١٦٨ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ توغو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١٠٨

 ١٦٩ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ اجلمهورية العربية السورية: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١٠٩

 -مجهوريـة   (فرتويال  : راض الدوري الشامل  نتيجة االستع   ١٩/١١٠
 )البوليفارية

 ١٧٠ ٢٠١٢مارس / آذار١٥

 ١٧٠ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ آيسلندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١١

 ١٧١ ٢٠١٢مارس / آذار١٥ زمبابوي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٢

 ١٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ياليتوان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٣

 ١٧٢ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ أوغندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٤

 ١٧٣ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ليشيت - تيمور: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٥

 ١٧٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ مجهورية مولدوفا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٦
 ١٧٤ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ هاييت: جة االستعراض الدوري الشاملنتي  ١٩/١١٧

 ١٧٥ ٢٠١٢مارس / آذار١٦ ربودا أنتيغوا وب:نتيجة االستعراض الدوري الشامل  ١٩/١١٨

فرقة العمل املعنية خبدمات السكرتارية وبتيـسري وصـول           ١٩/١١٩
  استخدام تكنولوجيا املعلومات وبألشخاص ذوي اإلعاقةا

 ١٧٦ ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
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PRST/19/1   ١٧٧  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ 
PRST/19/2 ١٧٧  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت 
PRST/20/1  ٢٤٧  ٢٠١٢يوليه / متوز٦  تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 
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القرارات واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها جملـس حقـوق              
اإلنسان يف دورتيه التاسعة عشرة والعشرين ويف دورتـه االسـتثنائية           

  التاسعة عشرة

  مقدمة  -أوالً  
فربايـر  / شـباط  ٢٧عقد جملس حقوق اإلنسان دورته التاسعة عشرة يف الفترة من             -١
 ٦ إىل   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨ يف الفترة من     ؛ ودورته العشرين  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ إىل
 / حزيـران ١وعقد اجمللس دورته االسـتثنائية التاسـعة عـشرة يـوم             .٢٠١٢ يوليه/متوز
  .٢٠١٢ يونيه
وصدرت تقارير اجمللس عن كل دورة من الدورات املشار إليها أعاله يف الوثـائق                -٢

A/HRC/19/2
A/HRC/20/2، و)١(

A/HRC/S-19/2، و)١(
)١(.  

__________  
 .بعدُيكمل فيما  )١(
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ختـاذ  الالقرارات واملقررات املعروضة على اجلمعية العامة للنظر فيها و         -اًيثان  
  اإلجراءات املمكنة

    ١٩/٣  
   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٥يف   املـؤرخ  ٦٠/٢٥١من قـرار اجلمعيـة العامـة        ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   

 الذي قررت فيه اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومـسؤوليات جلنـة             ٢٠٠٦ ارسم/آذار
حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على حنـو              

   ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ  ٤٨/١٤١قررته اجلمعية العامة يف قرارها  ما
ت الصلة هبذه املسألة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة         جبميع القرارات ذا   وإذ حييط علماً    

  وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، 
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين وإذ حييط علماً أيضاً   

 ،)٢(مالك موظفي املفوضية السامية

السـتعراض اإلداري   إىل تقريري وحدة التفتيش املشتركة عـن متابعـة ا       وإذ يشري   
  ، )٤( وعن متويل ومالك موظفي املفوضية)٣(للمفوضية السامية

 أن اختالل التوازن يف تكوين مالك املوظفني ميكن أن يقلـص            وإذ يضع يف اعتباره     
فعالية عمل املفوضية السامية إذا ما نظر إليها على أهنا منحازة ثقافياً وغـري ممثلـة لألمـم                  

  ككل، املتحدة
اإلعراب عن قلقه الستمرار الوضع املتمثل يف استحواذ منطقة واحدة على            وإذ يكرر   

حوايل نصف الوظائف يف املفوضية السامية، وذلك على الرغم من الـدعوات املتكـررة إىل        
   تصحيح االختالل اجلغرايف يف توزيع مالك املوظفني،

توازن فيما يتعلق    أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل ال       وإذ يؤكد من جديد     
  مبا يف ذلك مناصب اإلدارة العليا، بالتمثيل اإلقليمي ملوظفي املفوضية السامية،

 على أن االعتبار األمسى يف استخدام املوظفني على مجيع املستويات هـو             وإذ يشدد   
 من  ٣ضرورة تأمني أعلى مستوى من الفاعلية والكفاءة والرتاهة، وإذ يضع يف اعتباره الفقرة              

__________  
)٢( A/HRC/19/24. 
)٣( A/59/65-E/2004/48و Add.1. 
)٤( JIU/REP/2007/8. 
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 من ميثاق األمم املتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا اهلدف يتفـق مـع مبـدأ             ١٠١ ادةامل
  التوزيع اجلغرايف العادل،

اسبة التابعة للجمعية   أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املن      وإذ يؤكد من جديد       
    عن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة بامليزانية،ةسؤولالعامة امل
مـالك  يف تكوين    ألن االختالل يف التمثيل اجلغرايف        عن قلقه العميق   يعرب  -١  

موظفي املفوضية ال يزال ظاهراً للعيان، على الرغم من التدابري اليت اختذهتا مفوضـية األمـم                
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وألن منطقة واحدة تستحوذ على حوايل نصف الوظائف يف         

  املفوضية السامية؛
مبا ذكرته املفوضة السامية يف تقريرها من أن حتقيق التوازن اجلغـرايف             يرحب  -٢  

يف مالك موظفي املفوضية سيظل أحد أولوياهتا، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة اختاذ مجيع              
  التدابري الالزمة ملعاجلة االختالل الراهن يف توازن التوزيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية؛

ادة اليت طرأت يف السنوات األربع املاضية، على النسبة املئويـة            الزي يالحظ  -٣  
 من مناطق مت حتديدها باعتبارهـا تتطلـب حتـسني متثيلـها يف        اآلتني موظفي املفوضية من  

املفوضية، وخمتلف التدابري اليت اقُترحت واُتخذت بالفعل ملعاجلة اختالل التوازن يف التوزيـع             
 وأنه  ٢٠١١ يالحظ بقلق الزيادة الطفيفة اليت حصلت يف عام          اجلغرايف ملالك املوظفني، بينما   

مل يطرأ أي تغيري على وضع املنطقة املهيمنة، ويشدد على ضرورة تنفيذ تدابري إضافية ملعاجلة               
  هذا االختالل الصارخ معاجلة أسرع؛

 بالتقدم احملرز يف حتسني التنوع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية،          حييط علماً   -٤  
حييط علماً بالتزام املفوضة السامية بأن تواصل اهتمامها باحلاجة إىل مواصلة التـشديد             كما  

  على حتقيق أوسع تنوُّع جغرايف ممكن ملوظفيها، على حنو ما ورد يف خالصة تقريرها؛
عمل على حتقيق أوسع تنوع جغرايف ملالك       أن ت إىل املفوضة السامية    يطلب    -٥  

 التدابري املتعلقة بتحسني متثيل البلدان واملناطق غري املمثلـة أو           املفوضية عن طريق تعزيز تنفيذ    
، وال سيما من العامل النامي، مع النظر يف منع حدوث زيـادة يف متثيـل                ناقصاًاملمثلة متثيالً   

  البلدان واملناطق املمثلة متثيالً زائداً بالفعل يف مالك موظفي املفوضية السامية؛
لتحقيق التوازن اجلنساين يف تكوين مالك مـوظفي     باجلهود املبذولة    يرحب  -٦  

  املفوضية السامية، وبالقرار الذي اُتخذ بشأن مواصلة إيالء اهتمام خاص هلذه املسألة؛
 إىل املفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلاريـة الـيت            يطلب  -٧  

  كوين مالك موظفي املفوضية؛تبذل يف سبيل بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف ت
على أمهية مواصلة تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعـيني املـوظفني يف            يشدد    -٨  

، وعنـد   املـديرين الوظائف الرفيعة املستوى ووظائف الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار            
   بوصفه مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛،ترقيتهم
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 مفوضـية  احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك مـوظفي          يةيؤكد األمه   -٩  
األمم املتحدة السامية، مع مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية            
والثقافية والدينية، وكذلك أمهية النظم السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفة، بالنسبة إىل           

   اإلنسان ومحايتها؛تعزيز عاملية حقوق 
 من الفرع عاشراً من قرار اجلمعيـة        ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    -١٠  

 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤املؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  
فيها اجلمعية العامة طلبها إىل األمني العام أن يضاعف جهوده الرامية إىل حتـسني تـشكيل                

ألمانة العامة عن طريق كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للمـوظفني يف اإلدارات كافـة،               ا
ويشري أيضاً إىل الطلب املوّجه إىل األمني العام بغية تقدمي مقترحات إىل اجلمعية العامة بشأن               
إعادة النظر بصورة شاملة يف نظام النطاقات املستصوبة، بغية استحداث أداة أكثـر فعاليـة               

  ة عدالة التوزيع اجلغرايف بالنسبة إىل إمجايل عدد املوظفني يف مالك األمانة العامة؛لكفال
 النطاقـات  اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيـز         يشجع  -١١  

املستصوبة للتوازن اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية            
 اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية وكـذلك تنـوع الـنظم الـسياسية             واإلقليمية وشىت 

  واالقتصادية والقانونية؛
 بالزيادة يف املوارد البشرية واملالية املخصـصة ألنـشطة املفوضـية         يرّحب  -١٢  

  ؛للمفوضيةالسامية والتأثري الذي ينبغي أن حتدثه على التكوين اجلغرايف 
 كـانون  ١٩املـؤرخ    ٦١/١٥٩رار اجلمعية العامـة      بأمهية متابعة ق   يسلّم  -١٣  
السـتمرار اجلمعيـة يف تقـدمي الـدعم     مـا   وتنفيذه، ويشدد على ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

يف العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف      من أمهية قصوى    واإلرشادات إىل املفوضة السامية     
  يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛

ملفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً ومـستكمالً إىل جملـس            إىل ا  يطلب  -١٤  
 هيكلهحقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين، وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون 

ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التـدابري اإلضـافية     
  .تكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضيةاملتخذة إلصالح اختالل التوازن يف ال

  ٥٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 صوتاً، وامتناع عضوين اثنني عـن       ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣اعُتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :املؤيدون
ـ         دا، االحتاد الروسي، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغن

بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، جيبويت، الـسنغال،          
الصني، غواتيماال، الفلبني، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كوبا، كوستاريكا، 
الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكـة العربيـة الـسعودية،           

  تانيا، موريشيوس، نيجرييا، اهلندموري
  :ناملعارضو

إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مولـدوفا،    
  ملتحدة األمريكيةرومانيا، السويد، النرويج، النمسا، هنغاريا، الواليات ا

  :املمتنعون عن التصويت
  .]شيلي، الكونغو

    ١٩/١٨  
  بشأن الرتاع يف غزة متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 كـانون   ١٢ املعتمـد يف     ٩/١- إىل قراراته ذات الصلة، مبا فيها القرار دإ        إذ يشري   

، يف إطار   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ املعتمد يف    ١٢/١- والقرار دإ  ،٢٠٠٩ يناير/الثاين
قية، وإىل   الـشر  سمتابعة حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القد           

  ،)٥(تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة
 املعتمد  ٦٤/١٠ إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا فيها القرار           وإذ يشري أيضاً    

 ،٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٦ املعتمد يف    ٦٤/٢٥٤، والقرار   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ يف
   بشأن الرتاع يف غزة،ثة تقصي احلقائقإطار متابعة تقرير بع يف

 إىل قواعد القانون الدويل ومبادئه ذات الصلة، مبا يف ذلك القانون            وإذ يشري كذلك    
سيما اتفاقية جنيف املتعلقـة حبمايـة        قوق اإلنسان، وال  الدويل حل قانون  الاإلنساين الدويل و  

ـ و،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢  يف املدنيني وقت احلرب املؤرخة    ـ ال ي علـى األرض  رسيت ت
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر الـصكوك الدوليـة حلقـوق             وإذ يشري   
 والعهد الـدويل اخلـاص      ،اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  فاقية حقوق الطفل، وات،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
__________  

)٥( A/HRC/12/48. 
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 االلتزام الواقع على عاتق مجيع األطراف باحترام القانون اإلنـساين           وإذ يعيد تأكيد    
  قوق اإلنسان،الدويل حلقانون الالدويل و
أكيد واجـب محايـة   ت أمهية سالمة مجيع املدنيني ورفاههم، ويعيد  وإذ يكرر تأكيد    

  ،ة املسلحاتاملدنيني يف الرتاع
 املساءلة عن مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل        ضمانرة   على ضرو  وإذ يشدد   

 ل العـد  امة على منع اإلفالت من العقاب وكفالة إق       قوق اإلنسان حرصاً  الدويل حل قانون  الو
  والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وتوطيد السالم،

هر جـو وهـي   قضية فلسطني،   لتسوية عادلة ودائمة وشاملة     إجياد   بأن    منه واقتناعاً  
 اإلسرائيلي، أمر ال بد منه إلحالل السالم واالستقرار بصورة شاملة وعادلـة  -الرتاع العريب  

  ودائمة يف الشرق األوسط،
دعوته مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة،          يؤكد جمدداً     -١  

م املتحدة لتقـصي    إىل ضمان تنفيذها الكامل والفوري للتوصيات الواردة يف تقرير بعثة األم          
  احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، كل حسب واليته؛

 مبا بذلته حكومة سويسرا من جهود، بصفتها وديع اتفاقية جنيـف            يرحب  -٢  
 إىل عقد مؤمتر لألطراف املتعاقدة السامية       اًداملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، للدعوة جمد      

بـشأن تـدابري إنفـاذ االتفاقيـة يف األرض          يف اتفاقية جنيف الرابعة يف أقرب وقت ممكن         
 املـشتركة، مـع   ١ للمادة الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها طبقاً        

 عن الدعوة إىل عقد املـؤمتر ثانيـة،         ، فضالً ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥مراعاة البيان املعتمد يف     
يوصي بأن تستمر حكومة سويسرا يف      ، و ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٥والبيان املعتمد يف    

  ؛يف أقرب وقت ممكنبذل جهودها بغية استئناف املؤمتر املشار إليه أعاله 
 بأن تنظر اجلمعية العامة يف الشروع يف مناقشة عاجلة بشأن شرعية            يوصي  -٣  

استخدام ذخائر معينة، وذلك مبساعدة املنظمات الدولية املختصة والوكـاالت املتخصـصة            
واجلهات املعنية ذات الصلة، أخذاً بالتوصية الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقـائق          واألطراف  

  بشأن الرتاع يف غزة؛
 نع بأن إجراءً  تاملسألة إىل أن تق   على علم ب  اجلمعية العامة    بأن تظل    يوصي أيضاً   -٤  
 تقرير بعثـة     فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف       أو الدويل  لي قد اختذ على الصعيد احمل     مناسباً

  مستعدة ن تظل كما يوصي بأ  مساءلة اجلناة،    كفالة إنصاف الضحايا و    تقصي احلقائق من أجل   
  ؛إذا كان من الالزم اختاذ إجراءات إضافية يف نطاق اختصاصاهتا خلدمة العدالةللنظر فيما 
 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته احلادية         يطلب  -٥  
سـيما   رين، تقريراً شامالً عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق، ال            والعش

بتوفري معلومات مفصلة عن عدم التنفيذ والتدابري الالزمة لضمان أقصى قدر مـن املالءمـة               
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والفعالية يف تنفيذ التوصيات من جانب مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك هيئـات األمـم                
  ؛١٢/١-لس د إاجملمن قرار " باء" من الفرع ٣ للفقرة املتحدة، وفقاً

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن تقـدم إىل             يطلب  -٦  
  اجمللس، يف دورته العشرين، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار؛

  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته العشرينيقرر  -٧  
  ٥٣اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
 عضواً عن   ١٧ مع امتناع    ، صوتاً مقابل صوت واحد    ٢٩ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت ُمسّجل  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤّيدون

االحتاد الروسي، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوغندا، بـنغالديش،         
، الفلبني، قطر،   بنن، بوتسوانا، بريو، تايلند، جيبويت، السنغال، شيلي، الصني       

قريغيزستان، كوبا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ملديف، اململكة العربية         
  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

  :املعارضون
  الواليات املتحدة األمريكية

  :املُمتنعون عن التصويت
اجلمهوريـة  إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولنـدا،         

التشيكية، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، غواتيمـاال، الكـامريون،         
  .]كوستاريكا، املكسيك، النرويج، النمسا، هنغاريا

    ٢٠/١٤  
  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

، ٢٠١١يونيـه   /ن حزيرا ١٦املؤرخ   ١٧/٩قرار جملس حقوق اإلنسان      إىلإذ يشري     
 كانون  ١٩املؤرخ   ٦٦/١٦٩وإىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وأحدثُها عهداً القرار          

، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة باملؤسسات الوطنيـة لتعزيـز           ٢٠١١ديسمرب  /األول
  ومحاية حقوق اإلنسان،
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 فعالـة تتـسم      باالعتراف الدويل بأمهية إنشاء وتوطيد مؤسسات وطنية       إذ يرحب و  
املتعلقة مبركـز   باالستقالل والتعددية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وفقاً للمبادئ           

  ،")مبادئ باريس("حقوق اإلنسان ومحاية املؤسسات الوطنية لتعزيز 
 الدور املهم الذي تؤديه هذه املؤسـسات الوطنيـة والـذي            من جديد  وإذ يؤكد   

ة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ويف تعزيز املـشاركة         ستواصل القيام به يف تعزيز ومحاي     
  وسيادة القانون ويف إذكاء وزيادة وعي اجلمهور هبذه احلقوق واحلريات األساسية،

وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق           إعالن    إىل وإذ يشري   
ـ    دا من جدي  ، واللذين أكّ  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف    اء الـذي   د الدور املهم والبّن

بصفتها االستشارية لدى الـسلطات     تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخباصة        
 ها ويف نشر املعلومات املتعلقـة     داركاملختصة، ودورها يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان وت       

   حقوق اإلنسان،حبقوق اإلنسان ويف التثقيف يف ميدان
فوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان يف         املنوط مب هم   بالدور امل  موإذ يسلّ   

 وفق مبادئ بـاريس،     حلقوق اإلنسان مستقلٍة وفعالة   املساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية      
فيما بني املفوضية السامية وجلنة     وتكامله  م أيضاً يف هذا الصدد بإمكانات تعزيز التعاون         يسلّ إذو

طنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وجلان التنـسيق اإلقليميـة          التنسيق الدولية للمؤسسات الو   
  للمؤسسات الوطنية وهذه املؤسسات الوطنية يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

 للجنة التنسيق الدوليـة،     االجتماع السنوي اخلامس والعشرين   وإذ يالحظ باهتمام      
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إىل ٢٠الذي ُعقد يف الفترة من 

بتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي فيمـا بـني املؤسـسات الوطنيـة            وإذ يرحب     
بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وحمافـل حقـوق اإلنـسان           فيما  اإلنسان، و  حلقوق

  اإلقليمية األخرى، 
 بتقريري األمني العام األخريين املقدمني إىل جملس حقوق اإلنـسان           يرحب  -١  

 وعن أنشطة جلنة التنـسيق الدوليـة   )٦(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   عن املؤسسات الوطنية ل   
فيما يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية وفقاً  للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

  ؛)٧(ملبادئ باريس
 أمهية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنيـة فعالـة ومـستقلة           يؤكد من جديد    -٢  

  نسان وفقاً ملبادئ باريس؛عددية لتعزيز ومحاية حقوق اإلوت

__________  
)٦( A/HRC/20/9.  
)٧( A/HRC/20/10.  
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بدور املؤسسات الوطنية املستقلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف          ُيسلّم    -٣  
العمل مع احلكومات على كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على الـصعيد الـوطين،              

نسان، بوسائل منها اإلسهام يف أعمال متابعة التوصيات املنبثقة عن اآلليات الدولية حلقوق اإل            
   حسب االقتضاء؛

ملؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز       بالدور املتزايد األمهية الذي تؤديه ا      يرحب  -٤  
حقوق اإلنسان يف دعم التعاون بني حكوماهتا واألمم املتحدة يف سبيل تعزيز حقوق              ومحاية

  اإلنسان ومحايتها؛
 تعدديةومستقلة  و الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة         يشجع  -٥  

 ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز ومحايـة كافـة حقـوق اإلنـسان            وطيدتعلى  أو  
ن يف إعالن وبرنامج عمل فيينـا، وعلـى   واحلريات األساسية لصاحل اجلميع، على النحو املبيّ  

  االضطالع بذلك وفق مبادئ باريس؛
ن ختتـار    بأن لكل دولة احلق، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا، يف أ           يسلِّم  -٦  

 املؤسسات الوطنية األصلح الحتياجاهتا اخلاصة على الصعيد الوطين من أجل تعزيز             عمل إطار
  حقوق اإلنسان طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

بتزايد عدد الدول األعضاء اليت أنشأت أو تنظر يف إنشاء مؤسسات           يرحب    -٧  
 باريس، ويرحب على وجه اخلصوص بتزايد       وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ      

املتعلقـة بإنـشاء    املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل      توصيات  العدد الدول اليت قبلت     
 تلك الصادرة عن هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة      و،  وطنية حلقوق اإلنسان  مؤسسات  

  ؛حسب االقتضاء
 بلِقها من تمادع تسعى إىل ا   بتزايد عدد املؤسسات الوطنية اليت    يرحب أيضاً     -٨  

جلنة التنسيق الدولية، ويشجع املؤسسات الوطنية، مبا فيها مؤسسات أمناء املظـامل، علـى              
   إىل احلصول على مركز االعتماد؛السعي

 بالدور املهم الذي تضطلع به جلنة التنسيق الدولية، بالتعاون          يرحب كذلك   -٩  
قوق اإلنسان، يف تقييم مدى االمتثـال ملبـادئ         الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حل      

، علـى تعزيـز   إذا ما طُلب إليها ذلكباريس ويف مساعدة احلكومات واملؤسسات الوطنية،     
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس؛

لطلبات املقدمة من الدول األعضاء     وضع ا  األمني العام على مواصلة      يشجع  -١٠  
عدة يف إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها وفق مبـادئ           للحصول على املسا  

  ؛ على رأس األولوياتباريس
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ها الدول  ليت تنشئ  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ا       يشجع  -١١  
األعضاء على مواصلة االضطالع بدور نشط يف منع ومكافحة مجيـع انتـهاكات حقـوق       

  الصكوك الدولية ذات الصلة؛يف  وبرنامج عمل فيينا و يف إعالن املبّينةاإلنسان
 بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة             يسلّم  -١٢  
اإلنسان يف جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك آليته لالستعراض الدوري الـشامل،              حقوق

فضالً عن هيئات معاهدات    اإلعداد واملتابعة على حٍد سواء، واإلجراءات اخلاصة،         مرحليت يف
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥املـؤرخ    ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة       

 وقـرار جلنـة حقـوق       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  يف  املؤرخني ٥/٢ و ٥/١وقراري اجمللس   
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ  ٢٠٠٥/٧٤اإلنسان 
ية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ    بتعزيز فرص مسامهة املؤسسات الوطن     بيرّح  -١٣  

باريس يف عمل جملس حقوق اإلنسان، على حنو ما تنص عليه وثيقة نتائج اسـتعراض عمـل                 
 ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧املؤرخ   ٦٥/٢٨١اجمللس اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها        

ؤسـسات   امل ، ويشجع ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢املؤرخ   ١٩/١١٩ينص عليه مقرر اجمللس      ماو
   فرص املسامهة هذه؛اغتنامالوطنية حلقوق اإلنسان على 

 مبسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف العملية اجلارية         يرحب أيضاً   -١٤  
 هيئات املعاهدات، ويشجع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة          الرامية إىل تقوية  

  املسامهة يف العملية املذكورة؛
 باعتراف األمني العام مبا قدمته املؤسسات الوطنية حلقـوق          ذلكيرحب ك   -١٥  

اإلنسان املمتثلة ملبادئ باريس من مسامهات يف أعمال جلنة وضع املـرأة، ومـؤمتر الـدول                
الفريق العامل املفتوح العضوية املعـين      ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    األطراف يف   
 العام الرامية إىل تشجيع املؤسسات الوطنية حلقوق        ، ويؤيد ويرحب جبهود األمني    بالشيخوخة

اإلنسان على مواصلة التفاعل مع مجيع آليات األمم املتحدة ذات الصلة والدعوة إىل املشاركة              
  بشكل مستقل يف هذه اآلليات وفق والية كل منها؛

 فرص   لزيادة ٦٦/١٦٩ و ٦٥/٢٨١بتأييد اجلمعية العامة يف قراريها      يرحب    -١٦  
ريس يف أعمال جملـس حقـوق   ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ با     مسامهة ا 
جدوى متكني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     العامة  ، ويوصي بأن تبحث اجلمعية      اإلنسان

لممارسات والترتيبات املتفق عليها  العامة وفقاً لاملمتثلة ملبادئ باريس من املشاركة يف اجلمعية
/  آذار ٢٥املـؤرخ    ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١قرارات اجمللس   يف  ، و ٦٠/٢٥١عية  يف قرار اجلم  

يف الوقـت نفـسه     ضمن  وأن ت ،  ٢٠٠٥/٧٤قرار جلنة حقوق اإلنسان     يف  ، و ٢٠١١مارس  
  ؛الية فعاألشدمسامهتها 
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 وأمهية  اًإدارياً و مالياملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     استقالل   أمهيةيؤكد    -١٧  
ياح اجلهود اليت تبذهلا الدول     بارتز ومحاية حقوق اإلنسان، ويالحظ      لتعزيبالنسبة  استقرارها  

، بوسـائل   ة واالستقالل  الذاتي ةريمن احل هامشاً أكرب   ت ملؤسساهتا الوطنية    أتاحاألعضاء اليت   
ها دور احملقق أو تعزيز هذا الدور، ويشجع احلكومات األخرى على النظر يف اختاذ              منها منحُ 

  خطوات مماثلة؛
أولوية قـصوى للعمـل املتـصل        املفوضية السامية ألهنا تعطي      على يثين  -١٨  

 التعاون التقين، ونظراً إىل اتـساع نطـاق          بوسائل منها  باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   
على كفالة اختاذ ترتيبات مناسبة يشجع املفوضة السامية األنشطة املتصلة باملؤسسات الوطنية، 

 وتوسيع ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ا دعم الرامية إىلةنشطميزانية ملواصلة األ صيصوخت
،  التابعـة هلـا    لتنسيق اإلقليمي ا وجلان دعم عمل جلنة التنسيق الدولية       ومن ضمنها ،  نطاقها

  ويدعو احلكومات إىل التربع بأموال إضافية حتقيقاً هلذا الغرض؛
ق علـى نطـاق     التنسي مبا تبذله املفوضة السامية من جهود لتعزيز         يرحب  -١٩  

منظومة األمم املتحدة بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويشجع مجيع آليات األمـم     
املتحدة حلقوق اإلنسان، إىل جانب وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، على العمل            

  ؛، كل يف إطار واليتهمع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
حلقـوق  اون الدويل فيما بني املؤسسات الوطنيـة        بتعزيز التع يرحب أيضاً     -٢٠  
 ،مبا يف ذلك عن طريق جلنة التنسيق الدولية، ويشجع األمني العام على أن يواصـل              اإلنسان  

تقدمي املساعدة الالزمة لعقد االجتماعات واملؤمترات الدوليـة        بالتعاون مع املفوضية السامية،     
  ؛ك اجتماعات جلنة التنسيق الدولية، مبا يف ذلاخلاصة بتلك املؤسساتواإلقليمية واألقاليمية 

األعمال التجاريـة وحقـوق     شأن   ب إعالن إدنربه  ب حييط علماً مع االهتمام     -٢١  
الذي ُعقـد  و املنبثق عن املؤمتر الدويل العاشر للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        )٨(اإلنسان

بقرار جملس حقوق اإلنـسان     ، ويذكِّر   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨يف الفترة من    
 الذي رحب فيه بالدور املهم الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان               ١٧/٩

  املنشأة وفقاً ملبادئ باريس فيما خيص األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
 بتعزيز التعاون اإلقليمي فيما بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         يرحب  -٢٢  

شـبكة املؤسـسات   الذي تقوم بـه  ، ويشري مع التقدير إىل العمل املتواصل     قيف مجيع املناط  
 وشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        ،الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان   

 ملؤسسات حقوق اإلنسان، واجملموعة األوروبية      سيا واحمليط اهلادئ  يف األمريكتني، ومنتدى آ   
  ق اإلنسان؛للمؤسسات الوطنية حلقو

__________  
)٨( A/HRC/17/NI/1املرفق ،. 
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مجيع الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواصلة اختاذ         يشجع    -٢٣  
 تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بإنشاء املؤسسات الوطنية وإدارهتا         الكفيلة بزيادة اخلطوات  

  على حنو فعال؛
ثـة   إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثال    يطلب  -٢٤  

  والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه            يطلب أيضاً     -٢٥  

فيما يتعلق باعتماد املؤسسات الوطنية     الثالثة والعشرين تقريراً عن أنشطة جلنة التنسيق الدولية         
   .ملبادئ باريسوفقاً 

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]ُتمد دون تصويتاع[
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  الدورة التاسعة عشرة  - ثالثاً  

  القرارات  - ألف  

    ١٩/١  
تصاعد االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وتدهور احلالة اإلنـسانية يف              

  اجلمهورية العربية السورية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ان  نقاشاً عاجالً تناول فيه تصاعد االنتهاكات اخلطرية حلقـوق اإلنـس           وقد أجرى   

  وتدهور احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية،
 إزاء تدهور احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وخباصة         وإذ يعرب عن قلقه البالغ      

لعنف ضد الـسكان،    نسان واستخدام السلطات السورية ا    استمرار انتهاكات حقوق اإل   إزاء  
  أسفر عن أزمة إنسانية، مما

اسـتقالهلا،  بالتزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية الـسورية، و        وإذ يعيد تأكيد    
  ،ووحدهتا، وسالمتها اإلقليمية، ومببادئ ميثاق األمم املتحدة

/  كـانون األول   ١٩املـؤرخ    ٦٦/١٧٦ إىل قراري اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري   
قرارات جملس حقـوق    إىل  ، و ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمرب

/  آب٢٣املـؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٩املـؤرخ    ١٦/١-إلنسان دإ ا
، وما اختذته جامعـة    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢املؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١ أغسطس

الدول العربيـة من مقررات ومبادرات وتدابري وما بذلته من جهود ملعاجلة مجيع جوانـب              
 كـانون   ٢٢املـؤرخ    ٧٤٤٤ هـا قراراا يف ذلـك     ية العربية السورية، مب   احلالة يف اجلمهور  

، والبيان اخلتامي الصادر عن     ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٢املؤرخ   ٧٤٤٦، و ٢٠١٢يناير  /الثاين
/  تـشرين الثـاين    ٣٠اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي عقب اجتماعها املعقود يف          

   بشأن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية،٢٠١١ نوفمرب
 باستنتاجات رئيس املؤمتر الدويل جملموعة أصدقاء الشعب السوري الذي          إذ يرحب و  
  ،٢٠١٢فرباير / شباط٢٤ُعقد يف 
 استمرار االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية حلقوق اإلنسان        يدين بشدة   -١  

واحلريات األساسية على أيدي السلطات السورية، مثل استخدام القـوة ضـد املـدنيني،              
إلعدام التعسفي، وقتل احملتجني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني            وحاالت ا 

واضطهادهم، مبا يف ذلك مصرع صحفيني سوريني وأجانب يف اآلونة األخرية، واالحتجـاز        
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، والعنف  التعسفي، وحاالت االختفاء القسري، وإعاقة الوصول إىل العالج الطيب، والتعذيب         
  األطفال؛ اجلنسي، وسوء املعاملة الذي مشل

أعمال وحشية يف خـالل     ملا ارتكبه النظام السوري من       يعرب عن األسى    -٢  
ات يف االعتـداء علـى      األشهر األحد عشر السابقة، مثل استخدامه للمدفعية الثقيلة والدباب        

املدن والقرى، مما أدى إىل مصرع اآلالف من املدنيني األبرياء، وتسبب يف            مناطق سكنية يف    
 وأرغم عشرات اآلالف من السوريني على الفرار من منـازهلم، وتـسبب يف   انتشار الدمار، 

  انتشار املعاناة بني أفراد الشعب السوري، مسفراً عن أزمة إنسانية؛
 إزاء احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية،        يعرب عن قلقه الشديد     -٣  

والوقود، فضالً عـن التهديـدات      مبا يف ذلك نقص الوصول إىل األغذية األساسية واألدوية          
  ؛ الطبية العاملني يف القطاع الطيب واملرضى واملرافقاليت تستهدفوأعمال العنف 

 على ضرورة تلبية االحتياجات اإلنسانية بصورة عاجلة، تيسرياً       يعيد التأكيد   -٤  
  إليصال املساعدة بفعالية، وضماناً للوصول املأمون إىل العالج الطيب؛

علـى الفـور    حداً  أن تضع   كومة اجلمهورية العربية السورية      ح  إىل طلبي  -٥  
جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات على املدنيني، وأن توقف مجيع أعمال العنـف    

 ودون عوائق إىل محص واملناطق      يةرالوصول حب لكي تتيح لألمم املتحدة والوكاالت اإلنسانية       
اجات فيها، وأن تسمح للوكـاالت اإلنـسانية         تقدير كامل لالحتي   إجراءاألخرى من أجل    

بتقدمي مواد وخدمات اإلغاثة احليوية إىل مجيع املدنيني املتضررين من أعمال العنف، وخباصة             
  يف محص ودرعا والزبداين واملناطق األخرى الواقعة حتت حصار قوات األمن السورية؛

لعقـاب   أمهية ضمان املساءلة وضرورة وضع حد لإلفـالت مـن ا           يؤكد  -٦  
وحماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اليت ميكـن أن تعـّد               

  جرائم ضد اإلنسانية؛
 بالعبء اخلطري واملتزايد يف استضافة الالجئني من اجلمهورية العربيـة           يسلم  -٧  

م ومساعدة يف   دعما يلزم من    اليت تعهدت بتقدمي    والسورية، الذي تتحمله البلدان اجملاورة هلا       
  هذا الشأن؛

 إبقاء املسألة قيد نظره واختاذ املزيد من اإلجراءات بـشأن احلالـة يف              يقرر  -٨  
  .اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك عقب احلوار التفاعلي املقبل مع جلنة التحقيق

  ١٠اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ١

أصوات، مع امتناع ثالثة أعضاء عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٣٧اعُتمد بتصويت ُمسجَّل، بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :املؤيدون
األردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنغالديش، بـنن،         
بوتسوانا، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مولـدوفا،          

لي، غواتيماال، قطـر، الكـامريون،   جيبويت، رومانيا، السنغال، سويسرا، شي 
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكـة         

ريا، العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغا       
  الواليات املتحدة األمريكية

  :املعارضون
  االحتاد الروسي، الصني، كوبا

  :صويتاملُمتنعون عن الت
  .]إكوادور، الفلبني، اهلند

    ١٩/٢  
  تعزيز املصاحلة واملساءلة يف سري النكا    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  غري ذلك من الصكوك ذات الصلة،باخلاصني حبقوق اإلنسان و
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١جملس حقوق اإلنسان    قراري  إىل  وإذ يشري     

 واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس، املؤرخني      ال أصحاببشأن مدونة قواعد سلوك     
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨يف 

 أن على الدول أن تكفل اتفاق أي تـدبري تتخـذه ملكافحـة              وإذ يؤكد من جديد     
القـانون  مع ما ينطبق من أحكـام     سيما   ون الدويل، وال  اإلرهاب مع التزاماهتا مبوجب القان    

  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل، 
النكـا    بتقرير اللجنة املعنية بالدروس املستفادة واملصاحلة يف سري        وإذ حييط علماً    

يف عملية املـصاحلة الوطنيـة يف       اللجنة  سهم به   ا وتوصياهتا، ويقر مبا ميكن أن ت      واستنتاجاهت
  النكا،  سري

اءة الواردة يف تقرير اللجنة، مبا يف ذلك ضرورة إجراء حتقيق         بالتوصيات البنّ  وإذ يرحب   
ذي مصداقية يف االدعاءات الواسعة االنتشار بشأن القتل خارج نطـاق القـضاء وحـاالت               

، وتنفيذ آليـات حمايـدة       السالح وعةمرتمنطقة   مشال سري النكا     جعلاالختفاء القسري، و  
لتسوية املنازعات املتعلقة باألراضي، وإعادة تقييم سياسات االحتجاز، وتعزيز املؤسسات املدنية           



A/67/53 

GE.12-16115 16 

اليت كانت مستقلة يف السابق، والتوصل إىل تسوية سياسية بشأن نقل السلطة إىل املقاطعـات،               
   سيادة القانون،تضمن إصالحات إجراءوتعزيز ومحاية حق اجلميع يف حرية التعبري، و

يف االدعـاءات اخلطـرية بـشأن       اكلقدر ال  أن التقرير ال يعاجل با     وإذ يالحظ بقلق    
  انتهاكات القانون الدويل،

حكومة سري النكا إىل تنفيذ التوصيات البناءة املقدمـة يف تقريـر            يدعو    -١  
لضرورية للوفـاء   اللجنة املعنية بالدروس املستفادة واملصاحلة واختاذ مجيع اخلطوات اإلضافية ا         

بالتزاماهتا القانونية ذات الصلة وبتعهدها باختاذ إجراءات موثوقة ومستقلة لـضمان العدالـة             
  واإلنصاف واملساءلة واملصاحلة جلميع مواطين سري النكا؛

 إىل حكومة سري النكا أن تقدم، بأسرع ما ميكن، خطة عمل شـاملة              يطلب  -٢  
كومة واخلطوات اليت ستتخذها من أجل تنفيذ التوصـيات         تبني تفاصيل اخلطوات اليت اختذهتا احل     

  عى حدوثها؛الواردة يف تقرير اللجنة، وأيضاً من أجل التصدي النتهاكات القانون الدويل املّد
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملعنيني من املكلفني          يشجع  -٣  

شورة واملساعدة التقنيـة بـشأن تنفيـذ        بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على تقدمي امل       
اخلطوات املذكورة أعاله، ويشجع حكومة سري النكا على قبول تلك املشورة واملساعدة،            
ويطلب إىل املفوضية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين تقريراً عن               

  .توفري تلك املساعدة
  ٥٢اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 أعـضاء عـن     ٨ صوتاً، وامتنـاع     ١٥ صوتاً مقابل    ٢٤صويت مسّجل، بأغلبية    اعُتمد بت [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بولندا، بريو، اجلمهورية التشيكية،         
مجهورية مولدوفا، رومانيا، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال، الكـامريون،           

املكسيك، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلنـد،   ليبيا،  كا،  كوستاري
  ريا، الواليات املتحدة األمريكيةهنغا
  :املعارضون

االحتاد الروسي، إكوادور، إندونيسيا، أوغندا، بنغالديش، تايلند، الصني، الفلبني،         
  يالكة العربية السعودية، موريتان، ملديف، املمالكويتقطر، كوبا، الكونغو، 

  :املمتنعون عن التصويت
األردن، أنغوال، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جيبويت، السنغال، قريغيزسـتان،         

  .]ماليزيا
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    ١٩/٣  
   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  .نظر الفصل أوالًا  

    ١٩/٤  
 سـياق    يف مناسبالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي          

  ظروف الكوارث
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مجيع قراراته السابقة إضافة إىل القرارات اليت اعتمـدهتا جلنـة            إذ يؤكد من جديد     

حقوق اإلنسان بشأن مسألة السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي               
  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠املؤرخ  ١٥/٨مناسب، ومنها قرار جملس حقوق اإلنسان 

إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مـسألة            وإذ يشري     
يف حقوق  به  يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا         بالرجل  مساواة املرأة   

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥املؤرخ  ٢٠٠٥/٢٥التملك والسكن الالئق، مبا يف ذلك القرار 
 أن صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك العهـد             من جديد وإذ يؤكد     

 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تستتبع      القتصادية واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق ا   
  الالئق، واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول األطراف فيما يتعلق باحلصول على السكن

 املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق املكرسـة يف         يضاًوإذ يؤكد من جديد أ      
األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالنات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية ومؤمترات           
القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة والدورات االستثنائية للجمعية العامة واجتماعـات املتابعـة             

 )٩(نها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول أعمال املوئـل         املتعلقة هبا، ومن بي   
واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الـذي اعتمدتـه              

 ٩املؤرخ   ٢٥/٢-اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين وأرفقته بقرارها دإ         
 ،٢٠٠١يونيه /حزيران

 وإطـار عمـل هيوغـو       )١٠( أمهية تنفيذ إعالن هيوغو    كذلك ذ يؤكد من جديد   وإ  
اللـذين  ،  )١١(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكـوارث       : ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

اعتمدمها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الذي عقد يف كويب يف هيوغو باليابـان يف                
  ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٨الفترة من 

__________  
)٩( A/CONF.165/14. 
)١٠( A/CONF.206/6و Corr.1 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )١١(
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 على األشخاص   قد يؤثر  اًمومعالسكن  حلالة  من أن أي تدهور     وإذ يعرب عن قلقه       
الذي يعيشون ظروف الفقر، واألشخاص ذوي الدخل املـنخفض، والنـساء، واألطفـال،          
واألشخاص املنتمني لألقليات أو للشعوب األصـلية، واملهـاجرين، واملـشردين داخليـاً،             

 الدعم حاجتهم إىل ويزيد  أكثر من غريهم،  واألشخاص ذوي اإلعاقة   واملستأجرين، واملسنني، 
  مواجهة الكوارث الطبيعية الشديدة،من أجل 
العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة من أجل تعزيـز            وإذ يالحظ     

عية احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، ال سيما عمل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما           
  ،٢٠ و١٦ و٩ و٧ و٤والثقافية، مبا يف ذلك تعليقاهتا العامة 

 عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وأحـوال املنـاخ         إزاء وإذ يعرب عن قلقه الشديد      
والطقس القاسية ومن تزايد تأثريها يف سياق تغري املناخ والتوسع احلضري فضالً عن عوامل               

رث وقابلية التأثر هبا والقدرة على التـصدي        أخرى من شأهنا أن تؤثر يف التعرض هلذه الكوا        
هلا، مما أدى إىل خسائر فادحة يف األرواح واملساكن وسبل املعيشة، إضـافة إىل التـشريد                
القسري، وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية وطويلة األمد على مجيع اجملتمعات يف        

  مجيع أحناء العامل،
الء دون خإلألوامر او ،مراراً ن غريهم للتشردعرضة م بأن الضعفاء هم أكثر    وإذ يقر   

بصورة جمديـة يف    املشاركة   و ةستشاراالالستبعاد من   لأن تتوافر هلم سبل انتصاف مناسبة، و      
عملية احلد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب هلا ويف مجيـع مراحـل التـصدي                

  هم باحلق يف السكن الالئق، متتعوذلك على حساب، استعادة القدرة بعدهاللكوارث و
 بأن إدماج هنج حقوق اإلنسان يف إطار احلد من أخطـار الكـوارث          وإذ يقر أيضاً    

 ميثـل   استعادة القدرة بعدها  والوقاية منها والتأهب هلا ويف مجيع مراحل التصدي للكوارث و         
 مبـدأي    وإذ يؤكد يف هذا اخلصوص     ؛إعمال احلق يف السكن الالئق تدرجيياً     عامالً مهماً يف    

  املشاركة والتمكني،
 بعمل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنـصر مـن           يقّر مع التقدير    -١  

عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، مبا يف ذلـك              
  طرية؛اضطالعها ببعثات قُ

 وإىل )١٢(جلمعية العامة  بالتقريرين اللذين قدمتهما املقررة اخلاصة إىل ا       يرحب  -٢  
وحييط علماً مع التقدير باإلطار املقدم الحترام احلـق يف الـسكن        )١٣(جملس حقوق اإلنسان  

 الالئق ومحايته وإعماله على حنو شامل يف سياق الظروف اليت تعقب الكوارث؛

__________  
)١٢( A/66/270. 
)١٣( A/HRC/16/42. 
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 الدول واجلهات الفاعلة ذات الصلة على احترام احلق يف الـسكن            يشجع  -٣  
ومحايته وإعماله يف املبادرات اليت     ناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب       كعنصر من ع  الالئق  

تتخذها على نطاق أوسع للحد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب هلـا ويف مجيـع    
  ؛استعادة القدرة بعدهامراحل التصدي للكوارث و

محايته وإعمالـه   على  وعلى احترام يف احلق يف السكن الالئق         الدول   حيث  -٤  
دون متييز من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي                  

 أو النسب أو غـري ذلـك مـن          أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة         
مع االعتراف بـأن االحتياجـات هـي        وذلك يف الظروف اليت تعقب الكوارث       ،  األسباب

استعادة القدرة على   راحل االستجابة اإلنسانية على املدى القصري و      األساس الذي تقوم عليه م    
  :مبكر، وحيثها يف هذا اخلصوص على ما يليالعمل يف وقت 

مجيع األشخاص املتضررين، بصرف النظر عن وضـع        بني  ساواة  املضمان    )أ(  
متييز من أي نوع، يف احلصول على مـسكن يفـي           أي  حيازهتم قبل وقوع الكوارث ودون      

كلفتـه وصـالحيته   على حتمـل  عايري سهولة الوصول إليه والقدرة مبلبات الكفاية، أي   مبتط
 ومالءمته من الناحية الثقافية ومن ناحية موقعه وتيـسر اخلـدمات            تهللسكن وضمان حياز  

األساسية واحترام معايري السالمة الرامية إىل احلد من الـضرر يف حـال وقـوع كـوارث                 
  املستقبل؛ يف

ق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر التخطـيط والتنفيـذ يف            إدماج احل   )ب(  
حاالت االستجابة اإلنسانية والتعمريية واإلمنائية يف الظروف اليت تعقب الكـوارث، مبـا يف              

 ذلك عندما يقتضي األمر توفري مأوى مؤقت كاستجابة مؤقتة؛

 شـد ألاء األولوية الواجبة إلعمال احلق يف السكن الالئق لألشخاص ا         إعط  )ج(  
سيما باحترام مبادئ    الحرماناً وضعفاً عن طريق إعادة بناء املساكن وتوفري مسكن بديل، و          

عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني وبإدماج املنظور اجلنساين يف السياسات واالستراتيجيات            
ـ               ل والربامج الرامية إىل احلد من أخطار الكوارث والوقاية منها والتأهب هلا ويف مجيع مراح

  ؛استعادة القدرة بعدهاالتصدي للكوارث و
 يف مجيع من استخدام املساكن األشخاص ذوي اإلعاقة  متكنيضمان مراعاة     )د(  

   وفقاً للقانون الدويل واملعايري الدولية؛بنائها،مراحل إعادة 
التطلع إىل ضمان إتاحة فرص احلـصول علـى املعلومـات واستـشارة               )ه(  

املـساعدة   تدابري   وضععات احمللية املتأثرة ومشاركتهم اجملدية يف       األشخاص املتضررين واجملتم  
  ؛ وتنفيذهاالسكنووى أتوفري امليف 

 أمـالك ضمان االعتراف حبقوق احليازة لألشخاص الذين ليست لـديهم            )و(  
 مع  استعادهتا و ئهاوإعادة بنا عنها  والتعويض  األمالك  د  مسجلة رمسياً يف برامج ر    شخصية أو   
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خاص لألشخاص األكثر ضعفاً واختاذ التدابري الالزمة لـدعم إعـادة متلكهـم            إيالء اهتمام   
  أرض؛طع وا على السكن الالئق أو على ِقصلكي حيإتاحة فرص بديلة ل أو

 إىل مساكنهم األصلية     طوعاً دعم عودة املشردين من األفراد أو اجلماعات        )ز(  
ـ  هميارتخا حضمبأو أراضيهم أو أماكن إقامتهم املعتادة بسالمة وكرامة          ، املـستنري ّر و احل

وضمان أن تكون ظروف نقل األشخاص املشردين إىل مكان آخر وإدماجهم حملياً متفقة مع              
يهية املتصلة  القانون الدويل واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان على النحو املبني يف املبادئ التوج           

ية املتعلقة بالتـشرد الـداخلي       املبادئ التوجيه  ال سيما الء والتشرد، و  بالسكن الالئق واإلخ  
واملبادئ التوجيهية العملية حلماية األشخاص يف حاالت الكوارث الطبيعية الـيت اعتمـدهتا             

  اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت؛
ضمان أن تكون حاالت النقل بصفة دائمة حمدودة بقدر اإلمكان، وعـدم              )ح(  

 ،راًاضرإأقل  اليت تكون   مجيع اخليارات البديلة    نقل األشخاص إىل مكان آخر إال بعد استنفاد         
يف احلاالت اليت يطرح فيها احلفاظ على السالمة العامة         وأن جيري النقل وفقاً للقانون الدويل       

   واضحة؛مشكلة
ضمان اختاذ التدابري املناسبة إلتاحة مأوى بديل مناسب لألشخاص غـري              )ط(  

  هم؛لوا توفري املأوى بأنفسوالقادرين على أن يت
، مبا يف ذلك إمكانية االستعانة مبحامٍ واحلصول        ةتوفري سبل انتصاف مناسب     )ي(  

الء أو املعرضني له    حيظى مجيع األشخاص املهددين باإلخ     وضمان أن    ،على املساعدة القانونية  
  بنظر احملاكم يف دعاواهم بصورة عادلة؛

لة ذات الصلة    بالتعاون الذي أبدته الدول وغريها من اجلهات الفاع        يرحب  -٥  
، ويدعوها إىل مواصلة    استعادة القدرة بعدها   و مع املقررة اخلاصة يف سياق التصدي للكوارث      

ـ              ا التعاون معها بشأن هذه املسألة وتبادل املمارسات اجليدة يف هذا اخلصوص واالستجابة مل
  زيارات؛إجراء الحلصول على معلومات و اطلباتتقدمه من 
وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        إىل األمني العام     يطلب  -٦  

   تقدمي كل ما يلزم من مساعدة إىل املقررة اخلاصة لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعالية؛
  . يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالالنظر مواصلة يقرر  -٧  

  ٥٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/٥  
  مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 باملبادئ املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـواردة           إذ يسترشد   

عية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما           يف
  والثقافية،
، ونتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي         )١٤( إىل أن إعالن وبرنامج عمل فيينا      وإذ يشري   

 الـذي   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار اجلمعية العامة    ،  )١٥(٢٠٠٥ لعام
أن مجيع حقوق اإلنـسان     كلها  ؤكد  يأنشأت اجلمعية العامة مبوجبه جملس حقوق اإلنسان،        

يعزز بعـضها   وويعتمد كل منها على اآلخر       قابلة للتجزئة ومترابطة     غريوهي حقوق عاملية    
عليها التأكيد ويف مرتبة واحدة ووضعها بعضاً، ومن مث جيب التعامل معها بإنصاف ومساواة، 

 من  تعفي الدول أبداً   أن تعزيز ومحاية فئة من احلقوق ال      إذ يشري أيضاً إىل     بالدرجة نفسها، و  
  رى،خاألقوق احلتعزيز ومحاية 

 إىل القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنـسان           وإذ يشري أيضاً    
املؤرخ  ٤/٧بشأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك إىل قرار اجمللس           

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠
 مـن    باجلهود اجلارية، مبا فيها اجلهود اليت يبذهلا جملس حقوق اإلنسان،          وإذ يرحب   

أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإذ يشجع على بذل جهود إضـافية             
لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإزالة العقبات اليت تعترض إعماهلـا            

  على مجيع املستويات،
جمـال تعزيـز     يف   املتبقية التطورات اهلامة األخرية والتحديات      وإذ يضع يف اعتباره     

  ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،
 بأن دخول الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           وإذ يسلم   

شكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ يف وقت مبكر، بتصديق عشر دول عليه، سي            
ساعد يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نطاق العـامل،            تأداة هامة   

أن مثـاين    دولة قد وقعت على الربوتوكول االختياري و       تسعاً وثالثني وإذ يشري باهتمام إىل أن      
  ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤قت عليه منذ فتح باب التوقيع عليه يف  صّددول

__________  
)١٤( A/CONF.157/24 (Part1)الفصل الثالث ،. 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١٥(
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  :يؤكد  -١  
أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصـني حبقـوق             )أ(  

 مـن اخلـوف   ويف مأمناإلنسان يسلمان بأن املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً   
ميكن أن يتحقق إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان حبقوقه املدنية والثقافيـة               والفاقة ال 

  ية واالجتماعية؛واالقتصادية والسياس
أن جلميع األشخاص يف البلدان كافةً احلق يف إعمال حقوقهم االقتـصادية              )ب(  

  غىن عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم حبرية؛ واالجتماعية والثقافية اليت ال
أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هي حقوق وحريات عامليـة             )ج(  

مترابطة، وأن الدول كافة ملزمة بـضمان       و منها على اآلخر     ويعتمد كل وغري قابلة للتجزئة    
  تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا على أكمل وجه؛

أن التعاون الدويل مهم يف مساعدة احلكومات على الوفاء بالتزامها حبماية             )د(  
ة، مع التشديد   وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي         

  على أن املسؤولية األوىل عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها إمنا تقع على عاتق الدول؛
تنفصم بني االحترام الكامل للحقوق الواردة يف العهـد          أنه توجد صلة ال     )ه(  

  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعملية التنمية؛
  :يلي ىل ما مجيع الدول إيدعو  -٢  
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً؛إعمال  )أ(  
االقتـصادية   يف التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق          النظر  )ب(  

 والثقافية، فضالً عن الصكوك الدولية األخرى املتصلة بإعمال احلقوق االقتصادية    واالجتماعية
   تنفيذها إذا كانت أطرافاً فيها؛عمل علىفية، والواالجتماعية والثقا

 ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز مـن أي           ضمان  )ج(  
  نوع كان؛
 تدرجيياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية ومبـساعدة وتعـاون           السعي  )د(  

ادية واالجتماعيـة   دوليني حسب االقتضاء، إىل كفالة اإلعمال الكامل للحقـوق االقتـص          
  ؛ وجمموعاتأفرادمن والثقافية، مع إيالء اهتمام خاص ملن يعيشون يف فقر مدقع، 

 املشاركة احلقيقية والواسعة النطاق للمجتمع املدين يف عمليات صنع          تعزيز  )ه(  
القرار املتصلة بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك عن طريق             

  ل جهود لتحديد وتدعيم ممارسات احلكم الرشيد؛بذ
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تصدق على الربوتوكول االختيـاري      توقع ومل   مجيع الدول اليت مل    يشجع  -٣  
على أن تنظر يف القيام امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  لكي يبدأ نفاذه يف وقت مبكر؛بذلك 
  :يلي االقيام مبراف يف العهد  إىل الدول األطيطلب  -٤  
سحب التحفظات اليت تتعارض مع هدف العهد والغرض املنـشود منـه،              )أ(  

   يف إعادة النظر يف التحفظات األخرى بغية سحبها؛التفكريو
 بانتظـام  تقاريرها إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         تقدمي  )ب(  

  ؛ددويف الوقت احمل
هود الوطنية املتضافرة لضمان مشاركة اجملتمع املدين يف إعـداد           اجل تشجيع  )ج(  

م إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ويف تنفيـذ           تقاريرها الدورية اليت تقدّ   
  توصيات اللجنة؛

مراعاة العهد يف كافة عمليات صنع السياسات الوطنيـة والدوليـة       ضمان    )د(  
  ؛ اليت جتري فيهاذات الصلة

يتجزأ من   أن احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها جزء ال        جمدداً يكرر  -٥  
، ويؤكد الدور احملوري لألمم املتحدة      العمل الفّعال من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       

يف تعزيز الشراكات العاملية من أجل التنمية، وذلك توخياً لتهيئة بيئة عاملية داعمة لتحقيـق               
  ؛إلمنائية لأللفيةاألهداف ا
 الـذي   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨املؤرخ   ٦٤/٢٩٢قرار اجلمعية العامة    ب ذكّري  -٦  

الصرف خدمات باحلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة والنقية و        العامة  سلَّمت فيه اجلمعية    
 وإىل  غىن عنه للتمتع الكامل باحلياة وجبميع حقوق اإلنـسان،         الصحي باعتباره حقاً إنسانياً ال    

 الذي أكد فيه اجمللـس أن  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠املؤرخ  ١٥/٩قرار جملس حقوق اإلنسان   
الصرف الصحي مستمد من    خدمات  على  حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة و        

 باحلق يف أعلى مستوى ميكن بلوغـه مـن          وثيقاًاحلق يف مستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطاً        
  ة والنفسية، فضالً عن احلق يف احلياة ويف الكرامة اإلنسانية؛الصحة البدني

 بأن التعاون الدويل على حل املشاكل الدوليـة ذات الطـابع            ُيذكِّر أيضاً   -٧  
االقتصادي واالجتماعي والثقايف، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريـات           

كد أن من شأن توسيع نطاق التعاون       األساسية للجميع، هو أحد مقاصد األمم املتحدة، ويؤ       
  الدويل أن ُيسهم يف إحراز تقدم دائم يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 إىل العمل الذي تضطلع بـه جلنـة احلقـوق االقتـصادية             يشري باهتمام   -٨  
ـ  مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا      لمن أج واالجتماعية والثقافية     ائل منـها  بوس
  تقدمي تعليقات عامة؛
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 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مواصلة جهودهـا        يشجع  -٩  
من أجل تعزيز ومحاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية               

، مبا يف ذلك عـن      واالجتماعية والثقافية وإعماهلا إعماالً كامالً على الصعيدين الوطين والدويل        
 الدول األطراف جلميع الدول األطراف لكـي        طريق إتاحة اخلربة املكتسبة من فحصها تقاريرَ      

  تنظيم حلقات عمل إقليمية للتشجيع على متابعة مالحظاهتا اخلتامية؛عن طريق تستفيد منها، و
هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان األخـرى   ا تقوم به  ملعن تقديره  ُيعرب  -١٠  

مـن  أو براجمها املتخصصة ة مبسائل ذات صلة بالعهد وهبيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا       املعني
 ،كـامالً   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً    وإعمال  عمل متعلق بتعزيز ومحاية     

  ويشجعها على مواصلة هذا العمل؛
لـس  التابعة جمل صة  مجيع اإلجراءات اخلا  قوم به   ا ت  مل عن تقديره  ُيعرب أيضاً   -١١  

احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     وإعمال  عمل متعلق بتعزيز ومحاية     من  حقوق اإلنسان   
   على مواصلة هذا العمل؛ا ويشجعه،والثقافية إعماالً كامالً

 على تعزيز التعاون، وعند االقتضاء، على زيادة التنسيق بني جلنـة            يشجع  -١٢  
افية وهيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق   

براجمها وآليات جملس حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان األخـرى الـيت         أو
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على حنو حيترم الواليـات          تؤثر يف تضطلع بأنشطة   

  ها؛املتمايزة لكل منها ويعزز سياساهتا وبراجمها ومشاريع
 بإدراج مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف    يرحب  -١٣  

 احلاجة إىل وضـع      على أمور منها   اللذين أكدت فيهما الدول    )١٦(إعالن وبرنامج عمل ديربان   
 تدابري   على ملتميكن أن تش   ، مالئمة استراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات   وتعزيز وتنفيذ   

د الوطنية واإلقليمية والدولية، من أجل النهوض بالتنمية االجتماعيـة  ُعلى الصُّعخاصة وإجيابية،   
 وإعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع         باملساواة بني اجلميع  

  ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
ت اإلقليمية الرامية إىل تعزيز إعمال احلقـوق االقتـصادية           باملبادرا يرحب  -١٤  

  واالجتماعية والثقافية، ويشجع هذه املبادرات؛
 باملسامهات اهلامة اليت تقدمها املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان           يسلّم  -١٥  

مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتـع     يف  واملنظمات غري احلكومية    
  هبا، ويشجع هذه املسامهات؛

__________  
 .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر  )١٦(
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 لألنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة الـسامية          عن تقديره  ُيعرب  -١٦  
سيما عـن طريـق      حلقوق اإلنسان يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال        

األمم املتحدة،  التعاون التقين، وعمل مكاتبها امليدانية، وتقدمي التقارير ذات الصلة إىل هيئات            
  وتطوير خرباهتا الداخلية، وإصدار املنشورات والدراسات بشأن املسائل ذات الصلة؛

  : املفوضية السامية حلقوق اإلنسان علىيشجع  -١٧  
مواصلة تقدمي أو تيسري الدعم العملي اهلادف إىل بناء القدرات من أجـل               )أ(  

  ماالً كامالً؛إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إع
مـساعيها  مواصلة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى كجزء من            )ب(  

   منظومة األمم املتحدة؛ يفدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إل
تعزيز قدراهتا البحثية والتحليلية يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            )ج(  

  بطرق منها عقد اجتماعات للخرباء؛والثقافية وتقاسم خرباهتا 
  تعزيز دعم جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )د(  
مواصلة أنشطتها املتعلقة بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           )ه(  

والتوعية هبا، مبا يف ذلك عن طريق دعم املبادرات اإلقليمية املتصلة بإعمال العهـد الـدويل                
  اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛اخل

 بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عـن مـسألة          حييط علماً وباهتمام    -١٨  
، وبتوصياهتا املقدمـة إىل  )١٧(إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان  

  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران١٨املؤرخ  ١٤/١٣اجمللس عمالً بقراره 
لمرأة لقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احل أن يركز على مسألة      يقرر  -١٩  
وذلـك   مبا يف ذلك يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              هبذا اخلصوص،  ومتكينها

بالتشاور مع الدول واإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة هليئات ووكـاالت األمـم املتحـدة              
 إدماج املنظور اجلنـساين املقـرر       ملسألة السنوية   اآلخرين، يف مناقشته  وأصحاب املصلحة ا  

تنظيمها خالل الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، ويطلب إىل املفوضية السامية            
  تقرير عن املداوالت؛ونشر إعداد 

إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثانية            يطلب    -٢٠  
 عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز بوجه خاص على احلقـوق االقتـصادية              العشرين، تقريراً و

 مبا يف ذلك يف سياق حتقيق األهـداف          هبذا اخلصوص،  واالجتماعية والثقافية للمرأة ومتكينها   
  اإلمنائية لأللفية؛

__________  
)١٧( A/HRC/17/24و Corr.1. 
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 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختــاذ مزيـد مـن                ُيقرر  -٢١  
  .راءات من أجل تنفيذ هذا القراراإلج

  ٥٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٦  
  املقرر اخلاص يف جمال احلقوق الثقافية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   بأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
 بـاحلقوق    إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص          وإذ يشري   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن          
  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، وجلنـة            وإذ يشري أيضاً    
 ٦٢/١٥٥ اجلمعيـة العامـة      انسان، مبا يف ذلك قـرار     حقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإل    

 / تـشرين الثـاين    ١٣املـؤرخ    ٦٣/٢٢، و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخ
 ٢٦املؤرخ   ١٠/٢٣ و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨املؤرخ   ٦/٦، وقرارا اجمللس    ٢٠٠٨ نوفمرب
  ،٢٠٠٩مارس /آذار

لتنوع الثقايف والتعـاون     اإلعالنات داخل منظومة األمم املتحدة بشأن ا       وإذ يالحظ   
سيما إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل واإلعالن العاملي بشأن التنـوع            الثقايف الدويل، ال  

الثقايف، اللذين اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف                
  على التوايل،، ٢٠٠١ و١٩٦٦ عامي

 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨  يف قواعد سلوك املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة للمجلـس املـؤرخني            

 سيضطلعون بواجبـاهتم    اتيشدد على أن مجيع املكلفني بوالي     ، وإذ   ٢٠٠٧يونيه   /حزيران
  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

ألطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري        لدول ا اعدد  تزايد   ب وإذ يرحب   
 تـشرين   ٢٠الثقايف اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف             

  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨، واليت دخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٥أكتوبر /األول
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جيع احترام حقـوق اإلنـسان       بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتش       واقتناعاً منه   
واحلريات األساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتـصادية واالجتماعيـة             

 ومبادئ احلرية والعدل    والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافةً         
  واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

 بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمم إىل حتقيق النمو الثقـايف        يعترفوإذ    
  ،الثقافية  البشرحلياةمتبادل هو مصدر إثراء 

  نزيهة ومتكافئة على معاملة حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي معاملةً       وتصميماً منه   
  وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من األمهية،

يتجزأ مـن حقـوق      ن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال      أ يؤكد من جديد    -١  
  اإلنسان، وهي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛ 

 التقدم  يستفيد من أن  يف   حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية و          ُيقر  -٢  
  تطبيقاته؛العلمي و
ها الـسياسية    من واجب الدول، بصرف النظر عن نظم        أنه يؤكد من جديد    -٣  

ي يف  راعوأن ت ،  مي مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     حتتعزز و أن  واالقتصادية والثقافية،   
  أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية؛الوقت نفسه 

 النتـهاك حجـة    التنوع الثقايف    أن يتخذ ي شخص   ألجيوز    ال  بأنه ُيذكِّر  -٤  
وفق ما ينص     وذلك حقوق اإلنسان اليت يكفلها القانون الدويل أو لتقييد نطاق هذه احلقوق          

   اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف؛عليه
   أن الدول تتحمل مسؤولية تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها؛يؤكد من جديد  -٥  
املكفولة للجميـع يعـزز      بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية        ُيسلِّم  -٦  

التعددية الثقافية، وُيسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم اخللفية الثقافيـة، وينـهض              
 بتطبيق حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل، وُيعزز العالقات الودية املستقرة فيما             

  بني الشعوب واألمم على الصعيد العاملي؛
  ستقل وإسهاماته يف جمال احلقوق الثقافية؛  بعمل اخلبري امليرحب  -٧  
، وفقاً ملا تنص عليه صكوك األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال حقوق             يقرر  -٨  

اإلنسان، متديد والية املكلف بالوالية احلالية ملدة ثالث سنوات بوصفه مقرراً خاصاً يف جمال              
  :حقوق اإلنسان ليضطلع باملهام التالية

ات الفضلى يف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية على املستويات         حتديد املمارس   )أ(  
  احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛
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حتديد العقبات احملتملة اليت تعوق تعزيز ومحاية احلقوق الثقافيـة وتقـدمي              )ب(  
  أو توصيات إىل اجمللس بشأن اإلجراءات احملتملة يف هذا الشأن؛/مقترحات و

 مع الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابري على املـستويات           العمل بالتعاون   )ج(  
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية هبدف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية من خالل مقترحـات        

  ملموسة تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأن؛
، بالتعاون الوثيـق مـع      دراسة العالقة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف        )د(  

الدول واجلهات الفاعلة ذات الصلة األخرى، مبا فيها على وجه اخلصوص منظمـة األمـم               
   هبدف مواصلة تعزيز احلقوق الثقافية؛املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  إدماج املنظور اجلنساين ومنظور ذوي اإلعاقة يف عمله؛  )ه(  
مربر هلـا، مـع املنظمـات        اجية اليت ال  التعاون الوثيق، مع جتنب االزدو      )و(  

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق 
اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة            

متثل أوسع نطاق ممكن من املصاحل      والعلم والثقافة، فضالً عن جهات فاعلة أخرى ذات صلة          
واخلربات، كل يف حدود واليته، بوسائل منها حضور ومتابعة املؤمترات واألحداث الدوليـة             

  ذات الصلة؛
 جبميع احلكومات أن تتعاون مـع املقـرر اخلـاص وتـساعده يف              يهيب  -٩  

ديـة يف  االضطالع بواليته، وتزوده جبميع املعلومات الالزمة الـيت يطلبـها، وأن تنظـر جب       
  متكينه من القيام بواجباته على حنو فعال؛بغية يارة بلداهنا االستجابة للطلبات اليت يقدمها لز

يلزمـه مـن     إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل املقرر اخلاص كل ما         يطلب    -١٠  
  موارد بشرية ومالية لالضطالع بواليته على حنو فعال؛

تظام تقريراً إىل جملس حقوق اإلنـسان       إىل املقرر اخلاص أن يقدم بان     يطلب    -١١  
  واجلمعية العامة وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             يقرر  -١٢  
  .ووفقاً لربنامج عمله

  ٥٢اجللسة 
  ٢٠١٢س رما/ آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/٧  
  احلق يف الغذاء

   اإلنسان،إن جملس حقوق  
 إىل مجيع القرارات السابقة للجمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان بـشأن            إذ يشري   

/  كـانون األول   ٢١املـؤرخ    ٦٥/٢٢٠سيما قرار اجلمعيـة العامـة        احلق يف الغذاء، ال   
 ٢٥املؤرخ  ١٦/٢٧ و٢٠١٠مارس / آذار٢٤املؤرخ  ١٣/٤ وقراري اجمللس ٢٠١٠ ديسمرب
   مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة هبذه املسألة،، عالوة على٢٠١١مارس /آذار

 إىل الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان، اليت تناول فيها           وإذ يشري أيضاً    
اجمللس بالتحليل التأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميـع،            

/  أيلـول  ١٨املـؤرخ    ٩/٦، و ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢املؤرخ   ٧/١-وإىل قرارات اجمللس د إ    
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١املؤرخ  ١٢/١٠، و٢٠٠٨سبتمرب 

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص علـى أن لكـل             وإذ يشري كذلك    
ـ             ك الغـذاء، وإىل    شخص احلق يف مستوى معيشة كاٍف لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذل

  أللفية،بشأن القضاء على اجلوع وسوء التغذية، وإعالن األمم املتحدة بشأن ااملي اإلعالن الع
 إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       وإذ يشري   

عترف فيها حبق اجلميع يف الغذاء الكايف، مبا يف ذلك احلق األساسي لكل شـخص يف                اليت يُ 
  التحرر من اجلوع،

 إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي، وخطة عمـل مـؤمتر           وإذ يضع يف اعتباره     
 / حزيـران ١٣ يف امـد عُتلذين امؤمتر القمة العاملي لألغذية، الالقمة العاملي لألغذية وإعالن  

 / تـشرين الثـاين    ١٦، وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي املعتمـد يف           ٢٠٠٢ يونيه
رار مراكش الوزاري اخلاص بالتدابري املتعلقة مبا قد حيدث من آثار سلبية            ، وق ٢٠٠٩ نوفمرب

لربنامج اإلصالح على أقل البلدان منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية، املعتمـد             
  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٥ يف

يـة   على التوصيات احملددة الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوع        وإذ يؤكد من جديد     
لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمـدها               

  ،٢٠٠٤نوفمرب /جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين
 اليت وردت يف ، إىل مبادئ روما اخلمسة من أجل أمن غذائي عاملي مستداموإذ يشري  

  ، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ي لألمن الغذائي املعتمد يف إعالن مؤمتر القمة العامل
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 ومترابطـة   وغري قابلة للتجزئة   أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية       وإذ يؤكد من جديد     
ومتشابكة، وأنه جيب تناوهلا على الصعيد العاملي تناوالً عادالً ومتكافئاً، وعلى قدم املساواة،             

  وبنفس القدر من االهتمام،
 على أن هتيئة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية             من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   

يسودها السالم واالستقرار، على الصعيدين الوطين والدويل على حد سـواء، هـي              اتيةوم
اء أولوية كافية لألمن الغذائي والتغذوي وللقضاء       عطن الدول من إ   الركيزة األساسية اليت متكّ   

  على الفقر،
ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعـالن            ما  على وإذ يكرر التأكيد    

ينبغي اسـتخدام الغـذاء       ال هه، أن بعد مخس سنوات من انعقاد    : مؤمتر القمة العاملي لألغذية   
وسيلة للضغط السياسي أو االقتصادي، وإذ يؤكد من جديد يف هذا اخلصوص أمهية التعاون              

تتفق مع القـانون     ع عن اختاذ تدابري انفرادية ال     والتضامن الدوليني، وكذلك ضرورة االمتنا    
  ض األمن الغذائي والتغذوي للخطر، الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرِّ

 بأنه ينبغي لكل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا            واقتناعاً منه   
عالن روما بشأن األمـن     لتحقيق األهداف اخلاصة هبا يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إ          

الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وأن تتعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً              
ودولياً، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي والتغذوي العاملية يف عامل يتزايد فيه              

سيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات    الترابط بني املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات ويعّد فيه تن       
  أمراً أساسياً،

 بالُبعد العاملي ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي والتغـذوي، رغـم            وإذ يسلّم   
ُبذل من جهود، وبعدم كفاية التقدم الذي أُحرز يف جمال احلد من اجلـوع، وباحتمـال                 ما

ُتتخـذ إجـراءات عاجلـة       مل هاتني املشكلتني على حنو خطري يف بعض املناطق مـا          تفاقم
  ومتضافرة، وحامسة

 بالطابع املعقد ألزمة الغذاء العاملية اليت تضافرت فيها عدة عوامـل            وإذ يسلّم أيضاً    
الـيت  وعوامل تتعلق باالقتصاد الكلي، و    األساسية  رئيسية منها املضاربات يف السلع الغذائية       

 والكوارث الطبيعية واالفتقار    خ العاملي ثرت سلباً أيضاً بالتدهور البيئي والتصحر وتغري املنا       تأ
سيما يف البلدان الناميـة وأقـل        إىل تطوير ونقل التكنولوجيا الالزمة ملعاجلة هذه املسألة، ال        

  البلدان منواً، وهي عوامل تؤثر سلباً على إعمال احلق يف الغذاء، خاصة يف البلدان املذكورة،
سيمة اليت تتعرض هلا الفئات األكثر ضعفاً  إزاء استمرار التبعات اجلوإذ يساوره القلق    

سيما يف البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من         بسبب اآلثار النامجة عن أزمة الغذاء العاملية، ال       
على العديـد مـن    هذه األزمة جزعه آثاُرتفاقمها األزمة املالية واالقتصادية العاملية، وإذ تثري  
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 أقل البلدان منواً يف أفريقيا منهاسيما  ى وجه اخلصوص، الالبلدان املستوردة الصافية للغذاء عل   
  وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب،

 بأن إزالة االحنرافات احلالية يف نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجني           واقتناعاً منه   
  غذاء الكايف،احملليني وفقراء املزارعني بالتنافس وبيع منتجاهتم، مما يسهل إعمال احلق يف ال

 بأمهية صغار املزارعني ودورهم اإلجيايب يف البلدان النامية، مبا يف ذلـك             وإذ يعترف   
  دور النساء والتعاونيات وجمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية،

 قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمـراض واآلفـات      وإذ يعرب عن بالغ     
سنوات األخرية، اليت أسفرت عن خسائر جسيمة يف األرواح وسـبل           وآثارها املتزايدة يف ال   

كسب العيش وعرَّضت اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والتغـذوي للخطـر، خاصـة يف              
  النامية، البلدان

ملـساعدة املخصـصة    يف ا التراجع الكـبري    التوجه حنو    أمهية عكس    وإذ يشدد على    
ا احلقيقية أو كنسبة من جممـوع املـساعدة         ، سواء من حيث قيمته    ١٩٨٠للزراعة منذ عام    

  ،توجهي الذي حدث مؤخراً يف قلب هذا الاإلمنائية الرمسية، بينما يالحظ النجاح اجلزئ
زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة، وإىل أن        ب إىل التعهدات    وإذ يشري   

يف امالًً يركز طلب أيضاً هنجاً شيستلزم رفع اإلنتاجية فحسب، بل يت  إعمال احلق يف الغذاء ال    
سيما النساء املشتغالت بالزراعـة      ، ال ني التقليدي نيرعازامل و زارعنيعلى صغار امل  جانب منه   

  ،هإعمالتساعد على سياسات وطنية ودولية ويقتضي اّتباع  ،الفئات ضعفاًأشد و
ـ           وإذ يسلم    صادر ذات   باحلاجة إىل زيادة االستثمار املستدام يف الزراعة من مجيع امل

  الصلة من أجل إعمال احلق يف الغذاء،
 على أن اجلـوع يـشكل إهانـة وانتـهاكاً لكرامـة             يؤكد من جديد    -١  
ويتطلب بالتايل اختاذ تدابري عاجلة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجـل      اإلنسان

  القضاء عليه؛
ون  حق كل شخص يف احلصول على طعـام مـأم          يؤكد من جديد أيضاً     -٢  

، مبا يتفق مع احلق يف الغذاء الكايف واحلق األساسي لكل شخص يف التحرر من اجلوع،                ذٍّومَغ
  احلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛من حىت يتمكن من النمو منواً كامالً و

 عن بالغ القلق إزاء استفحال أزمة الغذاء العاملية، اليت زادت تفاقمـاً             يعرب  -٣  
ض على حنو خطري إعمال احلـق يف الغـذاء          تقّواليت  ية واملالية العاملية و   بفعل األزمة االقتصاد  

خيص سدس سكان العامل، الذين يعيشون بصورة أساسية يف البلـدان            سيما فيما  للجميع، ال 
  النامية وأقل البلدان منواً اليت تعاين من اجلوع وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي؛
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قبل سـن   أن يكون أكثر من ثلث وفيات األطفال         من غري املقبول     ه أن يرى  -٤  
 أمراض متصلة باجلوع، وفقاً لتقديرات منظمة األمم املتحدة للطفولة، ناجتاً عن اًسنوياخلامسة 

 مليون نسمة يف مجيـع أحنـاء العـامل،          ٩٢٥وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية بلغ         
عة، وأن هناك مليـار نـسمة آخـرين         لتقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزرا      وفقاً

 بإمكـان  همن سوء تغذية خطري ألسباب عدة، من مجلتها أزمة الغذاء العاملية، رغم أن          يعانون
يكفي إلطعام اثين عشر     كوكب األرض، وفقاً ملا ذكرته هذه املنظمة، أن ينتج من الغذاء ما           

  مليار نسمة؛
جلـوع  مـن ا   ثر من غريهن  أكنساء والفتيات   معاناة ال  عن قلقه إزاء     يعرب  -٥  

وانعدام األمن الغذائي والتغذوي والفقر، ويعزى ذلك جزئياً إىل انعدام املساواة بني اجلنسني             
بسبب معرضات للوفاة    الفتيات يف العديد من البلدان       ألن عن قلقه    يعربكما  التمييز،  إزاء  و

التقديرات ألن   الفتيان، و  مرتني أكثر من  سوء التغذية وأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها         
  ؛عف عدد الرجالسوء التغذية يناهز ِضمن  نييعاناللوايت تشري إىل أن عدد النساء 

 بأمهية صغار املزارعني يف البلدان النامية، مبن فيهم النساء واجملتمعات         يعترف  -٦  
ى الـنظم   األصلية واحمللية، يف ضمان األمن الغذائي والتغذوي، واحلد من الفقر، واحلفاظ عل           

  ؛تطور العلىمساعدهتم وبضرورة اإليكولوجية، 
 مجيع الدول على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املـساواة بـني            يشجع  -٧  

 املرأة، خاصة عندما يسهم ذلك يف سوء تغذية النساء والفتيـات،            يف حق اجلنسني والتمييز   
تساوياً، ويكفل تكافؤ فـرص     يشمل تدابري تضمن إعمال احلق يف الغذاء إعماالً كامالً وم          مبا

 ويف امتالكها، فضالً عن إمكانية       مبا فيها الدخل واألرض واملياه     لى املوارد عصول  املرأة يف احل  
متكينها مـن تـوفري     بغية  لى التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملة ومتكافئة،        عصوهلا  ح

  الغذاء لنفسها وألسرهتا؛
 نيالتقليـدي واملزارعني   نيرعازامل على ضرورة ضمان حصول صغار       يشدد  -٨  

ومنظماهتم على احلقوق املتعلقة باألراضي على حنو عادل ودون متييز، مبا يشمل بصفة خاصة              
  النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على ضمان تعميم مراعاة املنظور  يشجع  -٩  
شجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة ومجيـع         اجلنساين عند االضطالع بواليته، وي    

هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى اليت تعىن مبسألة احلق يف الغـذاء واألمـن الغـذائي                
والتغذوي على إدماج املنظور اجلنساين ومنظور حقوق اإلنـسان يف سياسـاهتا وبراجمهـا              

  ن املنظورين بفعالية؛وأنشطتها املتعلقة بالوصول إىل الغذاء وعلى إعمال هذي
برامج من  األشخاص ذوي اإلعاقة    استفادة   ضرورة ضمان    يؤكد من جديد    -١٠  

  ليها؛ عصوهلم ح رييستتقدمي األغذية املأمونة واملغذّية و
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 الدول على تعميم منظور حقوق اإلنسان يف سياق وضع واستعراض     يشجع  -١١  
ء للجميع، وعلى اختاذ اخلطوات الالزمـة       استراتيجياهتا الوطنية من أجل إعمال احلق يف الغذا       

لتعزيز الظروف اليت متكن كل فرد من التحرر من اجلوع والتمتع، يف أسرع وقـت ممكـن،        
بكامل حقه يف الغذاء، كما يشجعها على النظر، عند االقتضاء، يف وضع آليات مؤسـسية               

  :يلي مناسبة من أجل حتقيق ما
لتهديدات الناشئة اليت تعيـق التمتـع       القيام يف أقرب وقت ممكن بتحديد ا        )أ(  

  باحلق يف الغذاء الكايف هبدف مواجهتها؛ 
تعزيز النظام الوطين العام حلماية حقوق اإلنسان هبدف اإلسهام يف إعمال             )ب(  

  احلق يف الغذاء؛
حتسني التنسيق بني خمتلف الوزارات ذات الصلة وبني املستويات الوطنيـة             )ج(  

  ودون الوطنية للحكومة؛
سؤوليات بصورة واضحة، وحتديد أطر زمنيـة       املحتسني املساءلة، وإسناد      )د(  

  دقيقة إلعمال أبعاد احلق يف الغذاء اليت تتطلب تنفيذاً تدرجيياً؛
ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان األكثر تعرضـاً             )ه(  

  النعدام األمن الغذائي؛
  ضاع شرائح اجملتمع األكثر ضعفاً؛ إيالء اهتمام خاص لضرورة حتسني أو  )و(  
 أمهية السياسات واالستراتيجيات احلكومية الوطنية املتعلقـة بإنتـاج          يربز  -١٢  

  األغذية وختفيف وطأة الفقر؛
 على أن الدول مسؤولة يف املقام األول عن تعزيز احلـق يف الغـذاء               يشدد  -١٣  
قة وعند الطلـب،    ق استجابة منسَّ  أن اجملتمع الدويل ُمطالَب بالعمل، عن طري      على  ومحايته و 

على حتقيق التعاون الدويل لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية عن طريق توفري املساعدة الالزمـة    
 عن طريق املساعدة اإلمنائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقدمي خباصةلزيادة إنتاج األغذية، و

املعونة لضمان األمن الغذائي والتغذوي، مع      املساعدة لتطوير زراعة احملاصيل الغذائية، وتقدمي       
  راعي لنوع اجلنس؛التركيز بصفة خاصة على البعد املُ

 بالدول األطراف يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         يهيب  -١٤  
 ١١ من املادة    ٢ والفقرة   ٢ من املادة    ١واالجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماهتا مبوجب الفقرة        

  يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف؛ سيما فيما  المن العهد،
املؤسسات ب بالدول، فرادى ويف إطار التعاون واملساعدة الدوليني، و        يهيب  -١٥  

غريها من اجلهات صاحبة املصلحة، أن تتخذ مجيـع التـدابري الالزمـة             باملتعددة األطراف و  
 ، اإلنسان، وأن تنظـر    لضمان إعمال احلق يف الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق          
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 أن يكون له تأثري   ميكنيف مراجعة أي سياسة أو تدبري        ،قبل اعتماد هذه السياسات أو التدابري     
  ؛ا حق كل شخص يف التحرر من اجلوعسيم سليب على إعمال احلق يف الغذاء، ال

 على أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالسـتثمار يف جمـال             يشدد  -١٦  
وذلـك  سيما يف البلدان النامية،      لريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر واجلوع، ال       التنمية ا 

املناسـبة  لري وإدارة املياه على نطاق صغري اتكنولوجيات بوسائل منها تشجيع االستثمار يف     
من أجل احلد من قابلية التأثر مبوجات اجلفاف، فضالً عن االستثمار يف الربامج واملمارسات              

 اإليكولوجية، ويشجع الدول واجلهات املاحنـة،       رامية إىل تعزيز النهج الزراعية    لوالسياسات ا 
يف القطاعني العام واخلاص، على دراسة التوصيات الواردة يف التقرير األخري املقدم من املقرر              

، والنظر، حسب االقتضاء ومتاشياً مع السياقات الوطنية، يف         )١٨( يف الغذاء  قاخلاص املعين باحل  
  جها يف السياسات والربامج؛سبل إدرا
 يف املائة من األشخاص الذين يعانون من اجلوع يعيشون يف           ٨٠ بأن   يسلم  -١٧  

اصـة  وخب،  ني التقليـدي  نيرعازاملاملائة منهم من صغار املزارعني و      يف   ٥٠مناطق ريفية، وأن    
 النعـدام األمـن     النساء املشتغالت بالزراعة، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص        

كلفة خمتلف مدخالت اإلنتاج الزراعي واخنفاض إيـرادات         تفاع نظراً الر  غذائي والتغذوي ال
املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور واملوارد الطبيعية األخرى يشكل حتـدياً             

املنتجني؛ وبأن السياسات الزراعية املستدامة واملراعية لنوع اجلنس        من  فقراء  المتزايداً يواجهه   
 والتغذوي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الـدول        ئيأداة مهمة لتحقيق األمن الغذا    

إىل صغار املزارعني والصيادين واملشاريع احمللية عنصر رئيسي يف حتقيق األمن الغذائي وإعمال             
  احلق يف الغذاء؛

ـ            يشدد  -١٨   ذل  على أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منـها ب
 ضـخ جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضـي، و            

السياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر األراضي اجلافة،         انتهاج  االستثمارات و 
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان        التفاقيةويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل        

  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/اجلفاف الشديد واليت تعاين من 
 إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويعترف بأن           يشري  -١٩  

 من منظمات الشعوب األصلية وممثلي الشعوب األصلية قد أعرب يف خمتلف احملافل عن           كثريال
 التمتع الكامل باحلق يف الغـذاء،       قلقه البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت يواجهها يف سبيل        

 حدةارتفاع  إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء ذتخأن تهيب بالدول يو
 ضواستمرار تعرُّ ها  أكثر من غري  جلوع وسوء التغذية يف أوساط الشعوب األصلية        املعاناة من ا  

   للتمييز؛لشعوباذه ه

__________  
)١٨( A/HRC/19/59و Corr.1 
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علة يف القطاع اخلـاص واملنظمـات        إىل مجيع الدول واجلهات الفا     يطلب  -٢٠  
الدولية، كل يف حدود واليته، أن تراعي متاماً احلاجة إىل تعزيز اإلعمال الفعلي حلق اجلميـع                

  يف الغذاء، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛
 مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة علـى أن تـدرج            يشجع  -٢١  

تعده من دراسـات     نسان واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع فيما        منظور حقوق اإل  
  وحبوث وتقارير وقرارات بشأن األمن الغذائي؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب           يسلم  -٢٢  
 حنو كامـل،    البلدان املتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على           

إىل العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية حلماية السكان الذين أجربوا             باحلاجة  و
 بسبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنـسانية تـؤثر يف            معلى مغادرة ديارهم وأراضيه   

  التمتع باحلق يف الغذاء؛
 واملالية مـن     على احلاجة إىل بذل اجلهود الالزمة لتعبئة املوارد التقنية         يشدد  -٢٣  

تخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، مبا يشمل ختفيف عـبء الـديون            لمجيع املصادر و  
إىل تعزيز اإلجراءات الوطنية كما يشدد على احلاجة  ليت تثقل كاهل البلدان النامية،      اخلارجية ا 

   املستدام؛ائيالرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذ
ظمة التجارة العاملية يف جولة الدوحة اإلمنائية       مفاوضات من  إىل اختتام    يدعو  -٢٤  
نتائج ناجحة وموجهة حنو التنمية كمسامهة يف هتيئة ظروف دولية          إىل حتقيق   مبكر و يف وقت   

  تسمح باإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛
 املقرر اخلاص على مواصلة التعاون مع الدول هبدف تعزيز إسـهام            يشجع  -٢٥  

نة الغذائية يف إعمال احلق يف الغذاء، يف إطار اآلليات القائمـة ومـع              التعاون اإلمنائي واملعو  
  مراعاة آراء مجيع أصحاب املصلحة؛ 

يكـون    على أن مجيع الدول ُمطالََبة ببذل قصارى جهدها حـىت ال           يشدد  -٢٦  
لسياساهتا الدولية ذات الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية،            

   سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛أثر
 إىل أمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر،            يشري  -٢٧  

  ويوصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛
 ١٩٩٦ يف عام     يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية      عنها  بأن الوعود املعلن   يسلم  -٢٨  

بعد، مع االعتراف مبا تبذله  تنفَّذ بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية مبقدار النصف مل       
الدول األطراف من جهود يف هذا الصدد، وحيث مجيع الدول واملؤسسات املالية واإلمنائيـة              

وتوفري ء األولوية   عطا األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إ       االتالدولية، وكذلك وك  
الدعم الالزم لتحقيق هدف خفض عدد األشخاص الذين يعانون من اجلـوع إىل النـصف               
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 مـن   ١، حسبما هو مبني يف اهلـدف        ٢٠١٥خفض نسبتهم على أقل تقدير حبلول عام         أو
األهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن إعمال احلق يف الغذاء، على النحو املبني يف إعالن روما               

  أللفية؛بشأن ائي العاملي ويف إعالن األمم املتحدة بشأن األمن الغذا
 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي، هبدف متكني مجيـع          يؤكد من جديد    -٢٩  

الناس يف مجيع األوقات من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغـذ يلـيب احتياجـاهتم                
سني الصحة  وأفضلياهتم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتح            

اإليدز والـسل واملالريـا     / املناعة البشري  نقصالعامة، مبا يف ذلك التصدي النتشار فريوس        
  وأمراض أخرى؛

، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية       عطي الدول على أن ت    حيث  -٣٠  
  إلعمال احلق يف الغذاء؛

ائيـة الدوليـة باعتبارمهـا       على أمهية التعاون الدويل واملساعدة اإلمن      يشدد  -٣١  
مسامهة فعالة يف توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وتقدمي املـساعدة             
اإلنسانية الغذائية يف سياق األنشطة املتصلة حباالت الطوارئ من أجل إعمال احلق يف الغذاء              

أن كل بلد مـسؤول يف      وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي املستدام، ويسلم يف الوقت نفسه ب         
  املقام األول عن كفالة تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا الصدد؛

 االلتزام الوارد يف اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع املستوى         يؤكد من جديد    -٣٢  
 بالقضاء على اجلوع وتـأمني الغـذاء        ٢٠٠٩من دورة اجمللس االجتماعي واالقتصادي لعام       

، ويكرر تأكيد ضرورة أن حتصل منظمات األمـم املتحـدة ذات             ومستقبالً اًحاضر للجميع
دعم برامج شـبكة    ضرورة  ، و هات الغذائية وتعزيز  اساعدامل لتقدمي   زمةالصلة على املوارد الال   

األمان املخصصة للتصدي للجوع وسوء التغذية عن طريق الشراء مـن األسـواق احملليـة               
  واإلقليمية، عند االقتضاء؛

 مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا فيها البنك الدويل وصـندوق            عويد  -٣٣  
النقد الدويل، إىل تشجيع هذه السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً يف احلق يف الغذاء،               

ضمان احترام الشركاء للحق يف الغذاء عند تنفيذهم للمـشاريع املـشتركة، ودعـم              إىل  و
 الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي إجراءات قد            ضاءعاستراتيجيات الدول األ  
  تؤثر سلبياً يف إعماله؛

ريهـا مـن أصـحاب       بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وغ      يهيب  -٣٤  
دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل التصدي على وجه السرعة ألزمة الغذاء           أن ت املصلحة املعنيني   

أفريقيا بأسرها، خاصة يف القرن األفريقي ومنطقة الساحل، ويعرب عـن           اليت تشهدها حالياً    
 جيرب برنامج األغذية العاملي على خفض عملياتـه يف خمتلـف       يلبالغ قلقه من أن نقص التمو     

  فيها اجلنوب األفريقي؛ املناطق، مبا 
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 البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية، مىت كانت تلك الترتيبات           يشجع  -٣٥  
تحقيق إنتاج زراعي كاف ل اًضمانالشركاء يف التنمية  موجودة، بدعم من اجملتمع الدويل وغري
سيما يف البلدان النامية اليت تعوزهـا         األمن الغذائي والتغذوي، ال    قيقلمسامهة يف حت  من مث ل  و

  خلصبة؛األراضي ا
 يرمـي    باعتماد منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة هنجاً إقليمياً        يرحب  -٣٦  

إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي، ويعرب عن تقديره للتعاون احلايل مع مجيع املؤسـسات              
   إعمال احلق يف الغذاء؛علىاليت تتخذ من روما مقراً هلا وتعمل بصورة شاملة 

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء والفريق العامل املعـين مبـسألة             يشجع  -٣٧  
 عرب الوطنية وغريها من املؤسسات التجارية على التعاون بـشأن           حقوق اإلنسان والشركات  

موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يف ذلك أمهية ضمان موارد مائية        
   والزراعي؛لبشريالستهالك األغراض امستدامة 
 املقرر اخلاص أيضاً على مواصلة تعاونه مـع املنظمـات الدوليـة             يشجع  -٣٨  
سيما املؤسسات اليت تتخذ من      ت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الصلة، ال       ووكاال

روما مقراً هلا، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنميـة               
ملسامهة يف ضمان مواصلة تعزيز احلق يف الغـذاء يف          بغية ا  العاملي،   ألغذيةالزراعية وبرنامج ا  

لنهوض بصغار املزارعني وعمـال     ألغراض منها ا   هذه املنظمات وفقاً لوالياهتا املختلفة،       إطار
  البلدان منواً؛أقل القطاع الزراعي سواء أكان ذلك يف البلدان النامية أو يف 

 تقلب  تفاقمعن عدم كفاية القدرة الشرائية و     ينجم    إزاء ما  يعرب عن قلقه    -٣٩  
يف األسواق الدولية من أثر سليب على التمتع الكامل باحلق يف           أسعار السلع األساسية الزراعية     

  سيما على سكان البلدان النامية والبلدان املستوردة الصافية لألغذية؛ الغذاء الكايف، ال
 على احلاجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية للتقلب املفرط يف أسـعار            يشدد  -٤٠  

احلاجة إىل إدارة املخـاطر     على  يع األصعدة، و  األغذية، مبا يف ذلك أسباهبا اهليكلية، على مج       
 علـى األمـن     ها وتبعات ذلك  فرط تقلب بوالسلع األساسية الزراعية    أسعار  ع  اارتفباملرتبطة  

   على الصعيد العاملي؛يالغذائي والتغذو
 وبالتـشاور مـع     عمل، يف إطار واليته احلالية    ال املقرر اخلاص على     يشجع  -٤١  

بة املصلحة، على استكشاف السبل والوسائل الكفيلة برفـع         الدول األعضاء واجلهات صاح   
سيما البلدان النامية مبا فيها أقل البلدان منواً والبلدان الناميـة املـستوردة              قدرات البلدان، ال  

 علىمتكينها من ضمان إعمال ومحاية حق سكاهنا يف الغذاء الكايف، و          بغية   ية،الصافية لألغذ 
  ىل اجمللس؛ عن استنتاجاته إ تقريرميقدت

   مع التقدير بتقرير املقرر اخلاص والتوصيات الواردة فيه؛حييط علماً  -٤٢  
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 أن تقوم املنظمات الدولية ذات الصلة     ب جبميع الدول وعند االقتضاء      يهيب  -٤٣  
  :يلي مبا

 مكافحة خمتلف أشكال سوء التغذية كوسيلة إلعمال احلـق يف الغـذاء              )أ(  
  قتضاء، اعتماد استراتيجية وطنية يف هذا الصدد؛الكايف، بوسائل منها، عند اال

 غري القابلة للُبـرء   ج دعم هتدف إىل مكافحة اآلثار       براموضع  اختاذ تدابري و    )ب(  
استهداف األيام عن طريق سيما  من يف مرحلة الطفولة املبكرة، ال   النامجة عن نقص التغذية املز    

  األلف األوىل من حياة الطفل؛
 املقرر اخلاص، اليت مددها جملس حقوق اإلنـسان لفتـرة          إجناز والية  يؤيد  -٤٤  

، وحييط علماً مع التقدير بالعمل الذي اضطلع به املقـرر        ١٣/٤ثالث سنوات مبوجب قراره     
  اخلاص يف سبيل إجناز واليته؛

 إىل املقرر اخلاص أن يواصل، كجزء من واليتـه، رصـد تطـور              يطلب  -٤٥  
سياق تقاريره املنتظمة، إطالع جملس حقوق اإلنـسان        الغذاء العاملية، وأن يواصل، يف       أزمة

 التمتع باحلق يف الغذاء، وأن ينبه اجمللس إىل مزيد من اإلجراءات املمكنة يف              يفعلى أثر األزمة    
  هذا الصدد؛

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      إىل   إىل األمني العام و    يطلب  -٤٦  
رية واملالية الالزمة لتمكني املقرر اخلاص من مواصلة تنفيذ         أن يواصال تقدمي مجيع املوارد البش     

  مهام واليته تنفيذاً فعاالً؛
قتـصادية   بالعمل الذي سبق أن قامت به اللجنة املعنية باحلقوق اال          يرحب  -٤٧  

سـيما تعليقهـا العـام     تعزيز احلق يف الغـذاء الكـايف، ال      من أجل   واالجتماعية والثقافية   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١١املادة  (ق يف الغذاء الكايف     بشأن احل ) ١٩٩٩(١٢ رقم

، الذي أكدت فيه اللجنة على مجلة أمور، منها أن احلق يف            )ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي  
غىن عنه   انفصام له بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وأنه حق ال         الغذاء الكايف يرتبط ارتباطاً ال    

سان األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيضاً حـق            للتمتع حبقوق اإلن  
 مما يستلزم اعتماد سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية        جتماعية،ميكن فصله عن العدالة اال     ال

إعمال إىل  مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر و            
  للجميع؛ حقوق اإلنسان افةك

للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     ) ٢٠٠٢(١٥ إىل التعليق العام رقم      يشري  -٤٨  
الذي تالحظ فيـه    ،  ) من العهد  ١٢ و ١١املادتان  (واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف املياه       

 منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من امليـاه ألغـراض االسـتهالك              اللجنة مجلة أمور  
   إعمال احلق يف الغذاء الكايف؛ يفيلزراعالبشري وا
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 على أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي         يؤكد من جديد    -٤٩  
للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمـة األمـم                

ة عملية لتعزيز إعمال احلق     ، متثل أدا  ٢٠٠٤نوفمرب  /املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين     
إلسهام يف حتقيق األمن الغذائي ومن مث توفري وسيلة إضـافية لبلـوغ             ل و يع،يف الغذاء للجم  

  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛
 بالعمل الذي تضطلع به اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان           يعترف  -٥٠  

ملعنية باحلق يف الغذاء، وحييط علماً، يف هذا الصدد، بالدراسة اليت قدمتها إىل اجمللس بـشأن                ا
) النومـا (سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة لدى األطفال املصابني مبـرض آكلـة الفـم               

 املتعلق مببادئ حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية من أجـل          فقها، مبا يف ذلك مر    )١٩(كمثال
األطفـال  اية األطفال املعرضني خلطر سوء التغذية أو املتضررين منـه، وحتديـداً             حتسني مح 
   آكلة الفم أو املصابني به، ويشجع الدول على تنفيذ تلك املبادئ؛إلصابة مبرضاملعرضني ل
 بالدراسة النهائية اليت أجرهتا اللجنة االستشارية بشأن النـهوض          حييط علماً   -٥١  

  ؛)٢٠( األشخاص العاملني يف املناطق الريفيةحبقوق الفالحني وغريهم من
 بالدراسة األولية بشأن تعزيز حقوق اإلنسان للفقـراء يف          أيضاً حييط علماً   -٥٢  

، اليت أعدهتا اللجنـة االستـشارية،       )٢١(االستراتيجيات وأفضل املمارسات  : املناطق احلضرية 
قوق اإلنسان يف دورته    ويطلب أن ُتعرض الدراسة النهائية بشأن هذا املوضوع على جملس ح          

  الثانية والعشرين؛
 باملذكرة املفاهيمية للدراسة األولية اليت أعدهتا       ة على ذلك  حييط علماً عالوً    -٥٣  

اللجنة االستشارية عن املرأة الريفية واحلق يف الغذاء، ويطلب إىل اللجنة أن تواصـل إجـراء         
  دراسة شاملة يف هذا الصدد؛

مع آراء وتعليقات مجيع الدول األعضاء ومجيـع         إىل املفوضية أن جت    يطلب  -٥٤  
وكاالت األمم املتحدة وبراجمها اخلاصة ذات الصلة وغريها من اجلهـات املعنيـة صـاحبة               

 أعاله، حىت يتسىن للجنة ٥٣ و٥٢ني املذكورتني يف الفقرتني  تاملصلحة بشأن الدراستني األولي   
  النهائية؛اختتام دراساهتا عند  عتباراالستشارية وضعها يف اال

 بالتعاون املستمر بني املفوضة السامية واللجنة االستشارية واملقـرر          يرحب  -٥٥  
  اخلاص، ويشجعهم على مواصلة تعاوهنم؛

__________  
)١٩( A/HRC/19/73. 
)٢٠( A/HRC/19/75. 
)٢١( A/HRC/AC/8/5. 
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 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وتساعده علـى أداء            يهيب  -٥٦  
ابة لطلباتـه   سـتج مهمته وتزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظر جدياً يف اال           

  متكينه من إجناز واليته مبزيد من الفعالية؛بغية بشأن زيارة بلداهنا 
 إىل  ٦٦/١٥٨ إىل الطلبات اليت وجهتها اجلمعية العامـة يف قرارهـا            يشري  -٥٧  

املقرر اخلاص ليقدم إليها يف دورهتا السابعة والستني تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ هذا القـرار وأن                
ا يشمل دراسة القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغـذاء يف إطـار               يواصل عمله، مب  

  ة؛واليته احلالي
 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة،         يدعو  -٥٨  

وهيئات املعاهدات، واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة              
 مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بطرق منـها           كاملالإىل التعاون   والقطاع اخلاص،   

   ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛تعليقاتتقدمي 
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إىل جملـس               يطلب  -٥٩  

  حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين؛
 النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             مواصلة يقرر  -٦٠  

  .يف دورته الثانية والعشرين
  ٥٢اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٨  
  حرية الدين أو املعتقد

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، ١٩٨١نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٥املؤرخ  ٣٦/٥٥إىل قرار اجلمعية العامة    إذ يشري     

الذي أصدرت اجلمعية العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ١٨إىل املادة   وإذ يشري أيضاً      
 ذلك من أحكام حقـوق اإلنـسان    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغري١٨املادة إىل  و

  ذات الصلة،
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/ آذار ٢٤املـؤرخ    ١٦/١٣إىل قرار جملس حقـوق اإلنـسان        وإذ يشري كذلك      
واليت  وإىل القرارات األخرى اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان  ٢٠١١ مارس

   أو املعتقد،تعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدينت
وغري قابلة للتجزئـة    ومترابطة  أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية      وإذ يؤكد من جديد       

   ،عتمد كل منها على اآلخروَي
 بغض النظر    أن يعيش بأمان   فردعلى أنه ينبغي أن يكون يف استطاعة كل         وإذ يشدد     
  معتقده، وأعن دينه 
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،      عن مسؤولة يف املقام األول    الدول   أنإىل  وإذ يشري     

يشمل حقهم يف ممارسة     يف ذلك حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية، مبا          مبا
  دينهم أو معتقدهم حبرية،

 العامل ختلو من التعصب الديين والتمييز والعنف      يفمن بقعة    أنه ما وإذ يالحظ بأسف      
  القائمني على الدين،

مع الدول واألفراد يف مكافحة العنف ضد األشخاص املنتمني         وإذ يعرب عن تضامنه       
  يشيد بالتزام الدول مبنع هذه األفعال،إذ إىل األقليات الدينية، و

فريدة إلقامة حوار بّناء بـني      فرصاً  أن بإمكان مؤسسات التعليم أن تتيح       وإذ يؤكد     
 ميكن أن يساهم يف     مجيع أطراف اجملتمع، وأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بصفة خاصة          

  أفراد األقليات الدينية، تلحق الضرر بالقضاء على القوالب النمطية السلبية اليت غالباً ما
على حق كل شخص يف حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقـد،            يشدد    -١  

ويشمل هذا احلق حريته يف أن يكون له دين أو معتقد أو يف أن يعتنق ديناً أو معتقداً خيتـاره           
بنفسه، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعليم واملمارسة والتعبد وإقامة الشعائر، مبفـرده              

  يف ذلك حقه يف تغيري دينه أو معتقده؛ ، مباسراً أو عالنيةًمع مجاعة،  أو
 أن حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري مترابطتـان ومتعاضـدتان          يؤكد    -٢  

شدد على الدور الذي ميكن أن تؤديه هـذه احلقـوق يف            ، وي وتعتمد إحدامها على األخرى   
  مكافحة مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو املعتقد؛

لتهيئة بيئـة   بالنسبة  أمهية تعزيز التسامح الديين واحترام التنوع       يؤكد أيضاً     -٣  
  مواتية للتمتع الكامل حبرية الدين أو املعتقد؛

إزاء العقبات الناشئة اليت تعوق التمتـع بـاحلق يف           يعرب عن قلقه الشديد     -٤  
حرية الدين أو املعتقد، وإزاء تفشي حاالت التعصب الديين والتمييز والعنف القائمني علـى              

  :يلي الدين، ومنها ما
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 العنف املوجهة ضد أفراد أو أشخاص ينتمون إىل أقليات          عمالعدد أ تزايد    )أ(  
  دينية يف مناطق شىت من العامل؛

تصاعد التطرف الديين يف مناطق شىت من العامل وتأثريه على حقوق األفراد              )ب(  
  واألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية؛

حاالت الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، وقد تظهر            )ج(  
م من خالل القوالب النمطية املهينة والتوصيف السليب ووصم األشخاص اسـتناداً إىل دينـه             

  معتقدهم؛ أو
اهلجمات على األماكن واملواقع واألضرحة الدينيـة وختريـب املقـابر،             )د(  

  سيما قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛  ال،يشكل انتهاكاً للقانون الدويل مبا
مجيع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو املعتقـد           يدين    -٥  

كات حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد، وأي دعـوة إىل           انتهاكما يدين   بامسهما،   أو
ـ  يفالكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء ُنشرت            ات مطبوع

  بصرية أو إلكترونية أو أي وسائل أخرى؛ -مسعية بوسائل أو 
 أعمال العنف واإلرهاب الـيت يتزايـد عـددها وتـستهدف          يدين أيضاً     -٦  

  األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية يف شىت أحناء العامل؛
ذلك من آثار على قد يترتب  ينبغي ربط أي دين باإلرهاب، ملا أنه اليؤكد   -٧  

  سلبية على متتع مجيع أفراد اجملموعة الدينية املعنية حبقهم يف حرية الدين أو املعتقد؛
 عمـال أ منعمن أجل   ة الواجبة   لدول أن تبذل العناي   لأنه ينبغي   يؤكد أيضاً     -٨  

ال واملعاقبـة   عمالعنف املوجهة ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية والتحقيق يف هذه األ           
  ذلك ميكن أن يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان؛القعود عن عليها، أياً كان الفاعل، وأن 

ـ          ما تكثيفالدول على   حيث    -٩   ة تبذله من جهود يف سبيل محاية وتعزيز حري
  :يلي الفكر والوجدان والدين أو املعتقد، وعلى القيام يف هذا الصدد مبا

أن تكفل توفري نظمها الدستورية والتشريعية ضمانات كافية وفعالة حلريـة             )أ(  
الفكر والوجدان والدين أو املعتقد، للجميع دون متييز، بطرق منها إتاحة الوصول إىل العدالة              

نتهك فيها احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين احلاالت اليت ُيوتوفري سبل انتصاف فعالة يف     
  يف ذلك حقه يف تغيري دينه أو معتقده؛ أو املعتقد أو حق املرء يف ممارسة شعائر دينه حبرية، مبا

أن تكفل عدم حرمان أي من اخلاضعني لواليتها، ألسباب تتعلـق بالـدين               )ب(  
ية أو األمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غريه        املعتقد، من احلق يف احلياة أو احلر       أو

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو لالعتقال أو االحتجاز تعسفاً               
  نتهك هذه احلقوق إىل العدالة؛من ي وأن تقدم مجيعلألسباب ذاهتا، 
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رأة، وأن تويل اهتماماً    أن تضع حداً النتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة بامل         )ج(  
يف ذلك يف إطار ممارسة حقهن       خاصاً إللغاء املمارسات والتشريعات اليت متيز ضد النساء، مبا        

  يف حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد؛
أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده يف احلـصول          )د(  

ية أو الوظيفة أو املساعدة اإلنسانية أو االسـتحقاقات         على أمور منها التعليم أو الرعاية الطب      
االجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة احلصول على اخلدمات العامة يف بلده على قدم               

  املساواة مع غريه ودون أي متييز على أساس الدين أو املعتقد؛
 أن تستعرض، حسب االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة للتأكد من عـدم            )ه(  

  ؛سراً وعالنيةًتقييدها حق مجيع األشخاص يف إظهار دينهم أو معتقدهم، مبفردهم أو يف مجاعة، 
أن تكفل عدم حجب وثائق رمسية عن أي فـرد علـى أسـاس الـدين                  )و(  

املعتقد، وأن تكفل لكل شخص احلق يف االمتناع عن اإلفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق               أو
  ؛بانتمائه الديين يف تلك الوثائق

أن تكفل على وجه خاص حق مجيع األشخاص يف العبـادة أو التجمـع                )ز(  
هم يف إقامة وصيانة األماكن املهيأة هلذه       التدريس ألغراض تتعلق بأي دين أو معتقد وحقَّ        أو

 هـا وتلقيمعلومات وأفكار يف هذه اجملـاالت       األغراض، وحق مجيع األشخاص يف التماس       
  ؛هاوتوزيع

لتشريعات الوطنية املناسبة وطبقاً للقانون الدويل حلقـوق        أن تكفل، وفقاً ل     )ح(  
 يف إقامـة املؤسـسات الدينيـة     اجلماعـات اإلنسان، احترام حرية مجيع األشخاص وأفراد       

  محاية هذه احلرية بصورة تامة؛أن تكفل و صيانتهاواخلريية أو اإلنسانية  أو
مة املدنية، مبن فيهم    أن تكفل احترام مجيع املوظفني العموميني وموظفي اخلد         )ط(  

أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق االحتجاز وأفراد اجليش وأخصائيو التربيـة، حريـةَ              
الدين أو املعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو املعتقد، أثناء أداء مهامهم الرمسية،               

   يف هذا الصدد؛هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب توفر كل ماأن و
يتفق مع االلتزامات الدولية     أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملناسبة، مبا        )ي(  

حلقوق اإلنسان، يف سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنـف والترهيـب      
لكراهية على ا واإلكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو املعتقد، وكذلك أي دعوة حتض             

العداء والعنف، مع إيالء اهتمام خاص ألفراد األقليات        وتشكل حتريضاً على التمييز     وينية  الد
  الدينية يف مجيع أحناء العامل؛

أن تشجع التفاهم والتسامح وعدم التمييز واالحتـرام يف مجيـع املـسائل         )ك(  
ـ              ك باحلـث،   املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد من خالل نظام التعليم وغريه من الوسائل، وذل



A/67/53 

GE.12-16115 44 

داخل اجملتمع ككل، على إثراء املعرفة املتعلقة مبختلف األديان واملعتقدات وبتاريخ األقليـات       
  الدينية املتنوعة اخلاضعة لواليتها وتقاليد تلك األقليات ولغاهتا وثقافاهتا؛

أن متنع أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس الدين أو املعتقد          )ل(  
من عتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على أساس             يعرقل اال 
  ، وأن تكشف مظاهر التعصب اليت قد تفضي إىل التمييز على أساس الدين أو املعتقد؛املساواة

يف ذلك احلـوار      على أمهية مواصلة وتعزيز احلوار جبميع أشكاله، مبا        يشدد  -١٠  
يشمل مشاركة املرأة، من  ، وتوسيع نطاق املشاركة فيه، مبا  داخلهاات و  األديان أو املعتقد   بني

أجل التشجيع على املزيد من التسامح واالحترام والتفاهم، وحييط علماً مبختلف املبـادرات             
فيها حتالف احلضارات والربامج اليت تديرها منظمة األمم املتحـدة   املتخذة يف هذا الصدد، مبا 

  فة؛للتربية والعلم والثقا
فيها   باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا مجيع العناصر الفاعلة يف اجملتمع، مبا   يرحب  -١١  

 القائمة على الدين أو املعتقد، من أجل تعزيـز          واجلماعاتاملنظمات غري احلكومية واهليئات     
تنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين             

تقوم به هذه العناصر من عمل يف سبيل تعزيز  مايشجع   كما   و املعتقد، ويشجع تلك اجلهود    أ
حرية الدين أو املعتقد وتسليط الضوء على حاالت التعصب الديين والتمييـز واالضـطهاد              

  القائمني على الدين؛
 إلزالـة األحكـام املـسبقة       ربويةستخدم اإلمكانات الت  ت أن الدول   يناشد  -١٢  
   النمطية اليت تستهدف أتباع األديان أو املعتقدات األخرى؛والقوالب
، ويالحظ باهتمـام   املعين حبرية الدين أو املعتقد     بعمل املقرر اخلاص   يرحب  -١٣  

 تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج العمـل            إليه، ويطلب   )٢٢(هتقرير
  السنوي للمجلس؛

د نظره يف إطار البند ذاته من جـدول األعمـال            إبقاء هذه املسألة قي    يقرر  -١٤  
ومواصلة النظر يف التدابري الالزمة لتنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب             

  .املعتقد وأوالتمييز القائمني على أساس الدين 

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[

__________  
)٢٢( A/HRC/19/60. 
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    ١٩/٩  
 يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية يف         وحق كل إنسان   اليدوتسجيل امل 
  كل مكان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،باملقاصد واملبادئ  إذ يسترشد  
، الذي  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   

  أنشأت اجلمعية مبوجبه جملس حقوق اإلنسان،
 حق كل إنسان يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية يف كـل             جديدوإذ يؤكد من      

 منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـد        مكان، وهو حق منصوص عليه يف صكوكٍ      
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، وصكوك دولية           

  أخرى ذات صلة،
 مجيع األطفال فور والدهتم على حنو ما نـص          سجيلَ إىل واجب الدول ت    وإذ يشري   

عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وصكوك دولية            
  أخرى ذات صلة،

اجلمعية العامة وجملـس حقـوق      كلّ من    إىل القرارات اليت اعتمدها      اًوإذ يشري أيض    
جيل مجيع األطفال فور والدهتم، وآخرها قـرار        واليت ناشدا فيها الدول ضمان تس      اإلنسان
 ١٦/١٢ وقـرار اجمللـس    ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١املؤرخ   ٦٥/١٩٧ اجلمعية
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ املؤرخ

 املتأخر، كوسيلة لتوفري    يدلاو، مبا يف ذلك تسجيل امل     اليدو بأمهية تسجيل امل   موإذ ُيسلّ   
لشخصية القانونية؛ وإذ ُيعرب عن قلقه ألن األفراد        سجل رمسي لوجود الفرد واالعتراف له با      

لون بقدر حمدود أو ال يصلون إىل ما حيق هلم من اخلدمات ومـن فـرص                غري املسجلني يصِ  
التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها؛ وإذ يضع يف اعتباره أن األشخاص غري املسجلة والداهتم قـد               

 إىل احلماية؛ وإذ ُيـدرك أن تـسجيل         يتعرضون النعدام اجلنسية وما يقترن بذلك من افتقار       
  والدة الشخص خطوة ضرورية حلمايته،

د املتأخر، لوضـع    يلاود، مبا يف ذلك تسجيل امل     يلاو بأمهية تسجيل امل   اًوإذ ُيسلّم أيض    
اإلحصاءات الضرورية وللتنفيذ الفعال للربامج والسياسات الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية           

  مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،، اًاملتفق عليها دولي
 إزاء ارتفاع عدد األشخاص غري املسجلة والداهتم يف شىت          قلقه عن   ُيعرب  -١  

  أحناء العامل؛
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  د دون متييز من أي نوع؛يلاو الدول بالتزامها بتسجيل املُيذكّر  -٢  
ـ لاو الدول أن تنشئ مؤسسات حكومية مسؤولة عن تـسجيل امل   يناشد  -٣   د ي
 وأن تكفل تزويـدها مبـا       تدّعم ما ُوجد منها   أن  على تلك السجالت وتأمينها أو      واحلفاظ  

  ؛يكفي من املوارد ألداء واليتها
، مبا يف ذلـك تـسجيل       اًد جمان يلاو أن تكفل تسجيل امل    اً الدول أيض  يناشد  -٤  

 أو برسوم منخفضة، بواسطة إجراءات تسجيل شاملة ومتيسرة وبـسيطة      اًد املتأخر جمان  يلاوامل
  سريعة وفعالة ودون متييز من أي نوع؛و

 الدول كذلك أن تستمر يف إذكاء الوعي، على املـستويني الـوطين            يناشد  -٥  
ـ لاود، وذلك بأساليب منها تنظيم محالت للتوعية بأمهية تسجيل امل       يلاوواحمللي، بتسجيل امل   د ي

  من أجل الوصول الفعلي إىل اخلدمات وفرص التمتع جبميع احلقوق؛
لدول على حتديد وإزالة العقبات املادية واإلدارية وسائر العقبات اليت           ا حيث  -٦  

 على النحـو  التفطّند املتأخر، ويلاود، مبا يف ذلك تسجيل امل  يلاوتعوق الوصول إىل تسجيل امل    
الواجب إىل أمور منها العقبات املتصلة بالفقر واإلعاقـة والـسياقات متعـددة الثقافـات               

  ؛ احلالواألشخاص ضعفاء
 الدول على التماس املساعدة التقنية، إذا اقتضى األمر، من هيئـات            يشجع  -٧  

األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها املختصة، مبا فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة،            
، ومفوضية األمـم    يةوصندوق األمم املتحدة للسكان، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع       

شؤون الالجئني، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية          لالسامية  املتحدة  
حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجهات معنية أخرى، بغية الوفاء بالتزامها            

د كسبيل إىل احترام حق كل إنسان يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونيـة يف               يلاوبتسجيل امل 
  أي مكان؛
ـ         يدعو  -٨    اًهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها املذكورة آنف

  ؛عند الطلبتقدمي املساعدة التقنية يف واجلهات املعنية األخرى إىل التعاون مع الدول 
  .  لربنامج عمله السنوياً أن ينظر يف هذه املسألة وفقيقرر  -٩  

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[
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  ١٩/١٠  
  حقوق اإلنسان والبيئة    

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،ؤكد من جديديإذ   
لعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، مبا يف ذلـك         با ذات الصلة    هقرارات إىل   يشريوإذ    

 ٧/٢٣ بشأن حقوق اإلنسان والبيئة، والقرارات       ٢٠١١مارس  /آذار ٢٤املؤرخ   ١٦/١١ القرار
 ١٨/٢٢ و ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٥املـؤرخ    ١٠/٤و،  ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٨املؤرخ  
 ٩/١ ن بشأن حقوق اإلنسان وتغـري املنـاخ، والقـرارا         ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٣٠ املؤرخ
بـشأن   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٢املؤرخ   ١٢/١٨ و ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٤ املؤرخ

علـى  بصورة غري مـشروعة     يات السمية واخلطرة    اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفا     
والية املقرر  بشأن   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٩املؤرخ   ١٨/١١اإلنسان، والقرار   حبقوق  التمتع  

املـواد والنفايـات اخلطـرة      إدارة  على  حقوق اإلنسان   يف جمال   اآلثار املترتبة   باخلاص املعين   
ذات الـصلة   حقوق اإلنـسان    جلنة   فضالً عن قرارات  ،  ها بطريقة سليمة بيئياً   والتخلص من 

 ٢٠٠٥/٦٠ القـرار  و ٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  ٢٥املؤرخ   ٢٠٠٣/٧١ذلك القرار    يف مبا
   بشأن حقوق اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠ املؤرخ

، ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     ضع يف اعتباره  وإذ ي   
 ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنسان   وقرار   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ   ٦٥/٢٨١ رهاراقو

  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٥املؤرخ 
 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١قراريه   إىل   شريوإذ ي   

مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان،            
، وإذ يشدِّد على وجوب أن يضطلع املكلف بالوالية         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  يف املؤرخني

  بواجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          وإذ يشري أيضاً    

نية والسياسية، واالتفاقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املد
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             

  ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
إىل إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، وإعالن ريـو            كذلكوإذ يشري     

  وبرنامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال    ٢١ القرن بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال 
 وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي            ٢١ القرن

   للتنمية املستدامة،
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   إىل مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،شرييوإذ   
عقد يف ريـو دي     لذي سـيُ  أمهية مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ا       وإذ يدرك   

  ،٢٠١٢يونيه /حزيرانجانريو، الربازيل، يف 
 املتعلـق   ٧على األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلـدف          وإذ يؤكد من جديد     

 عن االلتزامات اليت تعهد هبا اجملتمع الدويل، على النحو الوارد           بكفالة االستدامة البيئية، فضالً   
 العام الرفيع املستوى للـدورة اخلامـسة والـستني للجمعيـة            يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع   

  بذل كل جهد ممكن لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،ب، )٢٣(العامة
 بأن البشر هم حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب إعمال احلـق              موإذ يسلّ   

البيئيـة ألجيـال احلاضـر    يف التنمية حىت يتسىن الوفاء بشكل عادل باالحتياجات اإلمنائية و      
 وأن اإلنسان هو املوضوع الرئيسي لعملية التنمية، وأنه ينبغي أن يكون املـشارك              واملستقبل،

  ،الفعال يف إعمال احلق يف التنمية واملستفيد منه
 وحقوق اإلنسان، على النحو األعمال التجارية إىل املبادئ التوجيهية بشأن     شرييوإذ    

  ،٢٠١١يونيه /حزيران ١٦املؤرخ  ١٧/٤نسان يف قراره الذي أقره جملس حقوق اإل
ـ  أن جوانب معينة من التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة          ضع يف اعتباره  يوإذ     التمتع ب

   من الدراسة والتوضيح،بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة تتطلب مزيداًب
وق اإلنسان  العالقة بني حق  بشأن  تحليلية  الدراسة  باليط علماً مع التقدير     حي  -١  
 قرار جملس حقوقعمالً ب حلقوق اإلنسان ة األمم املتحدة الساميةمفوض اليت قدمتها )٢٤(والبيئة

  ؛١٦/١١اإلنسان 
 مبسألة التزامات حقوق    يٍّ تعيني خبري مستقل، ملدة ثالث سنوات، معنِ       يقرر  -٢  

تـه علـى    ، سـتكون واجبا   تمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومـستدامة      اإلنسان املتعلقة بال  
  :التايل النحو

 ،عـدم التمييـز   ب االلتزاماتالتزامات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        دراسة  )أ(  
بالتـشاور مـع    وذلـك   بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومـستدامة،       بيتعلق بضمان التمتع     فيما

ذات الصلة، مبا يف ذلـك برنـامج         واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية    احلكومات  
تحدة للبيئة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الـصلة، وآليـات حقـوق             األمم امل 
 ومنظمات اجملتمع املـدين،     ،قوق اإلنسان الوطنية حل ؤسسات  امل و ، والسلطات احمللية  ،اإلنسان

، من الفئات املستضعفة  ن  و وأشخاص آخر  ة،األصليالشعوب  اليت متثل   املنظمات  مبا يف ذلك    
  سسات األكادميية؛والقطاع اخلاص واملؤ

__________  
 .٦٥/١انظر القرار  )٢٣(
)٢٤( A/HRC/19/34. 
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حبقوق املتصلة  االلتزامات  يف استخدام التعهدات و   أفضل املمارسات   حتديد    )ب(  
 ، يف جمال محاية البيئة    ، خصوصاً توجيه ودعم وتعزيز عملية صنع القرارات البيئية      يف  اإلنسان  

ل أفضعن ، وإعداد خالصة وافية والتشجيع على األخذ بتلك املمارسات وتبادل اآلراء بشأهنا     
  يف هذا الصدد؛ املمارسات
ميكن أن تساعد يف حتقيـق األهـداف        تتماشى مع واليته،    تقدمي توصيات     )ج(  

  ؛٧اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف 
عقد يف  نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة الـذي سـيُ           مراعاة    )د(  
  تابعة؛ املواإلسهام مبنظور حقوق اإلنسان يف عمليات، ٢٠١٢يونيه /حزيران

تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك من خالل النظر يف احلالة اخلاصة للنساء               )ه(  
   أوجه التمييز والضعف اليت تعاين منها املرأة؛والفتيات، وحتديد 

  مع اإلجراءات اخلاصة األخرى واهليئات الفرعية جمللس       العمل بتنسيق وثيق    )و(  
مـع تفـادي    ات الصلة، وهيئـات املعاهـدات،       ، وهيئات األمم املتحدة ذ    حقوق اإلنسان 

ومراعاة آراء اجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مبـا يف ذلـك           االزدواجية غري الضرورية،    
 حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمـع      الوطنيةاآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات      

  ؛  املعنية باملوضوعاملدين، واملؤسسات األكادميية
الثانيـة والعـشرين    يف دورته   حقوق اإلنسان   إىل جملس   أول  تقرير  تقدمي    )ز(  

  ؛  كل سنة بعد ذلكثُم يف، يتضمن استنتاجات وتوصيات
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول           طلبي  -٣  

  على املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛بري املستقل اخل
وغريها من املنظمات الدوليـة     الدول ووكاالت األمم املتحدة     مجيع   دعوي  -٤  

قوق اإلنسان إىل الوطنية حلؤسسات امل والقطاع اخلاص وات الصلة واملنظمات غري احلكوميةذ
ـ  أفضل املمارسات وتزو   إطالعه على يدعوها إىل   كما  التعاون الكامل مع اخلبري املستقل       ده ي
   ؛االضطالع هباوالية لتمكينه من بكل ما يلزم من معلومات تتصل بال

ملشاركة يف مؤمتر األمـم املتحـدة       حقوق اإلنسان على ا   ة  ي مفوض شجعي  -٥  
   حقوق اإلنسان؛ يراعينظورٍمب لألخذالترويج للتنمية املستدامة، من أجل 

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             قرري  -٦  
  .لعشرينيف دورته الثانية وا

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١١  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

  إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إذ يشري   
ـ       وإذ يؤكد من جديد      وترابطهـا  ية   عاملية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساس

، وحاجة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ضمان متتعهم علـى          وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة   
  النحو الكامل حبقوقهم وحرياهتم دون متييز،

مجيع القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤املؤرخ   ١٦/١٥حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وآخرها القرار       

  وإذ يرحب جبهود مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف سبيل تنفيذها،
 احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة، كمـا مت           من جديد كذلك   وإذ يؤكد   

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل فـرد، سـواء               ٢١بيانه يف املادة    
 يف املشاركة يف حكومة بلده بصورة مباشرة أو عن طريق ممـثلني             أكان ذكراً أم أنثى، احلق    

ُيختارون حبرية، واحلق يف الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمات العامة، وكما مت بيانـه يف               
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكمـا مت     ٢٥مجلة من املواد منها املادة      
 من اتفاقية حقوق    ٢٩فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة، يف املادة        بيانه، يف اآلونة األخرية     
  األشخاص ذوي اإلعاقة،

 املذكورة أعاله من االتفاقية تؤكد مـن جديـد حـق            ٢٩ إىل أن املادة     وإذ يشري   
األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة وتطالب األطراف يف االتفاقية 

سية لألشخاص ذوي اإلعاقة وباعتماد مجيع التدابري املناسـبة لكفالـة           بضمان احلقوق السيا  
  متتعهم هبذه احلقوق على قدم املساواة مع غريهم،

حرَِز من تقدم ويعرب، مع ذلك عن بالغ القلق إزاء استمرار حرمـان  مبا أُوإذ ُيسلّم     
 احلياة السياسية   الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املناطق من حقهم يف املشاركة يف            

والعامة على قدم املساواة مع غريهم، وإذ يالحظ أن سلب احلقوق السياسية لألشخاص ذوي 
 يشكل متييزاً يتعارض مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص          بسبب إعاقتهم   أو تقييدها  اإلعاقة

  ذوي اإلعاقة،
 فيه على أمتّ وجه     الفّعالة يف اجملتمع واالندماج   وعلى أن املشاركة الكاملة     وإذ يؤكد     

 عام من مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى ذلك فإن املـشاركة يف               مبدأٌ
  بسائر أحكام االتفاقيةشديد االرتباط أمر املساواة مع غريهماحلياة السياسية والعامة على قدم 

طراف ضمان  من الدول األ  ويعتمد عليها كما تعتمد عليه، مبا يف ذلك األحكام اليت تقتضي            
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عدم التمييز وإتاحة فرص الوصول واالعتراف باألهلية القانونية هلؤالء األشخاص وحبقهم يف            
  ،املساواة مع غريهماملشاركة يف اجملتمع على قدم 

يسلّم بأن النساء والبنات ذوات اإلعاقة يعانني من أشكال متعددة من التمييز يف             وإذ    
  ياسية والعامة،جماالت منها مشاركتهن يف احلياة الس

 دولة، حىت اآلن، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي         ١٥٣بتوقيع  ُيرحب    -١  
 دول ومنظمة واحدة للتكامل اإلقليمي عليها أو انضمامها إليهـا،           ١٠٩اإلعاقة، وبتصديق   

 دولة على ذلك    ٦٦ دولة على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية وتصديق         ٩٠وبتوقيع  
 انضمامها إليه، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل اإلقليمي، اليت مل تـصدق            الربوتوكول أو 

تنضم إليهما بعد، أن تنظر يف القيام بذلك على          مل على االتفاقية والربوتوكول االختياري أو    
  سبيل األولوية؛

 الدول اليت صّدقت على االتفاقية وأبدت حتفّظاً واحداً أو أكثر عليها   ُيشّجع  -٢  
 الغرض منها االستعراض املنتظم ألثر هذه التحفظات ومـدى اسـتمرار             عمليةٍ أن تشرع يف  

  جدواها، وأن تنظر يف إمكانية سحبها؛
بالدراسة املواضيعية املتعلقة مبشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة يف         يرّحب    -٣  

، )٢٥(احلياة السياسّية والعامة، اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان            
  ويطلب إىل مجيع أصحاب املصلحة النظر يف استنتاجات الدراسة وتوصياهتا؛

بالدول األطراف أن تضمن متكّن األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن            يهيب    -٤  
الكاملة يف احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف ذلك           واملشاركة الفعالة   

يشاركوا يف إدارة الشؤون العامة وإتاحة الفرص أمامهم        حق هؤالء يف أن ُيصّوتوا وُينتخبوا و      
  للقيام بذلك؛

ذ التدابري املناسبة اليت تـضمن       بالدول األطراف أن تعتمد وتنفّ     أيضاً يهيب  -٥  
الكاملة يف احلياة السياسية والعامة على      ومتكّن األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة        

  :اوسائل منهب املساواة مع غريهمقدم 
إتاحة الفرصة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة لالستفادة من الّدعم الذي قـد            )أ(  

من أشـخاص مـن    املساعدة أن يتلقواحيتاجونه عند ممارستهم ألهليتهم القانونية والسماح ب 
  ؛عند الضرورة وبناًء على طلبهم، اختيارهم عندما يدلون بأصواهتم

 احلواجز اليت متنعهم مـن املـشاركة        إتاحة التسهيالت املعقولة هلم وإزالة      )ب(  
الكاملة يف احلياة السياسية والعامة أو حتّد منها، مبا يف ذلك احلواجز املادية والعقبات              والفعالة  

 هل الوصول إليهـا   اليت حتول بينهم وبني التواصل مع غريهم، مثل مراكز االقتراع اليت ال يس            
  علها يف متناوهلم؛جتل اشكيف أية االنتخاب  املعلومات أو املواد اخلاصة بعملعدم توفُّر أو

__________  
 .A/HRC/19/36الوثيقة  )٢٥(
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محاية احلق يف التصويت باالقتراع السّري واحلق يف الترّشح لالنتخابـات             )ج(  
بوسائل منها اختاذ    العامة،   اتاخلدميف  لى مناصب   عصول  وتقلّد املناصب بشكل فعلي، واحل    

   معقولة؛تدابري تيسريية
لة مبمارسـة   التـدريب ذات الـص    تعزيز محالت التوعية العامة وبـرامج         )د(  

لـى  تركّز ع هم السياسية وكفالة قيام منظومة تعليمية شاملة        قوقَاألشخاص ذوي اإلعاقة ح   
  حتقيق مجلة أمور من بينها تعزيز احترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق السياسية؛

اعتماد تدابري لتشجيع املشاركة النشطة من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة            )ه(  
يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة والسياسية، مبا فيهـا األحـزاب              

 منظمات تضم األشخاص ذوي     تمعية واجملالس العامة، وكذلك إنشاء    السياسية واملنظمات اجمل  
  اإلعاقة على األصعدة احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية واالنضمام إليها؛

الدول األطراف أن تضمن اتساق التدابري املتخذة ملـساعدة         بكذلك   يهيب  -٦  
األشخاص ذوي اإلعاقة على املشاركة يف احلياة السياسية والعامة مع أحكام االتفاقية، مبا فيها 

  املبدأ العام املتعلق بإدماجهم يف اجملتمع؛
 الدول األطراف على استعراض أي اجتاه حايل حنو استبعاد أو تقييـد             حيثّ  -٧  

قوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص الذين يعانون من إعاقـات             احل
اجتماعية أو عقلية أو ذهنية، واختاذ مجيع التدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك سـّن                 ونفسية  

التشريعات، من أجل تعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة الـيت             
  األشخاص ذوي اإلعاقة؛تشكل متييزاً ضد 

 بالدول األطراف أن تكفل، عند اعتماد التدابري وتنفيـذها، إتاحـة            يهيب  -٨  
الكاملة يف احلياة السياسية والعامة،     والفرص أمام األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة الفعالة        

ء ، والتشاور الوثيق مـع هـؤال  املساواة مع غريهميف ذلك إدارة الشؤون العامة على قدم         مبا
  األشخاص وإشراكهم بنشاط يف هذا الصدد؛

بالدول أن جتمع املعلومات املناسبة مبا فيها البيانات اإلحصائية         يهيب أيضاً     -٩  
فيها آليات الرصد الوطنيـة، أن       ويدعو اجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة، مبا      والبحثية  

ة األشخاص ذوي اإلعاقة يف     علق مبشارك تتمبا ميكّن من صياغة وتنفيذ سياسات       تقوم بذلك   
  احلياة السياسية والعامة؛

مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بتصميم املنتجات والبيئـات والـربامج         يشّجع    -١٠  
واخلدمات املتعلقة باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة على االعتناء، على النحو الواجـب،             

مجيع أفراد اجملتمع بغية جتنب احلاجـة إىل        قتضي مراعاة احتياجات    يا  ، ممّ بالتصميمات العامة 
تكييف هذه التصميمات أو إعادة تشكيلها على حنو يناسـب االحتياجـات اخلاصـة يف               

  الحقة؛ مرحلة
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 مجيع اجلهات الفاعلة املعنية باختاذ تدابري التعاون الدويل، بـني           يشّجع أيضاً   -١١  
ملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع    الدول وفيما بينها وبالتشارك، على النحو املناسب، مع ا        

 النظر يف اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز متتـع               علىاملدين،  
، وذلك بطرق منـها  املساواة مع غريهماألشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق السياسية على قدم     

  قة باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة؛دة املتعلتيسري استخدام التكنولوجيا اجلديدة املساِع
 مواصلة إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمله، وفقاً لقـرار            يقّرر  -١٢  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٧املؤرخ  ٧/٩جملس حقوق اإلنسان 
 إجراء مناقشته التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق األشخاص         يقرر أيضاً   -١٣  

ثانية والعشرين، وأن يركز هذه املناقشة على عمل األشخاص ذوي          ذوي اإلعاقة يف دورته ال    
  اإلعاقة وعلى فرص العمل املتاحة هلم؛

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد دراسة عن          يطلب    -١٤  
عمل األشخاص ذوي اإلعاقة وفرص العمل املتاحة هلم، بالتشاور مـع الـدول واجلهـات               

ات املصلحة، مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية، واملنظمات اإلقليمية، واملقرر           األخرى املعنية ذ  
اخلاص للجنة التنمية االجتماعية املكلف برصد تنفيذ القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكـافؤ   
الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات األشخاص ذوي            

ت الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسـة علـى املوقـع             اإلعاقة، واملؤسسا 
الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان بشكل يسهل االطالع عليه وذلك قبل انعقاد الدورة الثانية             

  والعشرين جمللس حقوق اإلنسان؛
الوطنية ؤسسات  امل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وهيئات الرصد و       يشّجع  -١٥  

 املشاركة  على أعاله، و  ١٣ى املشاركة هبّمة يف الدورة املشار إليها يف الفقرة          قوق اإلنسان عل  حل
  يف الدورات العادية واالستثنائية اليت يعقدها جملس حقوق اإلنسان وأفرقته العاملة؛أيضاً 

األمني العام االستمرار يف ضمان توفري ما يكفي من املوارد لتلبية            إىليطلب    -١٦  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان وجلنـة حقـوق     متطلبات والية كل من   

  األشخاص ذوي اإلعاقة لكي تتمكنا من االضطالع مبهامهما؛
األمني العام واملفوضة السامية أن يواصـال التنفيـذ التـدرجيي            إىليطلب    -١٧  

 للمعايري واملبادئ التوجيهية اليت تتيح االستفادة من تسهيالت وخـدمات منظومـة األمـم             
املتحدة، مع أخذ األحكام ذات الصلة من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان أيضاً،              

إىل إىل جملس حقوق اإلنـسان و     األشخاص ذوي اإلعاقة     وصول   ضرورة إتاحة ويؤكد على   
  .إتاحةً كاملةً على شبكة اإلنترنت هموارد

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١٢  
  لة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالميةحا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  اخلاصني حبقوق اإلنسان وبغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
، وقـرار اجلمعيـة     ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤املـؤرخ    ١٦/٩ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإىل مجيع القرارات الـسابقة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩املؤرخ   ٦٦/١٧٥ العامة

للجمعية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، وإذ يعرب عن أسفه لعدم              
  ة يف تلك القرارات،تعاون مجهورية إيران اإلسالمية مع الطلبات اليت قدمها اجمللس واجلمعي

 مبا قدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة إيـران              وإذ يرحب   
، وإذ يعرب عن قلق شديد إزاء       )٢٦(اإلسالمية من تقرير وتوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان       

ية التطورات املشار إليها يف ذلك التقرير وإزاء عدم السماح للمقرر اخلاص بالسفر إىل مجهور             
  إيران اإلسالمية،

 بشأن مدونـة قواعـد   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس، و٥/١ إىل قراريه   وإذ يشري   
 / حزيـران  ١٨يف  َخْين  السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس، املؤرَّ        

  قاهتما،وفقاً هلذين القرارين وملرفواليات مهامهم املكلفني بأداء شدد على ي ، وإذ٢٠٠٧ يونيه
 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران    يقرر  -١  

اإلسالمية ملدة عام آخر، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل جملس                
  ني؛حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين، وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والست

 حكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر           يناشد  -٢  
احلصول على مجيع املعلومات الضرورية اليت متكنه مـن         باخلاص وأن تسمح له بزيارة البلد و      

  االضطالع بواليته؛
 إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص مبا يلزم من موارد لالضطالع             يطلب  -٣  

  .واليةبال
 ٥٣اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
 عضواً عن   ٢٠ صوتاً مقابل مخسة أصوات، مع امتناع        ٢٢اعُتمد بتصويت ُمسّجل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
__________  

)٢٦( A/HRC/19/66. 
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  :املؤيدون  
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بولندا، بريو، اجلمهورية التشيكية،         

رومانيـا، الـسنغال، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال،          مجهورية مولدوفا،   
كوستاريكا، املكسيك، ملديف، موريتانيا، النـرويج، النمـسا، هنغاريـا،          

  الواليات املتحدة األمريكية
  :املعارضون  

  االحتاد الروسي، بنغالديش، الصني، قطر، كوبا
  :املُمتنعون عن التصويت  

ي، أوغندا، بوركينا فاسـو،     األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغوا    
تايلند، جيبويت، الفلبني، قريغيزستان، الكامريون، الكونغو، الكويت، ليبيـا،         

  .]ماليزيا، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

    ١٩/١٣  
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

 غري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،باخلاصني حبقوق اإلنسان و

جلنة حقـوق اإلنـسان     كل من   إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدها       وإذ يشري     
 مجهوريـة كوريـا   وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف   

وقـرار   ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤املـؤرخ    ١٦/٨مبا فيها قرار اجمللس      الشعبية الدميقراطية، 
، وإذ حيث على تنفيـذ      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٩املؤرخ   ٦٦/١٧٤ العامة اجلمعية

 القرارات،تلك 

/ آذار ١٥املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٣ الفقرة   ضع يف اعتباره  يوإذ    
 ،٢٠٠٦مارس 

 بـشأن   ٥/٢قـراره    و ،لساجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١إىل قرار اجمللس    وإذ يشري     
 واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلـس، املـؤرخني        للمكلفني ب مدونة قواعد السلوك    

واليات مهامهم وفقـاً     ب املكلفني، وإذ يشدد على ضرورة أداء       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ يف
 هما،يومرفقهلذين القرارين 
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الة حقـوق اإلنـسان يف      املعين حب التقريرين املقدمني من املقرر اخلاص       ب يرحبوإذ    
 ، وإذ حيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،)٢٧(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية كوريا   استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان يف         إزاء وإذ يساوره بالغ القلق     
 التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسـعة           وإزاء قراطيةالشعبية الدمي 

 وإزاء املـسائل    البلدالنطاق للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف         
غري احملسومة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل واليت تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ حيث               

ية كوريا الشعبية الدميقراطية على احترام مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات            حكومة مجهور 
 ، احتراماً تاماًاألساسية

اليت تطـال    إزاء التجاوزات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق        وإذ يعرب عن استيائه     
الـسجناء الـسياسيني   حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وخباصة تعذيب   

 عمل،  إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإيداعهم يف معسكراتواديعذين أملواطنني الوا

 لرفض حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          وإذ يعرب عن بالغ أسفه      
 االعتراف بوالية املقرر اخلاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

 زاء رفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       إ عرب عن قلقه الشديد   يوإذ    
املتعلـق  تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل      لحلول وقت اعتماد اجمللس     قبل  ،  أن حتدد 

مجهوريـة  اختاذ   لعدم   ويأسف،  حتظى بتأييدها ، التوصيات اليت    ٢٠١٠مارس  / يف آذار  )٢٨(هبا
 تنفيذ التوصيات الواردة يف ذلك التقرير،لأي إجراءات كوريا الشعبية الدميقراطية حىت اآلن 

أولويـات سياسـته     جّراء   فاقماملت  الوضع اإلنساين يف البلد     هشاشةُ وإذ تثري جزعه    
 الوطنية،

 مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن          وإذ يؤكد من جديد     
 األساسية، مبا يف ذلك      سكاهنا متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات       كافةضمان متتع   

 غذاء،ما يكفي من الضمان احلصول على 

 بضعف حال النساء واألطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني،            موإذ يسلّ   
 وباحلاجة إىل ضمان محايتهم من اإلمهـال والتعسف واالستغالل والعنف،

االستعراض  يف عملية    وبنَّاءالدول على حنو كامل     مشاركة   أمهية   وإذ يؤكد من جديد     
 اإلنسان فيها،حقوق حالة خرى من أجل حتسني األجمللس االدوري الشامل ويف آليات 

 الستمرار موجة االنتهاكات اجلـسيمة واملنتظمـة        يعرب عن قلقه الشديد     -١  
 حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛اليت تطال والواسعة النطاق 

__________  
)٢٧( A/66/343و A/HRC/19/65. 
)٢٨( A/HRC/13/13. 
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ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا         على املقرر اخلاص ا   يثين    -٢  
 ده املستمرة يف االضطالع بواليتـه     الشعبية الدميقراطية ملا قام به من أنشطة حىت اآلن وجلهو         

 على الرغم من صعوبة احلصول على املعلومات؛

 ؛١٦/٨وفقاً لقرار اجمللس سنةً أخرى  متديد والية املقرر اخلاص يقرر  -٣  

رية كوريا الشعبية الدميقراطية على التعاون التـام مـع           حكومة مجهو  حيث  -٤  
 وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده جبميع املعلومـات الالزمـة         ،املقرر اخلاص 
 ء واليته؛أدالتمكينه من 

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان وصول         أيضاًحيث    -٥  
 وفقـاً    إليهـا  اجةملن هم حب  يع ودون عائق وتسليمها     املساعدة اإلنسانية بشكل كامل وسر    

 ؛ يف هذا اجملالكايفالرصد ال كما حيثها على إجراء، للمبادئ اإلنسانية

 األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية          يشجع  -٦  
ن واملنظمات غـري    وواليات واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقل    واملكلفون ب   اإلقليمية الدولية

 بواليته؛إطار اضطالعه تظمني مع املقرر اخلاص يف  على إقامة حوار وتعاون من،احلكومية

 إىل األمني العام أن ميد املقرر اخلاص بكل ما يلزمه ويكفيـه مـن               يطلب  -٧  
ع بواليته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه اآللية بدعم مـن            ضطلحىت ي مساعدة وموظفني   

 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛مفوضية األمم 

نفيذ واليتـه إىل جملـس       املقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن ت        يدعو  -٨  
  .حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٤  
  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة 

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب          إذ يساوره بالغ القلق     

 حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العـسكري         املنهجي واملتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧اإلسرائيلي يف عام 

 / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   ) ١٩٨١( ٤٩٧ نـس األم ـ إىل قرار جمل   وإذ يشري   
  ،١٩٨١ديسمرب 
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 ٦٦/٨٠ وآخرها القرار    ، إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة       وإذ يشري أيضاً    
قرار مل متتثل ل   أن إسرائيل    اليت أعلنت فيها اجلمعية    ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩املؤرخ  

  ها باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،تبوطال ،)١٩٨١( ٤٩٧جملس األمن 
 / كـانون األول   ١٤املـؤرخ    قرار إسرائيل    شرعية تأكيد عدم    مرة أخرى وإذ يعيد     
 ممـا  ، قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل       واملتعلق بفرض  ١٩٨١ديسمرب  

  ،فعلياًإليها  أدى إىل ضم تلك األرض
ة  مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحد          وإذ يؤكد من جديد     

  بادئ القانون الدويل،ملو
 مع بالغ القلق بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـات            وإذ حييط علماً    

اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي 
 األراضي العربيـة    الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف     ويعرب يف هذا    ،  )٢٩(احملتلة

  احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،
يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الـدويل  الواردة  باألحكام ذات الصلة     وإذ يسترشد   

يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة         إذ  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و    
 واألحكام ذات   ١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢  يف املؤرخةوألشخاص املدنيني يف وقت احلرب      ا

   على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩يف اتفاقييت الهاي لعامي الواردة الصلة 
 أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قرار جملس            وإذ يؤكد من جديد     

) ١٩٧٣( ٣٣٨قـراره    و ١٩٦٧نـوفمرب   /الثاين تشرين   ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧( ٢٤٢ األمن
 ومبدأ األرض مقابل السالم، وإذ يعرب عن قلقـه          ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  

لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أسـاس     
إحالل سالم  من أجل   ) ١٩٧٣( ٣٣٨و )١٩٦٧( ٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن      

  يف املنطقة، عادل وشامل
 القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقـوق          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤املؤرخ  ١٦/١٧ قراره وآخرها ، وجملس حقوق اإلنساناإلنسان

االمتثـال لقـرارات    االحتالل،  القائمة ب سلطة  وهي   إىل إسرائيل،    يطلب  -١  
 ذات الصلة باملوضوع، وخاصـة قـرار    وجملس حقوق اإلنسانعامة وجملس األمن اجلمعية ال 

 أن قرار إسرائيل فرض قوانينها       أموراً منها  الذي قرر فيه اجمللس   ) ١٩٨١( ٤٩٧ األمن جملس
 وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل،        اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ     وواليتها وإدارهتا على  
  فور؛على الن تلغي قرارها هذا وطالب فيه إسرائيل بأ

__________  
)٢٩( A/66/370. 
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وآخرها عن استمرارها يف بناء املستوطنات       إىل إسرائيل الكف     يطلب أيضاً   -٢  
تعـال إىل   "لس اإلقليمي للجوالن، حتـت شـعار      جمل ما يسمى ا   ها شنّ احلملة االستيطانية اليت  

ي والوضـع    تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسس        عن ، والكف "اجلوالن
القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد وجوب السماح للنازحني من سـكان اجلـوالن             

  السوري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛
 إىل إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقـات          يطلب كذلك   -٣  

 السوري احملتل، والكف عن تـدابريها       اهلوية اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن      
 اليت تعوق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم       القمعية ضدهم وعن مجيع املمارسات األخرى     

 يف تقرير اللجنة    املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت أشَري إىل عدد منها         
ة اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين       اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلي     

  ؛)١(وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
سكان السوريني يف اجلوالن السوري احملتـل       ل إىل إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  

بزيارة أهلهم وأقربائهم يف الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة               
التفاقية جنيف  غاء قرارها منع هذه الزيارات ألنه يشكل انتهاكاً صارخاً          للصليب األمحر، وإل  

  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛الرابعة ول
يف  إىل إسرائيل أن تطلق على الفور سراح األسرى الـسوريني            يطلب أيضاً   -٥  

اً ويدعو إسرائيل إىل     عام ٢٥الذين اعُتقل البعض منهم منذ ما يزيد عن         السجون اإلسرائيلية   
  معاملتهم معاملةً تتفق مع القانون اإلنساين الدويل؛

 إىل إسرائيل، يف هذا الصدد، السماح ملمثلي اللجنة الدوليـة           يطلب كذلك   -٦  
للصليب األمحر بزيارة سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء            

  نقاذ حياهتم؛إل والنفسية وخمتصني للوقوف على حالتهم الصحية
 أن مجيع التدابري واإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا              يقرر  -٧  

 تشرين  ٢٢املؤرخ  تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مبا يف ذلك قرار الكنيست           س أو
 والقـدس    إجراء استفتاء عام قبل االنسحاب من اجلوالن السوري احملتل         ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

الغيـة   هي تدابري وإجراءات     هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين        الشرقية
وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة األشـخاص             

  ، وليس هلا أي أثر قانوين؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢  يف واملؤرخةاملدنيني يف وقت احلرب
 أال تعترف بأي من      يف األمم املتحدة    إىل الدول األعضاء   مرة أخرى  يطلب  -٨  

  التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
 وأجهزة األمم املتحدة أن يوجه نظر مجيع احلكوماتالعام  إىل األمني   يطلب  -٩  
واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية    واملنظمات احلكومية الدولية     والوكاالت املتخصصة  املختصة



A/67/53 

GE.12-16115 60 

الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلـك إىل                 
  ؛الثانية والعشرين يف دورتهحقوق اإلنسان جملس 

 مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري يقرر  -١٠  
  .لعشرينثانية وااحملتل يف دورته ال

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 عضواً عن   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت ُمسجَّل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

االحتاد الروسي، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا،         
ا، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، جيبويت، الـسنغال،        بنغالديش، بنن، بوتسوان  

شيلي، الصني، الفلبني، قطر، قريغيزستان، كوبا، كوسـتاريكا، الكونغـو،          
الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكـة العربيـة الـسعودية،           

  موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا، اهلند
  :املعارضون  

  الواليات املتحدة األمريكية
  :ملمتنعون عن التصويتا  

إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مولـدوفا،    
  ].رومانيا، سويسرا، غواتيماال، الكامريون، النرويج، النمسا، هنغاريا

    ١٩/١٥  
  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

  ، حقوق اإلنسانجملس إن  
بأحكـام املـادة األوىل     وخاصة  مم املتحدة،    ومبادئ ميثاق األ   مبقاصد سترشدي إذ  
عيد تأكيـد   ييت تؤكد حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ          واخلمسني منه ال   اخلامسةواملادة  
التهديـد   أو   القـوة استخدام   االحترام الدقيق ملبدأ االمتناع يف العالقات الدولية عن          ضرورة

 الوّديـة   بالعالقـات لة  صون الدويل املت  يف إعالن مبادئ القان   على النحو احملّدد    باستخدامها،  
 العامـة يف    اجلمعيـة والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمـم املتحـدة، الـذي اعتمدتـه              

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥ قرارها
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
 والسياسية، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ١املادة  بأحكام   و لثقافية وا واالجتماعية

  يت تؤكد حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،ال
ـ  بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق اإلنـسان، و         كذلك سترشدي وإذ   اإلعالن ب
 بأحكـام و إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة،      بحلقوق اإلنسان، و   العاملي

 / حزيـران ٢٥  اإلنـسان يف حلقوقإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي   
 يفحبق مجيع الـشعوب     املتعلقتني   من اجلزء األول     ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت ،  )٣٠(١٩٩٣يونيه  

  الحتالل األجنيب،الشعوب الواقعة حتت اتقرير مصريها، وخصوصاً 
 تـشرين   ٢٩املـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ية العامة    قراري اجلمع  إىل شريي وإذ  

، وإىل سـائر   ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمرب  /الثاين
 حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف          وُتحّددالقرارات اليت تؤكد    

  تقرير مصريه،
 / تـشرين الثـاين    ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمن قرارات جملس    إىل شري أيضاً ي وإذ  
) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧ نوفمرب

  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مارس / آذار١٢املؤرخ 
 إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواهـا            وإذ يشري كذلك    
، للجدار يف   السلطة القائمة باالحتالل  أن تشييد إسرائيل،    ب،  ٢٠٠٤يوليه  /وز مت ٩ يف   املؤرخة

، يعوق األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، إىل جانب التدابري املتخذة سابقاً
  ه،بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصري

 وآخرهـا   ،يف هذا الصدد   اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧املؤرخ  ٢٠٠٥/١القرار 

 يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثـاق        الفلسطيين الشعب   حق ؤكد من جديد  ي وإذ  
والـصكوك   الصلة، وألحكام العهـود      ذاتوإعالناهتا  وقرارات األمم املتحدة    األمم املتحدة   

إىل  نظـراً     دولياً وحقاً جلميع شعوب العامل      مبدأً فهبوصالدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري       
 الدويل وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عادل ودائـم          القانونكونه قاعدة قطعية من قواعد      

  األوسط،وشامل يف منطقة الشرق 
غري القابل  الدائم وغري املشروط و    الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
العيش يف ظل احلرية والعدالة والكرامـة ويف         يف ذلك حقه يف      يف تقرير مصريه، مبا   للتصرف  

  ؛ متلك مقومات البقاءيت املستقلة والدميقراطية وذات السيادة والو تصلة األراضياملدولته إقامة 

__________  
)٣٠( A/CONF.157/23. 
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 دعمه للحل القائم على وجود دولتني تعيشان جنبـاً      يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
  ل؛إىل جنب يف سالم وأمن، مها فلسطني وإسرائي

احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها       على ضرورة   يشدد    -٣  
  ؛وتواصلها وسالمتها، مبا يف ذلك القدس الشرقية

مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحـدة            حيث  -٤  
  رب وقت؛على دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته على أن ينال حقه يف تقرير مصريه يف أق

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية والعشرين قررُي  -٥  
  ٥٣اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢
وكانت نتيجة التـصويت    .  صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٦ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت ُمسجَّل  [

  :كما يلي
  :املؤيدون  

، أوروغـواي،   االحتاد الروسي، األردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال      
أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولنـدا،          
بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، جيبـويت، رومانيـا،          
السنغال، سويسرا، شيلي، الصني، غواتيماال، الفلبني، قطـر، قريغيزسـتان،          

 الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك،     الكامريون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،   
ملديف، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا،        

  نيجرييا، اهلند، هنغاريا
  :املعارضون

  ].الواليات املتحدة األمريكية

    ١٩/١٦  
  حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

  حقوق اإلنسان،إن جملس   
   إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يشري  
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية وإىل العهـد         وإذ يشري أيضاً    
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وإىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل،           الدويل
هذه يف األرض الفلسطينية احملتلـة،      يؤكد على وجوب احترام صكوك حقوق اإلنسان         وإذ
  فيها القدس الشرقية،  مبا
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   إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الصلة،وإذ يشري كذلك  
 بالتقارير األخرية اليت وضعها املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنـسان           وإذ حييط علماً    

 وبتقارير حديثـة    ١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           
  أخرى ذات صلة صادرة عن جملس حقوق اإلنسان،

 أن اجملتمع الدويل مسؤول عن تعزيز حقوق اإلنسان وعن ضمان احترام            وإذ يدرك   
  القانون الدويل،

، وإذ يشري ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ إىل فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف وإذ يشري  
 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٠املؤرخ   ١٠/١٥-دإطأيضاً إىل قراري اجلمعية العامة      

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 
 بوجه خاص رد احملكمة الذي جاء فيه أن اجلدار الذي تبنيه إسـرائيل،              وإذ يالحظ   
، داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها داخل القـدس          السلطة القائمة باالحتالل  بوصفها  

  والنظام املرتبط به خيالفان القانون الدويل،الشرقية وحوهلا، 
  مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة، وإذ يؤكد من جديد  
 انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف         أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

 على األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا   ١٩٤٩أغسطس / آب١٢وقت احلرب املربمة يف    
  س الشرقية،القد

 واجب الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة، مبوجـب          وإذ يؤكد جمدداً كذلك     
 من االتفاقية، فيما خيص العقوبات اجلزائية واملخالفات اجلـسيمة          ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦املواد  

  ومسؤوليات األطراف السامية املتعاقدة،
إجراءات تتماشـى    من حق مجيع الدول ومن واجبها اختاذ          أن وإذ يؤكد من جديد     

مع القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل من أجل التصدي ألعمال العنف القاتلـة الـيت               
  تستهدف سكاهنا املدنيني من أجل محاية حياة مواطنيها،

الفلسطينية الـيت مت   -  على ضرورة االمتثال الكامل لالتفاقات اإلسرائيلية   وإذ يشدد   
لسالم يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك تفامهات شرم الـشيخ،           التوصل إليها يف إطار عملية ا     

الفلـسطيين   - وتنفيذ خارطة طريق اللجنة الرباعية املفضية إىل حلٍّ دائمٍ للرتاع اإلسـرائيلي           
  بقيام دولتني،

التنفيذ الكامل التفاق   وضع حّد إلغالق قطاع غزة و      على ضرورة    وإذ يشدد أيضاً    
 تـشرين   ١٥ق عليها بشأن معرب رفح، وكالمها مـؤرخ يف          وللمبادئ املتف والوصول  التنقل  
، من أجل متكني السكان املدنيني الفلسطينيني من التنقل داخل قطـاع            ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

   مع أخذ الشواغل اإلسرائيلية بعني االعتبار،غزة ومن الدخول إليه واخلروج منه حبرية،
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الـسلطة القائمـة    ، بوصـفها    عن بالغ قلقه إزاء ما تقوم به إسـرائيل        وإذ يعرب     
، من انتهاك منهجي متواصل حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، مبـا يف ذلـك              باالحتالل

االنتهاكات الناشئة عن االستخدام املفرط للقوة والعمليات العسكرية اليت تـؤدي إىل مـوت              
للعنـف؛  وإصابة املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم نساء وأطفال ومتظاهرون سلميون نابـذون            

 واستخدام العقاب اجلماعي؛ وإغالق املناطق؛ ومصادرة األراضـي؛ وإنـشاء املـستوطنات           
؛ ١٩٤٩لعـام    ؛ وبناء جدارٍ داخل األرض الفلسطينية احملتلة منحرٍف عن خط اهلدنة          وتوسيعها

وتدمري املمتلكات واهلياكل األساسية؛ ومجيع اإلجراءات األخرى اليت ُيقصد هبا تغيري املركـز             
  انوين والطبيعة اجلغرافية والتركيبة السكانية لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،الق

 إزاء الوضع اإلنساين واألمين احلرِج يف قطاع        وإذ يعرب عن بالغ قلقه بوجه خاص        
غزة، مبا يف ذلك الوضع الناجم عن فترات اإلغالق املطولة والقيود الصارمة املفروضة علـى               

تصاد والتنقل اليت تعادل حصاراً يف واقع األمر والعمليات العسكرية اليت ُنفِّـذت بـني               االق
، واليت أدت إىل خسائر باهظة يف       ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

األرواح وإىل سقوط أعداد هائلة من اجلرحى يف صفوف املدنيني الفلسطينيني مبن فيهم نساء              
مبنازل الفلسطينيني وممتلكاهتم وباهلياكل األساسية احليوية واملؤسسات  ما أُحلق    وأطفال، وإزاء 

من دمار وضرر واسعي النطاق     العامة، مبا فيها املستشفيات واملدارس ومرافق األمم املتحدة،         
  وتشريد املدنيني داخلياً، وإزاء إطالق الصواريخ على إسرائيل أيضاً،

 األثر الوبيل الذي سـيخلّفه، يف املـديني القـصري            إزاء وإذ يعرب عن قلقه العميق      
، يف  السلطة القائمـة بـاالحتالل    والطويل، ذلك الدمار املاحق واستمرار إسرائيل، بوصفها        

عرقلة عملية إعادة اإلعمار على حالة حقوق اإلنسان وعلى الظروف االجتماعية واالقتصادية       
  سطينيون، واإلنسانية اليت يعيش فيها السكان املدنيون الفل

 إزاء سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وفرض قيود صارمة      عن قلقه العميق   وإذ يعرب أيضاً    
وإقامة نقاط تفتيش حتولت عدة نقاط منها إىل هياكل شبيهة مبعابر حدود دائمة، وإزاء نظام               
التراخيص، ومجيُعها أمور تعوق حرية تنقل األفراد والسلع، مبـا يف ذلـك الـسلع الطبيـة          

ع أوصـال   وتقطِّ مبا فيها القدس الشرقية،      أحناء األرض الفلسطينية احملتلة   سانية، يف مجيع    واإلن
األرض، كما يعرب عن قلقه إزاء ما َينتج عن ذلك من انتهاك حلقوق اإلنـسان للـشعب                 
الفلسطيين ومن أثر سليب على حالته االجتماعية واالقتصادية وعلى اجلهود الرامية إىل إعـادة             

صاد الفلسطيين وتطويره، والذي ال يزال عبارةً عن أزمة إنسانية يف قطاع غزة، مع  تأهيل االقت 
  ،سبل الوصول إىل القطاعاإلحاطة علماً بالتطورات األخرية املتعلقة حبالة 

 إزاء استمرار احتجاز واعتقال آالف الفلسطينيني،       وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق       
ل وأعضاٌء منتَخبون يف اجمللس التشريعي الفلـسطيين، يف         مبن فيهم العديد من النساء واألطفا     

السجون أو مراكز االحتجاز اإلسرائيلية يف ظروف شديدة القسوة تضر برفاههم، ومنـها،             
على سبيل املثال، السَّجن يف أماكن تنعدم فيها شروط النظافة، واحلبس االنفرادي، وانعـدام            
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ات األهل، واحلرمان من احملاكمة حسب األصول،       الرعاية الطبية املناسبة، واحلرمان من زيار     
كما يعرب عن قلقه العميق إزاء املضايقات وسوء املعاملة اللذين يتعـرض هلمـا الـسجناء              

  الفلسطينيون وإزاء مجيع التقارير الواردة عن التعذيب،
 إزاء العواقب اليت ميكن أن تنشأ عن إصدار إسرائيل، بوصـفها            وإذ يعرب عن قلقه     
عن  هم وإبعادهموسجن، أوامر عسكرية باحتجاز مدنيني فلسطينيني لقائمة باالحتاللالسلطة ا 

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإذ يذكّر يف هذا الشأن بـأن القـانون                
   حمتلة،اإلنساين الدويل حيظر إبعاد املدنيني عن أراضٍ

احلالة ولإلسهام يف إهناء العنـف       عن اقتناعه بضرورة وجوٍد دويل لرصد        وإذ يعرب   
 يف تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصـل        الطرفنيومحاية السكان املدنيني الفلسطينيني ومساعدة      

  إليها، وإذ يذكّر، يف هذا الشأن، باملسامهة اإلجيابية للوجود الدويل املؤقت يف اخلليل،
لسطينية وبالتقدم امللمـوس     باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا السلطة الف      وإذ حييط علماً    

الذي حققته يف اجملال األمين، وإذ يدعو الطرفني إىل مواصلة التعاون على حنو يعود بـالنفع                
سيما عن طريق تعزيز األمن وبناء الثقة، وإذ يعرب          على الفلسطينيني واإلسرائيليني معاً، وال    

  كربى،عن أمله يف جعل ذلك التقدم ميتد إىل مجيع املراكز السكانية ال
 على حق مجيع شعوب املنطقة يف التمتع حبقوق اإلنـسان املكرَّسـة يف              وإذ يشدد   

  العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،
 على أن مجيع التدابري واإلجراءات الـيت اختـذهتا إسـرائيل،    يكرر التأكيد   -١  
يها القدس الـشرقية،    ، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا ف      السلطة القائمة باالحتالل  بوصفها  

منتهِكةً بذلك األحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب              
، وخماِلفةً بذلك قرارات جملس األمن ذات الصلة، هـي          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املربمة يف   

  خمالفة للقانون؛ وباطلةإجراءات وتدابري 
، بأن تكف عن مجيـع      ائمة باالحتالل السلطة الق  إسرائيل، بوصفها    يطالب  -٢  

املمارسات واإلجراءات اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، مبا يف ذلـك قتـل              
،  ومصادرهتا ، واحتجاز املدنيني وسجنهم تعسفاً، وتدمري املمتلكات املدنية        وجرحهم املدنيني

اللتزاماهتا القانونية يف   كما يطالبها بأن حتترم بشكل كامل قانون حقوق اإلنسان وبأن متتثل            
  هذا الشأن؛

، بأن متتثل بشكل    السلطة القائمة باالحتالل   إسرائيل أيضاً، بوصفها     يطالب  -٣  
 وبأن توقف فوراً تنفيـذ مجيـع التـدابري          ١٩٤٩كامل ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام       

  واإلجراءات اليت تنتهك االتفاقية وختل هبا؛ 
، بأن توقـف    السلطة القائمة باالحتالل  وصفها   إسرائيل كذلك، ب   يطالب  -٤  

 األرض  معـامل مجيع أنشطتها االستيطانية وبناء اجلدار وأي تدابري أخرى ُيقصد هبـا تغـيري              
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الفلسطينية احملتلة ومركزها وتركيبتها السكانية، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلـا،             
اً بالغاً وجسيماً حبقوق اإلنسان للشعب      واليت ُتلِحق مجيعها، باإلضافة إىل أمور أخرى، ضرر       

  الفلسطيين وباآلمال املعقودة على تسوية سلمية؛
 مجيع أعمال العنف، مبا فيها مجيع أعمـال اإلرهـاب واالسـتفزاز             يدين  -٥  

والتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلية املفرط للقوة ضد املدنيني           
قطاع غزة، مما أدى وال يزال إىل وقوع خسائر جـسيمة يف األرواح      الفلسطينيني، خاصةً يف    

وإىل سقوط أعداد هائلة من اجلرحى، مبا يف ذلك يف صفوف األطفال، وإىل حدوث دمـار                
وضرر شاملني طاال املنازل واملمتلكات واهلياكل األساسية احليوية واملؤسسات العامة، مبا فيها 

 املتحدة واألراضي الزراعيـة واملـساجد واملؤسـسات         املستشفيات واملدارس ومرافق األمم   
   وتشريد املدنيني داخلياً؛،اإلعالمية اخلاصة

 إزاء إطالق صواريخ على مناطق مدنيـة إسـرائيلية          يعرب عن قلقه البالغ     -٦  
  يوقع خسائر يف األرواح ويؤدي إىل سقوط جرحى؛ اّمم

 بأن متتثل اللتزاماهتـا     ،السلطة القائمة باالحتالل   إسرائيل، بوصفها    يطالب  -٧  
القانونية مبوجب القانون الدويل، طبقاً ملا جاء يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدوليـة               

 ٢٠املؤرخ   ١٠/١٥- ومثلما طالبها بذلك قرارا اجلمعية العامة دإط       ٢٠٠٤ يوليه / متوز ٩يف  
ما يطالبها  ، ك ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١املؤرخ   ١٠/١٣- ودإط ٢٠٠٤ يوليه /متوز

بأن توقف على الفور بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخـل القـدس                 
الشرقية وحوهلا، وبأن تفكك تواً اهليكل اإلنشائي املُقام هناك، وبأن تلغي مجيع النـصوص              

ر اليت تسبَّب   التشريعية واللوائح التنظيمية املتصلة به أو تبطل مفعوهلا، وبأن َتجُبر مجيع األضرا           
فيها بناء اجلدار واليت أثّرت بشكل جسيم على حقوق اإلنسان وعلى الظـروف املعيـشية               

  االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين؛
 على ضرورة احتـرام الوحـدة اإلقليميـة جلميـع األرض            يكرر التأكيد   -٨  

ـ          ماناٍت حلريـة تنقـل     الفلسطينية احملتلة واحترام جتاورها وسالمتها وعلى ضرورة توفري ض
األشخاص والسلع داخل األرض الفلسطينية، مبا يف ذلك الـدخول إىل القـدس الـشرقية               
واخلروج منها، والدخول إىل قطاع غزة واخلروج منه، والتنقل بني الضفة الغربيـة وقطـاع            

  غزة، واخلروج إىل العامل اخلارجي والعودة منه؛
، أن تكف عن فرض    ائمة باالحتالل السلطة الق  إىل إسرائيل، بوصفها     يطلب  -٩  

فترات إغالق مطوَّلة وعن فرض القيود االقتصادية والقيود على التنقل، مبا فيها تلك املفروضة        
على قطاع غزة واليت تعادل ضرب حصار عليها، ويطلب إليها، يف هذا الشأن، أن تنفذ على                

عرب رفح من أجل إتاحة تنقل      واملبادئ املتفق عليها بشأن م    التنقل والوصول   حنو كامل اتفاق    
األشخاص والسلع بشكل دائم ومنتظم ومن أجل تسريع وترية إعادة إعمار قطاع غزة الـيت              

  تأخر إجنازها كثرياً؛
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 الدول األطراف على مواصلة تقدمي املـساعدة الطارئـة للـشعب            حيث  -١٠  
ادية واإلنـسانية   الفلسطيين من أجل ختفيف أثر األزمة املالية واحلالة االجتماعيـة واالقتـص           

  الرهيبة، خاصةً يف قطاع غزة؛
 على ضرورة صون املؤسسات واهلياكـل األساسـية الفلـسطينية           يشّدد  -١١  

وتطويرها من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان املدنيني الفلسطينيني ومـن أجـل              
  الجتماعية والثقافية؛تعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية وا

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقّرر  -١٢  
  ٥٣اجللسة 

  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢
 مع امتناع عـضوين عـن   ، صوتاً مقابل صوت واحد٤٤ بأغلبية  ،اعُتمد بتصويت ُمسّجل  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

دونيسيا، أنغـوال، أوروغـواي،   االحتاد الروسي، األردن، إسبانيا، إكوادور، إن 
أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بولنـدا،         
بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ملدوفا، جيبويت، رومانيا، السنغال،         
سويسرا، شيلي، الصني، الفلبني، قطر، قريغيزسـتان، كوبـا، كوسـتاريكا،           

ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة العربية السعودية،       الكونغو، الكويت،   
  النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغارياموريتانيا، موريشيوس، النرويج، 

  :املعارضون  
  واليات املتحدة األمريكيةال

  :املمتنعون عن التصويت  
  .]الكامريون، غواتيماال

    ١٩/١٧  
احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،     املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية      

  ويف اجلوالن السوري احملتل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   األرض بالقوة،حيازة مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
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 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد    
بالتفـصيل يف   وعلى النحو الوارد    يثاق  امل يف   منصوص عليه حسبما هو   واحلريات األساسية،   

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك مـن             
  الصكوك املنطبقة،

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق            وإذ يشري  
 عـدم قانونيـة     اً منـها  امة، اليت أكدت من جديد أمور     اإلنسان وجملس األمن واجلمعية الع    

   مبا فيها القدس الشرقية،املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،
تعلقة حبماية املدنيني  أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املوإذ يضع يف اعتباره   

 علـى األراضـي   ، واليت تنطبـق قانونـاً  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢  يفةربم امل وقت احلرب 
، مبا فيها القدس    ١٩٦٧الفلسطينية وعلى مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام           

الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية        
  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

 من سكاهنا املدنيني إىل األرض     موعات نقل السلطة القائمة باالحتالل جمل      أن وإذ يرى   
اليت حتتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبـا يف              

ـ ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف امل           / آب ١٢  يف ةربم
  ،١٩٤٩أغسطس 
 ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري   

، وإىل استنتاجها أن   اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة         بشأن  
ل خرقاً   متث ،مبا فيها القدس الشرقية   ،  إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  للقانون الدويل،
 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-ط إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً 

  وغريه من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة،
، مبـا يف     أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة        وإذ يؤكد   

تـشكل انتـهاكات    انونية مبوجب القانون الدويل و    هي أنشطة غري ق    ذلك القدس الشرقية،  
 للشعب الفلـسطيين يف هـذه األرض    جداً للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان    خطرية

 ٢٧ املعقـود يف     مؤمتر أنابوليس للسالم  جهود  وتقّوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك        
 املعقود ني من أجل الدولة الفلسطينية ومؤمتر باريس الدويل للماحن٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

، اهلادفة إىل إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ يف
  ،٢٠٠٨وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء حبلول هناية عام  متصلة األراضي

 وإىل  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية يف        إىل  وإذ يشري     
 بتنفيذ الطرفني اللتزاماهتما مبوجب خارطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية            اللجنة متّسك
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 الفلسطيين على أساس وجود دولتني، وإذ يالحظ        -اإلسرائيلي  صراع  بغية إجياد حل دائم لل    
  على وجه التحديد دعوهتا إىل جتميد مجيع األنشطة االستيطانية،

 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة         ه قلق بالغن  وإذ يعرب ع   
 منتهكـةً مبا يف ذلك القدس الـشرقية،       املستوطنات وتوسيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة،       

بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبـا يف ذلـك خطـط                
الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلـسطينية          املستوطنات حول القدس     توسيع

  ،متصلة األراضي
حل إمكانية  من أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض وإذ يعرب عن قلقه  

  على أساس وجود دولتني،صراع ال
 إقامةيف  إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل،       قلقه  بالغ وإذ ُيعرب عن   

اجلدار داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ يعرب              
، مما قد حيكـم  ١٩٤٩عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام       

مسبقاً على املفاوضات املستقبلية وجيعل احلل القائم على وجود دولتني مـستحيل التنفيـذ              
  ها الشعب الفلسطيين،عيشاإلنسانية اليت ية ناحمل يفاقم، األمر الذي ياًماد

 من أن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من  وإذ يساوره بالغ القلق    
  املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمـم         إزاء عدم تعاون     وإذ يعرب عن قلقه    
 املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي        سيما والاملتحدة ذات الصلة،    

  ،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 
كانون  ٨يف  االحتاد األورويب   اليت توصل إليها جملس     االستنتاجات  بيرحب    -١  
واليت أكد فيها جملس وزراء     وسط،  الشرق األ يف  سالم  عملية ال  بشأن   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

أراض حمتلة، وهدم    على   ُبين ماحيثن املستوطنات، واجلدار الفاصل،     أ ورويب جمدداً االحتاد األ 
تشكل عقبـة يف    وغري شرعية مبوجب القانون الدويل      هي عمليات   ء  خالاملنازل وعمليات اإل  

سيما دعوته العاجلة  ، والدولتني مستحيالًوجود القائم على ل احلعل هتديداً جبطريق السالم و  
 جلميع األنشطة االستيطانية يف القدس الشرقية وبقية        اًي فور اًضع حد أن ت إىل حكومة إسرائيل    

تفكيك مجيع املواقع االستيطانية    إىل  ، و  للمستوطنات الضفة الغربية، مبا يف ذلك النمو الطبيعي      
  ؛٢٠٠١مارس /قيمت منذ آذاراليت أُ

البيانات اليت أدلت هبا غالبية الدول األعضاء يف األمـم          ب رحب مع التقدير  ي  -٢  
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس      األرض   يف   يةاالستيطاناألنشطة  عدم شرعية   حول  املتحدة  

حكومة إسرائيل  إىل  اجملتمع الدويل   اليت وّجهها   عاجلة  النداءات  الؤكد من جديد    يالشرقية، و 
 يع األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية؛  مجأن توقف فوراًب
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إلعالنات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل املتعلقة ببناء وحدات سكنية         ا يدين  -٣  
أهنا بالنظر إىل القدس الشرقية احملتلة، الضفة الغربية وحول جديدة للمستوطنني اإلسرائيليني يف 

  وتشكل هتديداً للحل القائم على وجود دولتني       متقوض عملية السال  تنتهك القانون الدويل و   
ويدعو حكومة إسـرائيل  . مستقلةغري مقطعة األوصال وذات سيادة ووإنشاء دولة فلسطينية  

 اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الـدويل        أكثر ضإىل إلغاء قراراهتا على الفور ألن من شأهنا أن تقوِّ         
سيما قـرارات األمـم      الشرعية الدولية، وال  لتوصل إىل تسوية هنائية متوافقة مع        ا لمن أج 

  أن تعّرض هذه اجلهود للخطر؛من شأهنا املتحدة ذات الصلة، و
  :يلي  ما إزاءعرب عن بالغ قلقهي  -٤  
يف استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك مـن أنـشطة،              )أ(  
األراضي، وهدم املنـازل،     مصادرة للقانون الدويل، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، و        انتهاك

ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية، ممـا يـؤدي إىل             
احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلـوالن       لألراضي  تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف      

ـ اململدنيني وقت احلرب     ا املتعلقة حبماية   الرابعة  ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف    ،السوري  ةربم
ل تـشكّ املستوطنات ويشري إىل أن    ،ها من ٤٩سيما املادة    ، وال ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ يف

عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وذات             
 متلك مقومات البقاء؛وسيادة 

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ألعـوام   يف ا زايد عدد املنشآت املشيدة حديثاً      ت  )ب(  
، واليت يصل عددها إىل عدة آالف، مبا يف ذلك عدد كبري مـن املبـاين                ٢٠١٢، و ٢٠١١و

بعمليـة  قُـدماً   ىل الدفع   إجهود اجملتمع الدويل الرامية     يقوض  ، األمر الذي    واهلياكل الدائمة 
  ؛السالم يف الشرق األوسط

 السـتيطانية الرئيـسية يف    ثار إعالن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتـل ا        آ  )ج(  
مفاوضـات  على  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن،            

  ؛الوضع النهائي
توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى األرض             )د(  

ـ         راً واقعـاً علـى   الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما ينشئ أم
  مبثابة ضم فعلي؛عندئذ قد يكون  األرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما

قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات             )ه(  
يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل وقرارات األمـم املتحـدة           زئيف اإلسرائيلية، وهو ما   

  الصلة؛ ذات
 :يلي سرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما إحيث  -٥  

 مبا فيهـا القـدس      ،أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة        )أ(  
الشرقية واجلوالن السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقـف             
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، مبا يف ذلك يف طة ذات الصلةواألنش" النمو الطبيعي"توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك   
  ؛القدس الشرقية

، مبا يف ذلـك يف      أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة         )ب(  
  ؛القدس الشرقية

 العنف  عمال هبدف منع أ   أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية    أيضاً  إسرائيل  ب يهيب  -٦  
  األسلحة وتطبيق عقوبات جنائية،    ، مبا يف ذلك مصادرة    اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون   

 من التدابري لضمان سالمة ومحاية املـدنيني الفلـسطينيني واملمتلكـات     ذلكغريأن تتخذ   و
  الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا          يطالب  -٧  
  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٩القانونية املذكورة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

 مؤمتر  شى مع امبا يتم دفعة جديدة لعملية السالم،     إعطاء   الطرفني على    حيث  -٨  
على كما حيثهما   أنابوليس للسالم ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،           

 تـشرين   ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥يق اليت أقرها جملس األمن يف قراره        خارطة الطر تنفيذ  
 إىل تسوية سياسية شاملة وفقاً لقـرارات        الوصول تنفيذاً كامالً، هبدف     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 ١٩٦٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢جملس األمن، مبا يف ذلك القرار       
) ١٩٧٩(٤٤٦ والقـرار    ١٩٧٣أكتـوبر   /ول تشرين األ  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار
 ١٩٧٩يوليـه   / متـوز  ٢٠املـؤرخ   ) ١٩٧٩(٤٥٢ والقرار   ١٩٧٩مارس  / آذار ٢٢املؤرخ  
 ٣٠املـؤرخ   ) ١٩٨٠(٤٧٦ والقرار   ١٩٨٠مارس  / آذار ١املؤرخ  ) ١٩٨٠(٤٦٥ والقرار

ــه /حزيــران  ١٩٨٠أغــسطس / آب٢٠املــؤرخ ) ١٩٨٠(٤٧٨ والقــرار ١٩٨٠يوني
) ٢٠٠٣(١٥١٥ والقــرار ٢٠٠٢مــارس / آذار١٢رخ املــؤ) ٢٠٠٢(١٣٩٧ والقــرار
/  كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٥٠ والقرار   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ

وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الـشرق             ٢٠٠٨ديسمرب  
، فاقـات أوسـلو  ، وات١٩٩١أكتـوبر  / تشرين األول  ٣٠األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف       

 وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها إسرائيل وفلـسطني،            ومبادرة السالم العربية  
  بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

 جملس حقوق   ةعينها رئيس عثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق ت      أن يوفد ب   يقرر  -٩  
 تداعيات بالنـسبة إىل     يترتب على املستوطنات اإلسرائيلية من     لتحقيق يف ما   بغرض ا  اإلنسان
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع أحناء        الشعب الفلسطيين   حقوق  

األرض الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك القدس الشرقية، وأن تنتهي والية البعثـة عنـد تقـدمي        
 االمتناع عن عرقلة عملية      ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إىل      ،تقريرها إىل اجمللس  

  التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً؛
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من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان           يرجو    -١٠  
يلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني البعثة مـن إجنـاز واليتـها               كل ما  توفري
  وكفاءة؛ بسرعة

ـ  عن تنفيذ هذا القرار إىل       اص أن يقدم تقريراً    إىل املقرر اخل   يطلب  -١١    ةدورال
  لمجلس؛ل العشرين
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  -١٢  

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 أعضاء عن   ١٠ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٦اعُتمد بتصويت ُمسّجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

الحتاد الروسي، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا،         ا
بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، جيبـويت،          
السنغال، سويسرا، شيلي، الصني، الفلبني، قطـر، قريغيزسـتان، كوبـا،           

 العربيـة   الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكـسيك، ملـديف، اململكـة         
  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند

  :املعارضون  
  الواليات املتحدة األمريكية

  :املُمتنعون عن التصويت  
إسبانيا، إيطاليا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولـدوفا، رومانيـا،       

  .]غواتيماال، الكامريون، كوستاريكا، هنغاريا

    ١٩/١٨  
  بشأن الرتاع يف غزة متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق

  .نظر الفصل أوالًا  
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    ١٩/١٩  
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  ، إن جملس حقوق اإلنسان  
 ٦/٢٨ وقراراته   ،٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧املؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   إذ يعيد تأكيد    

 ١٠/١٥ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧املؤرخ   ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ ملؤرخا
، وقرارات جلنـة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ   ١٣/٢٦ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  

 ٢١املـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٥املؤرخ   ٢٠٠٣/٦٨حقوق اإلنسان   
، وإذ يذكّر بقـرارات     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

 ٢٢املؤرخ   ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ ٥٧/٢١٩اجلمعية العامة   
 ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ    ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

 كـانون  ١٩املـؤرخ    ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦ املؤرخ ٦٠/١٥٨و
 ٦٣/١٨٥ و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨املؤرخ   ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ــؤرخ  ــانون األول١٨امل ــسمرب / ك ــؤرخ  ٦٤/١٦٨ و٢٠٠٨دي ــانون األول١٨امل  / ك
 ١٩املؤرخ   ٦٦/١٧١ و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ ٦٥/٢٢١، و ٢٠٠٩ ديسمرب

 ، وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا مجيع أصحاب املصلحة ذوي         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
  تنفيذ تلك القرارات، لمن أجالصلة 

 إىل مجيع الدول أن تكفل توافق أي تدبري ُيتخذ ملكافحة اإلرهـاب             يطلب  -١  
مع القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني الـدويل               

  والقانون اإلنساين الدويل؛
ان واحلريات األساسـية    إزاء انتهاكات حقوق اإلنس   يعرب عن بالغ القلق       -٢  

  وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل اليت حتدث يف سياق مكافحة اإلرهاب؛
ة جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته      صرحي إدانته ال  يؤكد من جديد    -٣  

، بصرف النظر   ا وأياً كان مرتكبوه   تحيثما ارُتكب  بكل أشكاله ومظاهره،     تمويل اإلرهاب لو
ـ عهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه بتعزيز التعاون الدويل             عن دوافع  ى ل

منع اإلرهاب ومكافحته ويدعو، يف هذا الشأن، الدول والعناصر الفاعلة األخرى ذات الصلة             
، حبسب االقتضاء، يف تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب           ارستمراالإىل  
ئزها األربع، اليت تؤكد من جديد أموراً عدة منها احترام حقوق اإلنـسان للجميـع               وركا

  وسيادة القانون بوصفهما الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛
سرهم  للمعاناة اليت يسببها اإلرهاب لضحاياه وألُ      يعرب عن استيائه الشديد     -٤  

  عدة والدعم املالئمني هلم؛ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أمهية توفري املسا
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 عمالً مبقرر جملـس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١ بعقد حلقة نقاش يف      يرحب  -٥  
 حقـوق اإلنـسان     تناول، وهي احللقة اليت أذكت الوعي بأمهية        ١٦/١١٦حقوق اإلنسان   

لضحايا اإلرهاب يف إطار سعي اجملتمع الدويل الدءوب للتصدي آلفة اإلرهاب، وكجزء من             
  كافحة اإلرهاب حتترم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛سياسة شاملة مل

 أنه ال ميكن وال جيب ربط اإلرهاب بأي دين أو جنـسية             يؤكد من جديد    -٦  
  حضارة أو مجاعة إثنية؛ أو

بالعمل الذي تقوم به اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان يف           يسلّم    -٧  
  ساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األ

بأن مشاركة اجملتمع املدين الفعالة ميكن أن تعزز اجلهـود احلكوميـة            يقّر    -٨  
  اجلارية هبدف محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 إىل الدول أن تضمن، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، حـصول أي            يطلب  -٩  
ن أن تـضم  و إنسان أو حرياته األساسية على سبيل انتصاف فعال       كنتهك حقوقه   شخص تُ 

حصول الضحايا على أشكال جرب مناسبة وفعالة وفورية، حبسب االقتضاء، مبـا يف ذلـك               
  مقاضاة املسؤولني عن تلك االنتهاكات؛

الدول على أن حتمي، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، مجيع حقـوق           حيث    -١٠  
 يف اعتبارهـا أن بعـض       القتصادية واالجتماعية والثقافية، واضعةً   اإلنسان، مبا فيها احلقوق ا    

  تدابري مكافحة اإلرهاب قد يكون هلا تأثري على التمتع هبذه احلقوق؛
إىل الدول أن تصون، يف سياق مكافحتـها لإلرهـاب، احلـق يف             يطلب    -١١  

ـ            د احلـق يف    اخلصوصية وفقاً للقانون الدويل، وحيثها على اختاذ تدابري لضمان خضوع تقيي
، مبا يف ذلك عن انتصاف مناسبةملراقبة الفعالة وتوفري سبل شريطة ممارسة ااخلصوصية للقانون 

  طريق املراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
 التدابري اليت ميكن أن تقّوض حقوق اإلنسان وسيادة القانون،          بقلق يالحظ  -١٢  

رهابية دون وجود أساس قانوين لالحتجاز مثل احتجاز األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أفعاالً إ     
ودون توافر ضمانات احملاكمة العادلة، واحلرمان من احلق يف احلياة بغري وجه حق، واحلرمان              

 محاية القانون، وحماكمة املشتبه فيهم دون      من الشخص احملتجز    الذي يعادل حرمان  من احلرية   
املشتبه يف ارتكاهبم أنشطة إرهابية     األشخاص  مراعاة الضمانات القضائية األساسية، وحرمان      

  وإعادة املشتبه فيهم إىل بلدان دون إجراء تقييم يف كل حالة           هم،غري املشروع من احلرية ونقل    
 الحتمال وجود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأهنم سيواجهون خطر التعرض            على حدة 
  فحة اإلرهاب؛ والقيود اليت حتد من التدقيق الفعال يف تدابري مكا،للتعذيب
 على أن مجيع التدابري املستخدمة يف مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلـك             يشدد  -١٣  

تصنيف األفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغري ذلك من اتفاقات           
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ترتيبات النقل جيب أن تكون متوافقة مع التزامات الدول مبوجب القانون الدويل، مبـا يف                أو
  نون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل؛ذلك القا
الدول على أن حتترم، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، احلق يف املساواة           حيث    -١٤  

أمام احملاكم واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الـدويل،               
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٤ حلقوق اإلنسان، كاملادة     يف ذلك القانون الدويل    مبا

  املدنية والسياسية، وحبسب االقتضاء، القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل؛
 مشاعر القلق اليت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة يف             يؤكد من جديد    -١٥  
اإلنسان وسيادة القانون، وحيث     بشأن التدابري اليت ميكن أن تقوض حقوق         ٦٤/١٦٨ قرارها

 على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان متتع األشخاص احملرومني من احلريـة،             الدول كافةً 
بغض النظر عن مكان توقيفهم أو احتجازهم، مبا هلم من ضمانات مبوجب القانون الـدويل،     

  األساسية؛مبا يف ذلك إعادة النظر يف احتجازهم وغري ذلك من الضمانات القضائية 
بتقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق         مع التقدير    حييط علماً   -١٦  

  ؛)٣١(اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
 بتجميع املمارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتـدابري القانونيـة          حييط علماً   -١٧  

انب وكاالت االستخبارات يف سـياق      واملؤسسية اليت تضمن احترام حقوق اإلنسان من ج       
، ويعرب عن تقديره ملا قام به املقرر اخلاص من عمل يف إعداد التجميع              )٣٢(مكافحة اإلرهاب 

  ؛)٣٣(بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان
إىل املقرر اخلاص أن يستمر، وفقاً لواليته، يف مجع املعلومات املتعلقة           يطلب    -١٨  

ن واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وطلب        بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسا   
  هذه املعلومات وتلقيها وتبادهلا، وتقدمي التقارير بانتظام إىل جملس حقوق اإلنسان؛

إىل مجيع الدول أن تتعاون بشكل كامل مع املقـرر اخلـاص يف أداء              يطلب    -١٩  
للنداءات العاجلة وتقدمي املعلومات    املهام والواجبات املوكلة إليه، مبا يف ذلك االستجابة الفورية          

  املطلوبة، وأن تنظر بصورة جدية يف قبول طلبات املقرر اخلاص إجراء زيارات لبلداهنا؛
بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       حييط علماً مع التقدير       -٢٠  

وكـذلك   )٣٤(بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب      
 ٢٠٠٥/٨٠بالعمل اهلادف إىل تنفيذ الوالية اليت أسندهتا إليها جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها              

 بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف          ٦٠/١٥٨واجلمعية العامة يف قرارها     
  سياق مكافحة اإلرهاب، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة جهودها يف هذا الشأن؛

__________  
)٣١( A/HRC/16/51. 
)٣٢( A/HRC/14/46. 
 .١٠/١٥انظر قرار جملس حقوق اإلنسان  )٣٣(
)٣٤( A/HRC/16/50. 
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والوكاالت والصناديق والربامج اليت تشارك      األمم املتحدة واهليئات     عيشج  -٢١  
يف دعم اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب على االستمرار يف تيسري تعزيز ومحايـة حقـوق               
اإلنسان واحلريات األساسية واإلجراءات القانونية الواجبـة وسـيادة القـانون يف سـياق              

  ؛اإلرهاب مكافحة
 املسامهة، على النحو    أن يواصال فوضة السامية واملقرر اخلاص     إىل امل يطلب    -٢٢  

املناسب، يف النقاش اجلاري بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف األمم املتحدة لتـوفري        
ضمانات كافية حلقوق اإلنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، ال سيما فيما يتعلـق              

  اجلزاءات املتصلة باإلرهاب وحذف أمسائهم منها؛بوضع أمساء أفراد وكيانات يف قوائم 
، ضرورة مواصـلة    ٦٦/١٧١ بأن اجلمعية العامة أدركت، يف قرارها        يذكّر  -٢٣  

العمل على توخي مزيد من اإلنصاف والوضوح يف اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام األمم          
رحبت باجلهود اليت يواصل    كفاءهتا وشفافيتها، و  ل اً تعزيز باملتحدة للجزاءات املتصلة باإلرها   

ذه األهداف وشجعته على بذل هذه اجلهود، مبا يف ذلـك دعـم             اً هل جملس األمن بذهلا دعم   
ز ملكتب أمني املظامل، ومواصلة استعراض أمساء مجيع من خيضع لذلك النظام مـن           الدور املعزَّ 

  أفراد وكيانات، مع التشديد على أمهية هذه اجلزاءات يف مكافحة اإلرهاب؛
 على أمهية أن تدرج هيئات األمم املتحدة وكياناهتا واملنظمات الدولية يشدد  -٢٤  

كة يف فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال        املشارِمنها تلك   واإلقليمية ودون اإلقليمية، وخباصة     
مكافحة اإلرهاب واليت توفر املساعدة التقنية املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه للدول اليت توافـق              

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان،     لى ذلك، على النحو املناسب ومبا يتفق مع والياهتا، احترامَ         ع
بوصف وحبسب االقتضاء، القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، وسيادة القانون،          

 يف املساعدة التقنية اليت تقدمها للدول يف سياق مكافحة اإلرهاب، وذلك            اً هام اًعنصرذلك  
بوسائل منها االستفادة من املشورة اليت يقدمها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة             
للمجلس، كل ضمن حدود واليته، واملفوضية السامية وأصحاب املـصلحة ذوو الـصلة،             

  ضمان تواصل احلوار معهم؛ أو
 جملس  إىل املفوضة السامية وإىل املقرر اخلاص أن يقدما تقريريهما إىل         يطلب  -٢٥  

 من جدول األعمال، وفقاً لربنامج عمله السنوي، مع وضع          ٣حقوق اإلنسان يف إطار البند      
  .مضمون هذا القرار يف االعتبار

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/٢٠  
  دور احلكم الرشيد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كمعيار مشترك من معـايري اإلجنـاز            با إذ يسترشد   

 اللذين يؤكدان علـى   وكذلك بإعالن وبرنامج عمل فيينا  بالنسبة إىل مجيع الشعوب واألمم،    
  عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وعلى ترابطها وتشابكها،

 ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٧املؤرخ   ٧/١١ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  ، تعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك إىلومجيع القرارات األخرى املتعلقة بدور احلكم الرشيد يف

 بعزم الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد علـى             وإذ يرحب   
لقمـة  مكافحة الفساد متشياً مع االلتزام الذي قطعته كافة الدول يف الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر ا              

، وإذ يالحـظ    ةصـعد  جبعلها من األولويات على مجيع األ      ٢٠٠٥عام  يف  املنعقد   )٣٥(العاملي
مـن  باهتمام أيضاً أحكاَم االتفاقية اليت أفضت إىل وضع آلية مشتركة بني الدول األطراف               

  ة الفساد،تقدم يف جمال مكافحما حيرزونه من عراض است لأج
مبادرات مهمة ترمي إىل توطيـد أركـان        يف إطار عدة    اجلاري   العمل   وإذ يالحظ   

  د الوطين واإلقليمي والدويل،عيممارسات احلكم الرشيد على الّص
 التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان      ة تساعد على   وطين ودولي  بأمهية هتيئة بيئة  وإذ يسلّم     

  أمهية عالقة التعاضد بني احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان،بواحلريات األساسية، و
 بأن احلكم الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية واملـساءلة واالنفتـاح           أيضاًوإذ يسلّم     

واملشاركة ويلّبي احتياجات الشعب وتطلعاته هو األساس الذي يقوم عليه احلكم الرشـيد،             
وبأن هذا األساس شرطٌ ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان، ومنـها احلـق يف التنميـة،                 

  كامالً، إعماالً
 احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل أمر أساسي لتحقيق          على أن وإذ يشّدد     

لقضاء على الفقر واجلوع، وإذ يكرر يف هـذا         لالنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة و     
 ونتائج  ٢٠٠٥عام  يف  السياق تأكيد إعالن األلفية والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املنعقد           

  ،٢٠١٠عقد يف عام نملستوى املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية املمؤمتر القمة الرفيع ا
 بتزايد وعي اجملتمع الدويل مبا الستفحال الفساد من آثار سـلبية علـى              وإذ يسلّم   

قوض قـدرة   ي  كما زعزع ثقة الناس يف احلكومات    يف املؤسسات و  إذ يضع  ،حقوق اإلنسان 
  اإلنسان،احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق 

__________  
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٣٥(
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 دوراً هامـاً يف تعزيـز حقـوق         ةصعد أن ملكافحة الفساد على مجيع األ      وإذ يدرك   
   التمتع بتلك احلقوق على الوجه الكامل،تساعد علىاإلنسان ومحايتها ويف عملية هتيئة بيئة 

 بوسائل منـها   بأن تدابري مكافحة الفساد الفعالة ومحاية حقوق اإلنسان،          وإذ يسلّم   
   واملساءلة يف الدوائر احلكومية، أمران يدعم أحدمها اآلخر،تعزيز الشفافية

نتائج الدورتني الثالثة والرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة          وإذ يالحظ باهتمام      
، ويف مّراكش باملغرب يف     ٢٠٠٩األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعقودتني يف الدوحة يف عام          

  ،٢٠١١ عام
اتساق وتنسيق السياسة العامة يف إطار العمليـات احلكوميـة           على أمهية    وإذ يشّدد   

جهة، ومبادرات مكافحة الفساد، مـن      الدولية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، من         
  ة أخرى،جه

 على أمهية وضع وتنفيذ تشريعات وطنية بشأن تعزيز الوصـول إىل            وإذ يشّدد أيضاً    
الشفافية واملساءلة واحلكم الرشيد على     حتقيقي  ل و املعلومات، وكذلك بشأن تعزيز إقامة العد     

  ،ةصعدمجيع األ
صول علـى    يف احل  ، سواء أكان ذكراً أم أنثى     ، حق كل مواطن   وإذ يؤكد من جديد     
 من اإلعالن   ٢١ املادة   وفق ما تنص عليه   ،   باملساواة مع غريه عموماً     العامة يف بلده   اخلدمات

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،من ) ج(٢٥العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 
 عامة تتسم باملهنية واملساءلة والشفافية وتتقيد بـأعلى          بأن توفري خدمات   وإذ يسلّم   
   والكفاءة والرتاهة عنصر أساسي من عناصر احلكم الرشيد،فعاليةمعايري ال

الً عن الترويج    وتدريبهم، فض  ومينيالعم  وظفنياملبأن معارف ووعي    وإذ يسلّم أيضاً      
حتـرام حقـوق   ال ة بالنسبةحيويأمور ة، ومي العمدوائر الوظيفةلثقافة حقوق اإلنسان داخل  
  اإلنسان وإعماهلا يف اجملتمع،

جه املتنامي حنو التصديق العاملي على اتفاقية األمـم املتحـدة           و بالت ُيرّحب  -١  
نظـر  ال الدويل اهلام على  ملكافحة الفساد، ويشجع الدول اليت مل تصدق بعد على هذا الصك          

  يف القيام بذلك؛
على أنّ الدولة هي املسؤول الرئيسي، على الصعيد الـوطين، عـن            يشّدد    -٢  

ها إىل  ة والكفاءة والرتاهـة واسـتنادِ     فعاليضمان تقّيد اخلدمات العامة املهنية بأعلى معايري ال       
افية واملـساءلة   لـشف مبادئ احلكم الرشيد، مبا يف ذلك عدم التحّيز وسـيادة القـانون وا            

تكفل ذلك عن طريق أحكام الدستور وغريهـا مـن التـشريعات            الفساد، وهي    ومكافحة
التمكينية مبا يتماشى والتزاماهتا الدولية، ويؤكد يف هذا الصدد أمهية التدريب والتثقيـف يف              

  جمال حقوق اإلنسان؛
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 املتحدة والدور    احلفاظ على نزاهة منظومة األمم     ةلا األمني العام إىل كف    يدعو  -٣  
املنوط هبا يف خدمة اإلنسانية وتعزيز التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا              

 استمرار مساعي منظومة األمم املتحدة من أجل حتسني نوعية أنشطتها على مجيـع              ضمني مبا
  طين؛ دعماً جلملة جهود منها األهداف واألولويات املرسومة على الصعيد الوةصعداأل

 مجيع الدول ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومؤسسات         يدعو  -٤  
حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية إىل تزويد مفوضية األمم املتحدة الـسامية             

 العامة وتدريب   تنظيم اخلدمات  حلقوق اإلنسان باملعلومات عن املمارسات اجليدة وبآرائها يف       
 من أجل ضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واحترامها، فضالً عن تعزيز            موظفيهاوتثقيف  

ة والكفاءة والرتاهة، وكذلك باملعلومات عـن       فعالياحلياد واملساءلة والشفافية وأعلى معايري ال     
د الوطين يعلى الصعودعمها  العامة   اليت ُتستحدث بغرض مساعدة اخلدمات     األنشطة األخرى 

  واإلقليمي والدويل؛
 إىل املفوضة السامية أن تعّد، بالتشاور مع وكاالت األمم املتحـدة            يطلب  -٥  

 العامة كعنصر أساسي من عناصـر       املختصة، تقريراً يبني دور اخلدمات    وصناديقها وبراجمها   
احلكم الرشيد يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويتضمن جتميعاً ألفضل املمارسـات             

اردة من اجلهات صاحبة املصلحة املبّينة آنفاً وأن تقدم ذلك التقرير           القائمة على املعلومات الو   
  .إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢١  
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ن العاملي حلقـوق اإلنـسان     مم املتحدة واإلعال  مبقاصد ومبادئ ميثاق األ   إذ يسترشد     

املتعلقـة  والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات الـسابقة             
 ٢٥املـؤرخ    ١٦/٢٤وآخرها قرار جملس حقوق اإلنـسان       حقوق اإلنسان يف ميامنار،     حبالة  
  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢٤املؤرخ  ٦٦/٢٣٠قرار اجلمعية العامة  و٢٠١١مارس /آذار

، )٣٦(تقريريهب و بعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار        وإذ يرحب     
ويرحب كذلك بتعاون حكومة ميامنار مع املقرر اخلاص، مبا يف ذلك تيسري زيارتيه إىل البلد               

__________  
)٣٦( A/66/365و A/HRC/19/67. 
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 ٥ ينـاير إىل  / كـانون الثـاين    ٣١ ومن   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ٢١ يف الفترتني من  
  ،٢٠١٢فرباير /شباط

 أن حكومة ميامنار مسؤولة عن كفالة متتع مجيع سكان ميامنار           وإذ يؤكد من جديد     
وإذ يشري جمدداً إىل استمرار كثري مـن        احلريات األساسية كافةً،    بمتتعاً تاماً حبقوق اإلنسان و    

م العلين الـذي    الشواغل اخلطرية بشأن حقوق اإلنسان اليت ينبغي معاجلتها، وإذ ينوه بااللتزا          
  تعهد به رئيس ميامنار يف هذا الصدد،

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس           

أن على صاحب الوالية    ، وإذ يؤكد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  يف حقوق اإلنسان، املؤرخني  
  أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

 بالتطورات اإلجيابية األخرية يف ميامنار وينوه بااللتزام الذي تعهدت          يرحب  -١  
به حكومة ميامنار بأن تواصل عملييت التحول الدميقراطي واملصاحلة الوطنية، مشدداً على أن             

الدميقراطية بشكل كامل ومتتع اجلميع حبقوق اإلنسان واحلريات        هتدف العمليتان إىل استعادة     
  األساسية، واملساءلة عن مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان؛

 بتجاوب حكومة ميامنار مع داو أونغ سان سو كي وأحزاب           يرحب أيضاً   -٢  
 املعارضة، بطرق منها تعديل القوانني االنتخابية ذات الصلة، باعتبار ذلك خطوة هامة حنـو             

إتاحة مشاركة األحزاب السياسية على نطاق واسع، مبا فيها الرابطة الوطنيـة مـن أجـل                
، وحيـث   ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١الدميقراطية، يف االنتخابات الفرعية املقرر إجراؤها يف        

احلكومة على العمل على إرساء عملية موثوقة وشاملة ومستدامة من احلوار الوثيق واملتواصل             
قراطية واجلماعات السياسية واإلثنية واجلهات الفاعلة من اجملتمـع املـدين،   مع املعارضة الدمي 

  ُتؤدي إىل املصاحلة الوطنية وبناء سالم دائم يف ميامنار؛
 من انتهاكات جسيمة حلقوق     ال يزال مستمراً   إزاء ما    يعرب عن قلقه البالغ     -٣  

كات اجلـسيمة للقـانون     النتهااً لكل ا  ضع حد تكومة ميامنار أن    اإلنسان، ويهيب بشدة حب   
أن تضطلع، دون تأخري، بتحقيق كامـل       والدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،       

 املاضـية منـها     ،نتـهاكات الاتلـك   وشفاف ومستقل يف مجيع التقارير اليت تتحدث عن         
 اه وأن تقدم املسؤولني عن هذه األعمال إىل العدالة بغية وضع حد إلفالت مرتكبي             واحلاضرة،

  ؛ من العقاب على أن تويل األمم املتحدة االهتمام املناسب هلذه املسألة
 باإلفراج عن عدد كبري من سجناء الرأي، معرباً يف الوقت ذاته عن             يرحب  -٤  

القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن الشروط املرتبطة ببعض حاالت اإلفراج، وحيث بـشدة              
 حوار مـع    اءجرعلى إ عتقاالت بدوافع سياسية، و   كف عن مواصلة اال   الحكومة ميامنار على    

مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم املقرر اخلاص، من أجل توضيح أوضاع من تبقـى               
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ح هلم باملشاركة   اسماج عنهم، دون تأخري أو شروط، وال      فراإلمن سجناء الرأي وعددهم، و    
  الكاملة يف العملية السياسية؛

 أن تكون االنتخابات الفرعيـة املقـرر        مانض حكومة ميامنار على     حيث  -٥  
أبريل حرة وشاملة وشفافة ونزيهة، سواء خالل فترة احلملة واملرحلـة           / نيسان ١إجراؤها يف   

السابقة للتصويت أو أثناء حساب األصوات واإلعالن عن النتائج، وذلك بطرق منها التماس             
ادة من الدروس املستخلصة مـن      التعاون التقين وحضور مراقيب االنتخابات الدوليني واالستف      

  ؛٢٠١٠انتخابات عام 
 الدعوة اليت وّجهتها حكومة ميامنار إىل الدول األعضاء         مع التقدير  يالحظ  -٦  

يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإىل أمانة الرابطة وأعضاء السلك الدبلوماسي يف يـانغون               
تخابـات  ولة مراقبة مبناسبة االن   واألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدولية للمشاركة يف ج       

  أبريل، معترباً هذه الدعوة خطوة أوىل هامة؛/ نيسان١ يف الفرعية املقّرر إجراؤها
 بزيادة فسح اجملال أمام النـشاط الـسياسي والتجمـع والتعـبري             يرحب  -٧  

والصحافة، وبإعالن حكومة ميامنار عزمها على إجراء إصالحات يف جمال اإلعالم وإعطـاء             
سائط اإلعالم، ويهيب بقوة باحلكومة أن تتخذ خطوات إضافية لتكفل جلميع سكان            حيز لو 

  ميامنار حرية التجمع وتكوين اجلمعيات وحرية التنقل وحرية التعبري؛
بالدعوة املوجهة إىل اللجنة الدولية للصليب األمحـر لتقـدمي          يرحب أيضاً     -٨  

ر على أن تسمح للجنة بتوسيع نطاق       املساعدة التقنية يف ثالثة سجون، وحيث حكومة ميامنا       
أنشطتها وفقاً لواليتها، وال سيما بإتاحة إمكانية الوصول إىل األشـخاص احملتجـزين وإىل              

  مناطق الرتاع املسلح يف الداخل؛
 إزاء استمرار حاالت التمييز وانتـهاكات حقـوق         يعرب عن قلقه البالغ     -٩  

يت يعاين منها العديد من األقليات اإلثنيـة        اإلنسان والعنف والتشريد واحلرمان االقتصادي ال     
والدينية، ويهيب حبكومة ميامنار أن تتخذ إجراءات فورية من أجل حتـسني أحـوال تلـك         
األقليات، وأن تعترف، على وجه اخلصوص، حبق أفراد أقلية روهينغيا اإلثنية يف والية راخني              

  م اإلنسانية؛تكفل محاية كل حقوقهأن الشمالية يف احلصول على اجلنسية و
 مبواصلة حمادثات السالم بني حكومة ميامنار وبعـض اجلماعـات           يرحب  -١٠  
االتفاق على وقف إطالق النار مع عدد من تلك اجلماعات، معرباً يف الوقت ذاتـه               باإلثنية و 

عن قلقه العميق إزاء استمرار الرتاع املسلح يف بعض املناطق اليت تقيم فيها أقليـات إثنيـة،                 
يف والية كاشني ووالية شان الشمالية، ويهيب بالسلطات وكل اجلماعات املسلحة   سيما   وال

أن حتمي السكان املدنيني وحتترم حقوقهم اإلنسانية، وخباصة األطفال والنساء، يف مجيع أحناء             
البلد، وأن تتبع السبل السياسية للتوصل جمدداً إىل اتفاقات لوقف إطالق النار أو احلفاظ على               

اقات هبدف إهناء الرتاعات املسلحة يف البلد، علماً بأن عملية سياسية شاملة تشكل             تلك االتف 
  أيضاً خطوة هامة حنو ضمان السالم واملصاحلة الوطنية على املدى الطويل؛
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 حبكومة ميامنار أن تواصل تنفيذ توصيات املقرر اخلاص والتوصـيات    يهيب  -١١  
 عن الدعوات اليت تتضمنها قرارات جملس       الواردة خالل االستعراض الدوري الشامل، فضالً     

  :حقوق اإلنسان واجلمعية العامة املذكورة أعاله، وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي
كشف احلقيقة وحتقيـق العدالـة      لبذل جهود وطنية من أجل وضع تدابري          )أ(  

ر مع اجلهـات    واملساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان، بالتشاو        
املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها ضحايا هذه االنتهاكات، واضعةً يف اعتبارها أن هذه التدابري              

  ضرورية لتحقيق املصاحلة الوطنية وإجناح عملية االنتقال الدميقراطي؛
النظر على سبيل االستعجال يف التقارير اليت ال تزال تتحدث عن تعـّرض               )ب(  

تداءات واإلعدام خارج نطاق القضاء والتشريد الداخلي، وعن استخدام         السكان املدنيني لالع  
الدروع البشرية والسخرة ومصادرة املمتلكات وتدمريها والعنف اجلنسي يف مناطق الرتاعات           
اإلثنية، وُيعرب اجمللس يف الوقت نفسه عن انشغاله إزاء عدم االستجابة لدعواته السابقة من              

  قاب؛أجل وضع حد لإلفالت من الع
التعجيل باجلهود الرامية إىل إجراء استعراض مستقل وجامع وشامل ملـدى             )ج(  

تقيد الدستور وكل التشريعات الوطنية بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف إطار االخنـراط             
  واقع؛إىل التام مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وترمجة هذه اجلهود 

من خالل حتقيقات سـليمة، يف التقـارير        النظر على سبيل االستعجال، و      )د(  
 وحتسني ظروف االحتجاز    ع السجناء للتعذيب وسوء املعاملة    املتسقة اليت تتحدث عن إخضا    

  والسجن؛
السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان مبتابعة أنشطتهم بأمان ودون قيود،            )ه(  

  ولياً؛مبا يتسق مع ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا د
التعاون الكامل مع املنظمات اإلنسانية من أجل ضمان وصول املـساعدة             )و(  

اإلنسانية على حنو كامل ودون أي عائق إىل مجيع أحناء ميامنار، مبا فيها مناطق الرتاع واملناطق 
احلدودية، فضالً عن إيصال املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني، مبـن فـيهم              

  والالجئون؛املشردون 
توجيه دعوات إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، ومواصلة االنـضمام إىل            )ز(  

بقية املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وتعزيز احلوار والتعاون مع مفوضية األمـم             
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل ضمان االحترام التام جلميـع حقـوق اإلنـسان               

  ساسية؛واحلريات األ
 إىل وقف فوري للتجنيد املستمر لألطفال واستخدامهم مـن          يدعو بشدة   -١٢  

، ويرحب مبا أبدته حكومة ميامنار يف الفترة األخرية من اهتمام هبـذه             جانب األطراف كافةً  
املسألة، وحيثها على أن تكثف التدابري الرامية إىل ضمان محاية األطفال من الرتاع املـسلح،               
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عاة الواجبة لتوصيات جلنة حقوق الطفل، وأن تواصل تعاوهنا التام مع املمثلـة             وأن تويل املرا  
 بوسائل منها التوقيع، دون تـأخري،       عنية باألطفال والرتاعات املسلحة   اخلاصة لألمني العام امل   

مع األطراف األخرى املـذكورة يف       إجراء حوار على خطة عمل مع األمم املتحدة، وتيسري        
 إىل  عوائق الوصول دون    تيسري، و )٣٧(ني العام عن األطفال والرتاع املسلح     التقرير السنوي لألم  
  ؛د فيها األطفالمجيع املناطق اليت جينَّ

 حبكومة ميامنار أن تكفل استقالل اجلهاز القضائي وحياده واستقالل          يهيب  -١٣  
 إىل إيالء   تضمن مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة، ويؤكد هلذا الغرض احلاجة        أن  احملامني، و 

املراعاة الواجبة إلصالح اجلهاز القضائي ولبناء قدرات القضاة واحملامني وتدريبـهم علـى             
  التصدي للشواغل القائمة؛

 إنشاء جلنة ميامنار الوطنية حلقوق اإلنسان، وحيث حكومة         يالحظ باهتمام   -١٤  
 للمبـادئ   ميامنار على أن تكفل عمل اللجنة على حنو مستقل وحر وموثوق وفعال، وفقـاً             

، بوسائل منها )مبادئ باريس(املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
  التماس املساعدة التقنية من املفوضية السامية واجملتمع الدويل؛

تمديد أجل التفاهم التكميلي بني منظمة العمل الدولية وحكومـة          ب يرحب  -١٥  
وبتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ استراتيجية عمل         ،٢٠١٢يناير  / يف كانون الثاين   ميامنار

، وأنشطتهما املشتركة للتوعيـة،     ٢٠١٥مشتركة هتدف إىل القضاء على السخرة حبلول عام         
املمارسات بغرض القضاء علـى     تغيري   و تعديل القوانني يف جمال   عنه   أُبلغتقدم  غري ذلك من    و

لقرى والبلدات واالستعاضة عنهما بقانون إدارة      مبا يف ذلك إلغاء قانوين ا     استخدام السخرة،   
، اًحيصـر استخدام السخرة جترمياً      مي جتر إىل احلكومة   ويدعو،  املناطق واألحياء احمليطة بالقرى   

 العمـل   نظمة، وأن تكثف تعاوهنا مع م     جتّرم السخرة بعد  مالحظاً أن التشريعات اجلديدة مل      
الحقـة  مل استمرار ممارسة السخرة و    ملكافحةبلد   اختاذ إجراءات يف مجيع أحناء ال      ة على الدولي

  املسؤولني عنها مالحقة فعالة؛
 وباملشاورات البناءة املسبقة    النقابات العمالية  ببدء نفاذ قانون     يرحب أيضاً   -١٦  

اليت جرت بشأنه مع منظمة العمل الدولية، ويشجع على تنفيذه تنفيذاً تاماً، بوسـائل منـها     
 وأوامر قائمة تشكل عقبات أمام التمتع الكامل حبقوق العمـل           فسخ أو إلغاء أي تشريعات    

  املعترف هبا دولياً؛
 اجملتمع الدويل على مواصلة دعم حكومة ميامنار يف الوفاء بواجباهتا           يشجع  -١٧  

والتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ويف تنفيذ عملية االنتقال الـدميقراطي وحتقيـق              
  الجتماعية؛التنمية االقتصادية وا

__________  
)٣٧( A/HRC/18/38. 
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متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملـدة             يقرر  -١٨  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣املـؤرخ    ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان        

لقـرارات جملـس حقـوق      وفقاً  ، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠قرارها  و
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧املؤرخ   ١٠/٢٧ و ٢٠٠٨مارس  /ر آذا ٢٨املؤرخ   ٧/٣٢ اإلنسان

، ويدعو ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ   ١٦/٢٤ و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ   ١٣/٢٥و
فضالً عن ذلك املقرر اخلاص إىل أن يضّمن تقريره املقبل عناصر من بينها توصيات إضـافية                

  ة وبناء القدرات؛بشأن احتياجات ميامنار، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساعدة التقني
 حبكومة ميامنار أن تواصل التعاون مع املقرر اخلاص يف ممارسة واليته،   يهيب  -١٩  

بطرق منها تيسري إجراء زيارات أخرى، ويهيب باملفوضية السامية أن تزود املقرر اخلـاص              
  بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على أكمل وجه؛

 إىل اجلمعية العامة يف دورهتا       تقريراً مرحلياً   املقرر اخلاص أن يقدم     إىل يطلب  -٢٠  
  ؛ة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنويبعالسا

 هيبلتزام األمني العام، ويال لبعثة املساعي احلميدة ويعرب عن تأييده القوي     -٢١  
  . العام ومستشاره اخلاص املعين مبيامناركومة ميامنار أن تضمن التعاون التام مع األمنيحب

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٢  
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق          إذ يؤكد من جديد     

ت الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص             اإلنسان واملعاهدا 
باحلقوق املدنية والسياسية، وأن مجيع الدول ملزمة بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         

  مايتها،حبو
 ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩املؤرخ   ٦٦/١٧٦ بقراري اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   

 ١٦/١-، وبقرارات جملـس حقـوق اإلنـسان دإ    ٢٠١٢فرباير  /اط شب ١٦املؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
 ١٨/١-، ودإ ٢٠١١ أغسطس/  آب ٢٢املؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخ
  ،٢٠١٢مارس / آذار١املؤرخ  ١٩/١، و٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢املؤرخ 



A/67/53 

85 GE.12-16115 

ـ         وإذ ُيعرب عن استيائه      ذكر  لرفض السلطات السورية تنفيذ القرارات الـسالفة ال
، مبا يف   ١٧/١-ولعدم تعاوهنا مع جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ            

  ذلك االستمرار يف رفض السماح هلا بدخول البلد،
 لتصاعد العنف الذي أدى إىل أزمة حقوق إنسان خطرية وإذ يعرب عن استيائه أيضاً      

سورية قد فشلت بصورة جلية يف الوفاء       ومستمرة وزاد املعاناة البشرية، ولكون السلطات ال      
  مبسؤوليتها فيما يتعلق حبماية السكان السوريني،

انتهاكات حقوق اإلنسان الوحشية اجلارية واملنهجيـة الـيت ترتكبـها           وإذ ُترّوعه     
  السلطات ضد الشعب السوري،

 أمام  بالبيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         وإذ يذكّر     
جملس األمن وذكرت فيها أنه ُيحتمل أن تكون جرائم ضـد اإلنـسانية قـد ارتكبـت يف            
اجلمهورية العربية السورية، وإذ يشري إىل تشجيعها جملس األمن على إحالة احلالة إىل احملكمة              

  اجلنائية الدولية،
 معاجلة  جبميع جهود جامعة الدول العربية وقراراهتا وتدابريها الرامية إىل        وإذ يرحب     

مجيع جوانب احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وباخلطوات اليت اختذهتا اجلامعة لـضمان             
 ٢٢يف   و ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢  يف عملها، مبا يف ذلك قراراهتا املؤرخة      تنفيذ خطة 
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٠فرباير و/ شباط١٢ويناير /كانون الثاين

بعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية         بتعيني امل  وإذ يرحب أيضاً    
واملعين باألزمة السورية، الذي يقوم ببذل مساعيه احلميدة اهلادفة إىل وضع حّد جلميع أعمال              

  العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان وإىل تشجيع التوصل إىل حل سلمي لألزمة السورية،
 ٢٤وعة أصدقاء الشعب السوري يف       بعقد االجتماع األول جملم    وإذ يرحب كذلك    
  ،ة يف مدينة تونس وبالنتائج املبينة يف استنتاجات الرئيس٢٠١٢فرباير /شباط

أن على مجيع األطراف يف األزمة الراهنة احترام حقوق اإلنسان   وإذ يؤكد من جديد       
  والتصرف مبا يتفق مع هذه احلقوق،

مهوريـة العربيـة الـسورية      التزامه القوي بـسيادة اجل    وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ امليثاق،

ة التحقيق املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان         ـ بتقريري جلن  يرحب  -١  
وبالتوصيات الواردة فيهما، ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما توصلت إليه اللجنـة              )٣٨(١٧/١-دإ

بت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة حلقوق اإلنسان        من أن القوات احلكومية ارتك    
  ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية، بعلم وقبول واضحني من جانب أعلى مستويات الدولة؛

__________  
)٣٨( A/HRC/S-17/2/Add.1و A/HRC/19/69. 
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  :ُيدين بأقوى العبارات  -٢  
االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات          )أ(  

، مثـل اإلعـدامات التعـسفية       بتصاعد شـديد  لسلطات السورية   األساسية اليت ترتكبها ا   
واالستخدام املفرط للقوة وقتل واضطهاد احملتجني والالجئني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان          
والصحفيني، مبا يف ذلك مصرع صحفيني سوريني وأجانب مؤخراً، واالحتجاز التعـسفي،            

   اليت مشلت مراهقني وأطفاالً؛ والتعذيب وإساءة املعاملةوحاالت االختفاء القسري
اهلجمات ضد املدنيني يف املدن والقرى يف مجيع أحناء البلد، مبـا يف ذلـك          )ب(  

ات القوة املفرطة والعشوائية اليت تستخدمها وحدات       درجقصف املناطق السكنية باملدفعية، و    
ـ            ق هلـذه   سَّالقوات املسلحة السورية وخمتلف القوات األمنية بصورة مستمرة، والطـابع املن

فذت بناًء علـى    اهلجمات، ويالحظ وجود أدلة موثوقة ومتسقة على أن هذه األعمال قد نُ           
   كبار الضباط؛مبا يف ذلك أوامر صادرة عنأوامر السلطات، 

االنتهاكات الواسعة حلقوق األطفال اليت ترتكبها السلطات السورية، مبا يف            )ج(  
رسة االحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملـة    ذلك قتل األطفال يف أثناء املظاهرات ومما      

  على نطاق واسع؛
الـذكور  العنف اجلنسي الذي ترتكبه السلطات السورية، مبا يف ذلك ضد             )د(  

  احملتجزين واألطفال؛من 
التدمري املتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية، وإعاقة املـساعدة الطبيـة            )ه(  

، ومدامهة احملتجني اجلرحى يف كل مـن املستـشفيات          ورفض تقدميها إىل اجلرحى واملرضى    
  العامة واخلاصة وقتلهم؛

 السلطات السورية على أن تضع حداً فورياً جلميع أعمال العنف           حيث بقوة   -٣  
  ومجيع انتهاكات حقوق اإلنسان؛

   بأن تفي السلطات السورية مبسؤوليتها فيما يتعلق حبماية السكان؛يطالب  -٤  
 إزاء تفشي اإلفالت الشامل من العقاب على انتهاكات          قلقه ُيعرب عن بالغ    -٥  

  ؛احلصانة للمسؤولني احلكوميني يف الدولةحقوق اإلنسان وتكريسه يف التشريع الذي مينح 
 على أن االستخدام الواسع النطاق واملنهجي للعنف ضـد املـدنيني            يشدد  -٦  

  ة مرتكبيه إىل العدالة؛السوريني يتناىف مع القانون اجلنائي الدويل ويستلزم إحال
 مبا توصلت إليه جلنة التحقيق من أن هناك جمموعة          ُيحيط علماً ببالغ القلق     -٧  

موثوقة من األدلة اليت توفر أُسساً معقولة لالعتقاد بأن أفراداً بعينهم، مبن فيهم قادة عسكريون 
 اإلنـسانية   ومسؤولون حكوميون من أعلى املستويات، يتحملون املسؤولية عن اجلرائم ضد         

  وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛
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 على احلاجة إىل إجراء حتقيق دويل شفاف ومـستقل وفـوري يف             يشدد  -٨  
انتهاكات القانون الدويل بغية حماسبة املسؤولني عن االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجيـة            

  ن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛واجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت ميك
 إزاء احلالة اإلنسانية وحيث السلطات السورية علـى         ُيعرب عن بالغ القلق     -٩  

دون عوائق  سانية يف الوقت املناسب وبأمان و     ضمان إمكانية وصول مجيع اجلهات الفاعلة اإلن      
  وضمان املرور اآلمن لإلمدادات اإلنسانية والطبية إىل داخل البلد؛

 مجيع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمـم            يدعو  -١٠  
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، إىل تقدمي الدعم إىل الالجئني السوريني وإىل البلدان الـيت              

  تستضيفهم؛
  :بأن تقوم السلطات السورية مبا يلييطالب   -١١  
  البه؛أن حتترم اإلرادة الشعبية للشعب السوري وآماله ومط  )أ(  
أن تضع حداً فورياً جلميع اهلجمات ضد الصحفيني، وأن حتترم بالكامـل              )ب(  

حرية التعبري وفقاً لاللتزامات الدولية، وأن تسمح لوسائط اإلعالم املستقلة والدولية بالعمل يف 
اجلمهورية العربية السورية بدون قيود أو مضايقة أو ختويف أو تعريض احلياة للخطـر، وأن               

  ية كافية للصحفيني؛تضمن محا
أن تتخذ خطوات فورية لضمان سالمة الرعايا األجانـب يف اجلمهوريـة              )ج(  

  ماية ممتلكاهتم؛العربية السورية، مبن فيهم الالجئون واملوظفون الدبلوماسيون، وحل
أن تقوم، دون تأخري، برفع احلصار عن محص ودرعا والزبداين ومجيع املدن              )د(  

  األخرى احملاصرة؛
، ويطلب إىل السلطات    ويدعمها جبهود وتدابري جامعة الدول العربية       يشيد  -١٢  

 بكاملـها،   ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢  يف السورية تنفيذ خطة عمل اجلامعة املؤرخة     
  وكذلك قراراهتا، دون مزيد من التأخري؛

 بأن تقوم حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، دون تـأخري،             يطالب  -١٣  
 وقراراهتـا   ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢  يف عمل جامعة الدول العربية املؤرخة     خلطة وفقاً

  :، مبا يلي٢٠١٢فرباير / شباط١٢يناير و/ كانون الثاين٢٢  يفاملؤرخة
   السكان؛ كل أشكال العنف ومحايةُوقُف  )أ(  
اإلفراج عن مجيع األشخاص احملتجزين بصورة تعسفية بسبب األحـداث            )ب(  
  األخرية؛
سحب مجيع القوات العسكرية واملسلحة السورية من املـدن والبلـدات             )ج(  

  وإعادهتا إىل ثكناهتا األصلية؛
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  ضمان حرية املظاهرات السلمية؛  )د(  
السماح جلميع مؤسسات جامعة الدول العربية ذات الـصلة ولوسـائط             )ه(  

يـع أحنـاء    اإلعالم العربية والدولية بالوصول والتنقل بصورة كاملة وبدون عوائـق يف مج           
أرض الواقع ورصد ما جيري     ية العربية السورية بغية الوقوف على حقيقة الوضع يف          اجلمهور

  من حوادث؛
 متديد والية جلنة التحقيق اليت أنشأها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              يقرر  -١٤  

 ويطلب إىل اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً شفوياً عن املستجدات             ١٧/١-دإ قراره
اجمللس يف حوار تفاعلي يف دورته العشرين وأن تقدم إليه أيـضاً تقريـراً كتابيـاً عـن                  إىل  

  املستجدات يف حوار تفاعلي يف دورته احلادية والعشرين؛
 إىل جلنة التحقيق أن ُتجري عملية مسح لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق    يطلب  -١٥  

أرقام الضحايا، وأن تقـوم     ، مبا يف ذلك تقدير      ٢٠١١مارس  /اإلنسان اليت حدثت منذ آذار    
  بتحديث هذه العملية باستمرار، وأن تنشر نتائجها دورياً؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تسهيل التخـزين           يدعو  -١٦  
اآلمن واملضمون للمعلومات واألدلة اليت جتمعها جلنة التحقيق عـن انتـهاكات وخمالفـات     

  ؛٢٠١١مارس / يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذارالقانون الدويل حلقوق اإلنسان
  تعاوناً كامالً مع جلنـة التحقيـق        إىل السلطات السورية أن تتعاون     يطلب  -١٧  

  بوسائل منها السماح هلا بدخول البلد بدون عوائق؛
 دعوته للسلطات السورية بأن تتعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللـس           يكرر  -١٨  

ف حبماية وتعزيز    بوسائل منها إقامة وجود ميداين مكلَّ      فوضية السامية وق اإلنسان ومع امل   حق
  حقوق اإلنسان؛

 األمني العام إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لدعم جهود جامعة الـدول              يدعو  -١٩  
 يف إجياد حل سلمي للوضع يف اجلمهورية العربيـة           منه العربية، إذا طُلب إليه ذلك، مسامهةً     

  ق األمم املتحدة وقرارات اجلامعة؛السورية وفقاً مليثا
 بأن تنظر اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة على وجه السرعة يف تقارير            يوصي  -٢٠  

قـد  جلنة التحقيق وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وما يكون             
  كب من جرائم ضد اإلنسانية؛ارُت

إىل مجيع هيئات األمم املتحدة ذات      احملّدثة   تقارير جلنة التحقيق  الة   إح يقرر  -٢١  
الصلة وإىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املناسبة، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـراً               

  عن تنفيذ هذا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه العشرين واحلادية والعشرين؛
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 ينظر فيما يلزم اختاذه من خطوات        أن يبقي املسألة قيد نظره وأن      يقرر أيضاً   -٢٢  
  .إضافية مناسبة

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 أصوات، مع امتناع عـضوين عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٤١مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
، بنغالديش،  األردن، إسبانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا      

بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهوريـة التـشيكية،           
مجهورية مولدوفا، رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمـاال، قطـر،          
قريغيزستان، الكامريون، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيـا، ماليزيـا،         

 موريتانيـا، موريـشيوس،     املكسيك، ملديف، اململكة العربية الـسعودية،     
  النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية

  :املعارضون
  االحتاد الروسي، الصني، كوبا

  :املمتنعون عن التصويت
  .]إكوادور، أوغندا

    ١٩/٢٣  
  املنتدى املعين بقضايا األقليات

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إعـالن حقـوق    إىل   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و      إىل العهد الدويل   إذ يشري   

ه اجلمعية  األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدت            
، وإذ يضع ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ  ٤٧/١٣٥قرارها يف العامة بتوافق اآلراء 

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

 إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة، وجلنـة حقـوق             وإذ يشري أيضاً    
اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة    
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 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨املؤرخ   ٦/١٥ىل أقليات دينية ولغوية، وال سيما قرار اجمللس         وإ
   مبوجبه املنتدى املعين بقضايا األقليات وقرر استعراض عمله بعد أربع سنوات،الذي أنشأ اجمللُس

 يصادف الذكرى السنوية العشرين العتمـاد إعـالن         ٢٠١٢ أن عام    وإذ يالحظ   
  إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، حقوق األشخاص املنتمني 

 أن الذكرى السنوية املشار إليها أعاله تتيح فرصة هامة للتفكري يف مسألة             وإذ يؤكد   
تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية،              

 الصعوبات اليت تعترض  صدد ويف أفضل املمارسات و    فضالً عن التفكري يف ما حتقق يف هذا ال        
  إعمال اإلعالن، 

 مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات من عمل حىت اآلن،    وإذ يشيد   
وبالدور اهلام الذي أدته يف زيادة الوعي حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية               

ة تسليط الضوء على هذه احلقوق، وجبهودها املتواصلة الراميـة          وأقليات دينية ولغوية وزياد   
 بوسـائل    جمتمعات آمنة ومستقرة   نشاءقهم مبا يكفل التنمية العادلة وإ     تعزيز ومحاية حقو   إىل

 وهيئات وآليات األمم املتحدة ذات الـصلة واملنظمـات          التعاون الوثيق مع احلكومات   منها  
  احلكومية،  غري

تعزيز اجلهود لتحقيق هدف اإلعمـال الكامـل حلقـوق           على ضرورة    وإذ يشدد   
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية، مبا يف ذلك مبعاجلـة                

 لتمييز ضدهم لتهميشهم، وكذلك بوضع حد     والتصدي ل أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية    
  ،أياً كان نوعه

وهتيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص       أن اختاذ تدابري فعالة      وإذ يؤكد   
املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، مبا يضمن على حنو فعال عدم التمييز                
واملساواة للجميع، فضالً عن املشاركة الكاملة والفعالة يف املسائل اليت متسهم، إمنا يـسهمان         

لق حبقوق اإلنسان وأوضاع األقليات ويف تـسوية هـذه          يف احليلولة دون نشوء مشاكل تتع     
  املشاكل واألوضاع بصورة سلمية،

 احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص ملا يترتب على العنصرية والتمييز العنصري            وإذ يؤكد   
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من تأثري سليب يف أوضاع األشخاص املنتمني إىل              

وإىل أقليات دينية ولغوية، وإذ يلفت االنتباه إىل األحكام ذات الـصلة            أقليات قومية أو إثنية     
الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية              

 ،٢٠٠١سـبتمرب   /والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول          
  كال التمييز املتعدد،يف ذلك األحكام املتعلقة بأش مبا

بشأن تعزيز ومحاية حقـوق  املصلحة  أمهية احلوار فيما بني مجيع أصحاب وإذ يؤكد   
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً ال يتجزأ               
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هـم املتبـادل   من تنمية اجملتمع ككل، مبا يف ذلك تبادل أفضل املمارسات من قبيل تعزيز الف             
لقضايا األقليات، وإدارة التنوع، وذلك بالتسليم بتعدد اهلويات، وتشجيع إقامة جمتمعـات            

  مستقرة حاضنة جلميع أبنائها فضالً عن حتقيق التماسك االجتماعي فيها، 
 أمهية العمليات الوطنية اليت هتدف إىل تشجيع وتعزيز احلـوار بـني    وإذ يؤكد أيضاً    

 املعنيني بشأن القضايا املتصلة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات           مجيع أصحاب املصلحة  
قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، بغية ضمان إعمال حقوقهم دون متييز ومـساعدهتم               

  على بناء جمتمعات تعيش يف استقرار،
 على الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديـه املؤسـسات الوطنيـة يف       كذلك شدديوإذ    

تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات دينيـة                لجما
ولغوية، وكذلك فيما يتعلق بتدابري اإلنذار املبكر وإذكاء الوعي ملعاجلة املـشاكل املتعلقـة              

  بأوضاع األقليات،
، تضمنالذي ي  )٣٩( بتقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      علماً حييط  -١  

   آخر املعلومات عن أعمال املنتدى املعين بقضايا األقليات؛يف مجلة أمور،
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن         حييط علماً أيضاً    -٢  

  ؛)٤٠(حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
 الدورات األربع األوىل للمنتدى املعين       إجناز بالنجاح يف يط علماً كذلك    حي  -٣  

بقضايا األقليات اليت تناولت احلق يف التعليم واحلق يف املشاركة السياسية الفعالة واحلـق يف               
املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، وحقوق نساء وفتيات األقليات، واليت شكَّلت، بفضل            

اً هاماً لتعزيز احلوار حول هذه املواضيع، ويشجِّع        املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة، منرب    
  الدول على أن تراعي، حسب االقتضاء، توصيات املنتدى ذات الصلة؛ 

ـ    باملنتدى إلسهامه يف اجلهود اليت تبذهلا املفوضة السامية          يشيد  -٤    لمـن أج
 وبراجمهـا   حتسني التعاون بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها         

بشأن األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك على              
   يف هذه اجلهود؛إسهامهالصعيد اإلقليمي، ويعرب عن أمله يف أن يواصل املنتدى 

لتعزيز احلوار والتعاون بـشأن     هاماً    تأكيد دور املنتدى، بوصفه منرباً     جيدد  -٥  
لصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة             القضايا ذات ا  

يقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، وحيدد            
أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات من أجل مواصلة تنفيذ إعـالن حقـوق             

  قليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛ األشخاص املنتمني إىل أ
__________  

)٣٩( A/HRC/19/56. 
)٤٠( A/HRC/19/27. 
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املنتدى مفتوحاً ملشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا        يظل   أن   يقرر  -٦  
ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات         

سسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واهليئـات      اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤ      
 بقضايا األقليـات، واملنظمـات غـري        نيني واخلرباء املعني  يالوطنية األخرى املعنية، واألكادمي   

 استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ وأن يظل املنتدى         ركزاحلكومية اليت تتمتع مب   
يت تتفق أهدافها وأغراضـها مـع روح      مفتوحاً أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية األخرى ال       

وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتـصادي   
 جلنـة   يف واملمارسـات املتبعـة      ١٩٩٦يوليـه   / متوز ٢٥املؤرخ   ١٩٩٦/٣١ واالجتماعي

لي جمللس حقوق   اإلنسان، عن طريق إجراء اعتماد مفتوح وشفاف وفقاً للنظام الداخ          حقوق
 مـع  رالتشاوعن  عن املشاركة و   يف الوقت املناسب  اإلنسان الذي ينص على توفري معلومات       

  الدول املعنية؛ 
 الدول وآليات األمم املتحـدة وهيئاهتـا والوكـاالت املتخصـصة            يدعو  -٧  

والصناديق والربامج واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري            
كومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك األكادمييني واخلرباء املعنيني بقـضايا          احل

  األقليات، إىل مواصلة املشاركة بفعالية يف دورات املنتدى املعين بقضايا األقليات؛ 
ـ خي أن جيتمع املنتدى سنوياً ملدة يـومي عمـل           يقرر  -٨    ملناقـشات   انصصَّ
  مواضيعية؛
لس حقوق اإلنسان أن يواصل القيام يف كل دورة، على   إىل رئيس جم   يطلب  -٩  

 للمنتدى من بـني     أساس التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، بتعيني رئيسٍ        
اخلرباء املعنيني بقضايا األقليات الذين يرشحهم األعضاء واملراقبـون يف اجمللـس؛ ويكـون              

 ملناقشات املنتـدى يتـاح      عن إعداد موجزٍ  الرئيس، الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤوالً       
  جلميع املشاركني فيه؛

 أن تقوم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال املنتدى           يقرر  -١٠  
واإلعداد الجتماعاته السنوية، ويدعوها إىل أن ُتضمِّن تقريرها توصيات مواضيعية للمنتـدى            

   املستقبل لكي ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان؛وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف
 إىل املفوضة السامية أن تقدم كل الدعم الضروري لكي تيسِّر انعقاد            يطلب  -١١  

املنتدى ومشاركة أصحاب املصلحة املعنيني من كل منطقة يف اجتماعاته، بطريقة شفافة، وأن 
 اق ممكن وبصورة متكافئـة،     أوسع نط  تويل اهتماماً خاصاً لضمان املشاركة يف املنتدى على       

  يف ذلك متثيل املرأة على وجه اخلصوص؛ مبا
 إىل األمني العام أن يوفر للمنتدى، يف حدود املوارد احلالية لألمـم             يطلب  -١٢  

  املتحدة، كل اخلدمات والتسهيالت الضرورية لتنفيذ واليته؛
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تيسري  لجمن أ  املفوضة السامية إىل مواصلة التماس تربعات للمنتدى         يدعو  -١٣  
  خاصـاً  اهتماماً ذلك   يف وأن تويل    ،، وخباصة مشاركة القادمني من بلدان نامية       فيه املشاركة

  لضمان مشاركة الشباب والنساء؛
 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة وفقـاً لربنـامج عملـه               يقرر  -١٤  
  .السنوي

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٤  
  احملفل االجتماعي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة املتعلقة باحملفـل االجتمـاعي الـيت             إذ يشري   

اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان باإلضـافة            
  ،إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 / حزيـران  ١٨املـؤرخ    ٥/١ قرارات جملس حقوق اإلنـسان        إىل وإذ يشري أيضاً    
 / آذار ٢٥املـؤرخ    ١٠/٤، و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨املؤرخ   ٦/١٣ و ،٢٠٠٧ يونيه
 / آذار ٢٥املـؤرخ    ١٣/١٧و ،٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧املؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩ مارس

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥املؤرخ  ١٦/٢٦، و٢٠١٠مارس 
 من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ضرورة أخالقيـة           أن احلد  وإذ يضع يف اعتباره     

 ومعنوية للبشرية، أساسها احترام كرامة اإلنسان،

 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي يف إطار األمم املتحدة، هذا          وإذ يؤكد من جديد     
 ذلـك   احملفل الذي يتيح احلوار وتبادل اآلراء بني ممثلي الدول األعضاء واجملتمع املدين، مبا يف             

املنظمات الشعبية واملنظمات احلكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن اإلصالح اجلاري لألمـم             
املتحدة ينبغي أن يأخذ يف احلسبان إسهام احملفل االجتماعي كفضاٍء حيوي للحوار الـصريح       

 جبميـع    الالزمة لتعزيز متتع الناس كافةً     بالبيئة الوطنية والدولية  واملثمر بشأن القضايا املرتبطة     
  حقوق اإلنسان،

  ؛)٤١(٢٠١١ مقرر احملفل االجتماعي لعام -بتقرير رئيس حييط علماً   -١  
__________  

)٤١( A/HRC/19/70. 
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 ، ويشجع ٢٠١١ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام    حييط علماً     -٢  
ومنظمات اجملتمع املدين ونقابات العمال     الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية       

 يف  لتوصـيات ا تلك االسـتنتاجات و    ات الفاعلة ذات الصلة، على وضع     وغري ذلك من اجله   
 ؛اعتبارها عند تصميم الربامج واالستراتيجيات وتنفيذها

على دور احملفل االجتماعي بوصفه فضاًء فريداً للحـوار         يؤكد من جديد      -٣  
ـ             ا يف  التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مب

ذلك مسامهة اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية، ويشدد على ضرورة تأمني زيادة مـشاركة             
سيما يف البلدان     ال  منهم النساء،  املنظمات الشعبية ومن يعيشون يف حالة من الفقر، وخباصة        

النامية، يف دورات احملفل االجتماعي، وينظر، هلذه الغاية، يف أمور منـها إمكانيـة إنـشاء                
دوق تربعات تابع لألمم املتحدة للمسامهة يف توفري املوارد هلذه املنظمات حىت يتسّنى هلا              صن

 ؛أن تشارك وتساهم يف مداوالت الدورات املقبلة

د الوطين واإلقليمي والدويل    ي على أمهية بذل جهود منسقة على الصع       يؤكّد  -٤  
اعية واإلنصاف والتضامن، وعلى    لتعزيز التالحم االجتماعي القائم على مبادئ العدالة االجتم       

أمهية تناول البعد االجتماعي لعملية العوملة اجلارية وما تطرحه من حتديات والتأثريات السلبية             
 لألزمتني االقتصادية واملالية احلاليتني؛

 على ضرورة زيادة ومواصلة مشاركة اجملتمع املدين وسائر اجلهـات           يشدد  -٥  
  لقرار ومسامهتها يف تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بشكل فعال؛الفاعلة املشار إليها يف هذا ا

 يف جنيف يف    ٢٠١٢ عقد احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام خالل عام          يقرر  -٦  
تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأكرب جمموعة ممكنة من              

 النامية، ويقّرر أن يركِّز احملفل االجتمـاعي        أصحاب املصلحة اآلخرين، وخباصة من البلدان     
 :يلي اصة على ماخب، و"تنمية وعوملة حمورمها اإلنسان"على موضوع 

وحوكمة عاملية يف عصر يشهد حتـديات متعـددة          حمورها اإلنسان    تنمية  )أ(  
  وحتوالً اجتماعياً؛

لى املـشاركة   تعزيز التدابري واإلجراءات الرامية إىل حتقيق التنمية القائمة ع          )ب(  
على لمجتمع املدين واحلركات االجتماعية     وسائل منها إعطاء دورٍ ل    واحلوكمة الدميقراطية، ب  

 املستويات الشعبية واحمللية والوطنية؛

تدعيم بيئة عاملية مساعدة للتنمية بوسائل منها النظام املايل الدويل الذي ينبغي              )ج(  
ملنصف والتنمية املستدامة واستئصال اجلوع والفقر      أن يدعم النمو االقتصادي املطرد والشامل وا      

  يف الوقت ذاته جلميع مصادر متويل التنمية؛إتاحة تعبئٍة متسقة  البلدان النامية، مع من
إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعّين يف أقرب وقـت ممكـن             يطلب    -٧  
 موعـات اإلقليميـة،    من بني مرشَّحي اجمل    ٢٠١٢ املقرِّر للمحفل االجتماعي لعام      -الرئيس  

 واضعاً يف اعتباره مبدأ التناوب اإلقليمي؛
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إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مـع           يطلب    -٨  
 أعـاله   ٦مجيع اجلهات الفاعلة احملددة يف هذا القرار خبصوص القضايا املشار إليها يف الفقرة              

 يفية يف احلوارات واملناقشات اليت سـتجري        وأن تقّدم تقريراً يف هذا الشأن كمسامهة أساس       
 ؛٢٠١٢احملفل االجتماعي لعام 

 إىل املفوضة السامية أن تيسِّر مشاركة عدد أقصاه عشرة خرباء           يطلب أيضاً   -٩  
جملتمع املـدين واملنظمـات     عن ا ، يكون من بينهم ممثلون      ٢٠١٢ يف احملفل االجتماعي لعام   

سهام يف احلوارات واملناقشات التفاعلية الـيت سـتدور يف          إلبغية ا الشعبية يف البلدان النامية،     
  املقرر، بصفتهم خرباء؛-احملفل ملساعدة الرئيس 

 أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً ملشاركة ممثِّلي الدول األعـضاء يف            يقّرر  -١٠  
 وخمتلـف  مني، كاملنظمات احلكوميـة الدوليـة  األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة املهت     

نات منظومة األمم املتحدة، وخباصة املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات املواضـيعية            مكوِّ
 والوكاالت واملنظمات املتخصـصة،     ن، واللجان االقتصادية اإلقليمية   وآليات حقوق اإلنسا  

فضالً عن املمثلني الذين تعّينهم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية            
أن يظـل احملفـل     كما يقرر   ز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،       ذات املرك 

مفتوحاً أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية األخرى اليت تتفق أهدافها ومقاصدها مـع روح              
ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه، مبا يف ذلك اجلهـات الفاعلـة الناشـئة حـديثاً،                

ت الريفية واحلضرية من بلدان الشمال واجلنـوب، ومجاعـات          كاجملموعات الصغرية والرابطا  
مكافحة الفقر، ومنظمات الفالّحني واملزارعني ورابطاهتا الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية،          

 يف جمال البيئة، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، والنقابات         نيواملنظمات البيئية والناشط  
، فضالً عن ممثلي القطاع اخلاص، وذلك استناداً إىل ترتيبات من بينها            العمالية ورابطات العمال  

 وممارسات جلنة ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥املؤرخ   ١٩٩٦/٣١قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
 علنية وشفافة تتفق مع النظام الـداخلي جمللـس          حقوق اإلنسان، وعن طريق إجراءات اعتمادٍ     

 ؛ هذه الكيانات بأقصى قدر من الفعاليةحقوق اإلنسان، مع ضمان مسامهة

إىل املفوضية السامية أن تبحث عن وسائل فعالة لضمان التشاور يف           يطلب    -١١  
احملفل االجتماعي وضمان أوسع مشاركة ممكنة للممثِّلني من كل منطقة، وخباصة املمثلـون             

ومية والقطاع اخلاص   من البلدان النامية، بوسائل منها إقامة الشراكات مع املنظمات غري احلك          
 واملنظمات الدولية؛

إىل األمني العام أن يتخذ التدابري املناسبة لنشر املعلومات عن احملفل           يطلب    -١٢  
االجتماعي، وأن يدعو األفراد املعنيني واملنظمات املعنية إىل املشاركة يف احملفل االجتمـاعي،             

 بادرة؛وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه امل

 إىل تقدمي تقرير يتضّمن اسـتنتاجاته       ٢٠١٢ احملفل االجتماعي لعام     يدعو  -١٣  
 وتوصياته إىل جملس حقوق اإلنسان؛
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إىل األمني العام تزويـد احملفـل االجتمـاعي جبميـع اخلـدمات             يطلب    -١٤  
 ويطلب إىل املفوضة السامية توفري كل الـدعم         ،ضطلع بأنشطته كي ي والتسهيالت الالزمة ل  

 الزم لتيسري انعقاد احملفل ومداوالته؛ال

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة مـن جـدول              يقّرر    -١٥  
  . إىل اجمللس٢٠١٢األعمال عند تقدمي تقرير احملفل االجتماعي لعام 

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٥  
 السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى       مكافحة التعصب والقولبة النمطية   

  العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
بأن عهد الذي قطعته مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة          ال إذ يؤكد من جديد     

لعـاملي  تعزز وتشجع احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة على الصعيد ا      
  دون متييز بسبب عوامل منها الدين أو املعتقد،

/  آذار ٢٤املـؤرخ    ١٦/١٨ قرار جملس حقوق اإلنسان       أيضاً إذ يؤكد من جديد   و  
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ  ٦٦/١٦٧ وقرار اجلمعية العامة ٢٠١١مارس 

شجيع قيام حوار    اجلهود الدولية يف سبيل ت     حبلقة النقاش املتعلقة بتكثيف   وإذ يرحب     
عاملي من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسالم على مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق              
اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات، وهي احللقة اليت ُعقدت أثناء الدورة السابعة عشرة جمللس  

  ،١٦/١٨ من القرار ٩حقوق اإلنسان عمالً بالفقرة 
ب الدول حظر التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد          واج وإذ يؤكد من جديد     

  وتنفيذ التدابري الالزمة لضمان املساواة والفعالية يف التمتع حبماية القانون،
 أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يـنص        وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

ان والدين أو املعتقد، ويشمل ذلك      إنسان احلق يف حرية الفكر والوجد      لكل   مور منها أن  أعلى  
حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه                  

  ،وسراً وعالنيةًأو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، 
 أن تؤديه ممارسـة احلـق يف       الدور اإلجيايب الذي ميكن    وإذ يؤكد من جديد كذلك     

حرية الرأي والتعبري واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلـها يف ترسـيخ              
  الدميقراطية ومكافحة التعصب الديين،
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 إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنـف الـيت تـستهدف           وإذ يساوره بالغ القلق     
  مل قاطبةً،أشخاصاً بسبب دينهم أو معتقدهم يف أحناء العا

 من أي دعوة إىل التمييز أو العنف القائمني على أساس الدين            وإذ يعرب عن استيائه     
  املعتقد، أو

 من مجيع أعمال العنف اليت تستهدف أشخاصاً بسبب         وإذ يعرب عن استيائه البالغ      
دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذاك القبيل متـس بيـوهتم أو جتـارهتم أو ممتلكـاهتم                  

  رسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادهتم،مدا أو
 إزاء اإلجراءات اليت تستغل التوترات بني األفـراد أو تـستهدفهم            وإذ يشعر بالقلق    

  عْمداً بسبب دينهم أو معتقدهم،
 مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف يف أحناء شىت مـن           ببالغ القلق  وإذ يالحظ   

يها هو التمييز يف حق أشخاص ينتمون إىل أقليات دينيـة،           العامل، مبا فيها حاالٌت الباعث عل     
إضافة إىل الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابري متّيز حتديداً ضد أشخاص بـسبب        

  دينهم أو معتقدهم،
باملسامهة القيِّمة ألتباع مجيع األديان أو املعتقدات يف احلـضارة البـشرية        وإذ يسلم     

القيم املـشتركة   أن يقدمها احلوار بني الطوائف الدينية يف إذكاء الوعي ب         واملسامهة اليت ميكن    
   فهمها،بني مجيع البشر وزيادة

بأن العمل معاً من أجل النهوض بتنفيذ النظم القانونية القائمة الـيت            وإذ يسلم أيضاً      
ات والتثقيف توطيد التآزر بني األديان والثقافبأن حتمي األفراد من التمييز وجرائم الكراهية، و 

يف جمال حقوق اإلنسان على نطاق واسع خطوات مهمة يف مكافحة مظاهر التعصب والتمييز 
  والعنف اليت تستهدف األفراد على أساس الدين أو املعتقد،

 إزاء استمرار احلاالت اخلطرية املتمثلة يف تنميط األفراد         يعرب عن بالغ قلقه     -١  
هم على أساس دينهم أو معتقـدهم، وإزاء الـربامج    بدافع االزدراء وتصنيفهم السليب ووصم    

واخلطط اليت تنفذها املنظمات واجلماعات املتطرفة هبدف خلق قوالب منطية سـلبية بـشأن              
  الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى احلكومات عنها؛

 إزاء استمرار تزايد مظـاهر التعـصب الـديين والتمييـز            يعرب عن قلقه    -٢  
بذلك من عنف، إضافة إىل تنميط األفراد السليب بسبب دينهم أو معتقـدهم، يف              يتصل   وما

دين يف هذا السياق أي دعوة إىل الكراهية الدينية يف حق األشـخاص             خمتلف أحناء العامل، ويُ   
ذ تدابري فعالة، طبقـاً  اختاتشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وحيث الدول على   

ا القرار، تتفق والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، بغيـة             ملا ينص عليه هذ   
  التصدي هلذه املظاهر ومكافحتها؛
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 أي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة             يدين  -٣  
 البصرية أو اإللكترونية    -أو العنف، سواٌء صدرت عن وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية           

  أو غريها من الوسائل؛
 بأن تبادل األفكار يف إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك احلوار بـني             يسلم  -٤  

األديان والثقافات، على الصعيد احمللي والوطين والدويل، ميكن أن يشكال وسيلة من أفـضل              
وسائل احلماية من التعصب الديين، وميكن أن يؤديا دوراً إجيابيـاً يف ترسـيخ الدميقراطيـة                

 أن يساعد  وهو مقتنع بأن مواصلة احلوار بشأن هذه القضايا ميكن        ،  مكافحة الكراهية الدينية  و
  ؛على جتاوز التصورات اخلاطئة القائمة

باخلطاب الذي ألقاه األمني العام ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي يف           حييط علماً     -٥  
 إىل اختاذ اإلجراءات    الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، ويستند إىل دعوته الدول         
  :التالية يف سبيل هتيئة بيئة حملية يسودها التسامح الديين والسالم واالحترام

التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم املتبادل وتعزيز احلوار            )أ(  
 اء لبلوغ األهداف السياساتية املشتركة والسعي لتحقيق نتائج ملموسة،        واحلفز على العمل البنّ   

مثل خدمة املشاريع يف جماالت التعليم والصحة ومنع نشوب الرتاعات والتوظيف واإلدمـاج            
  والتثقيف باستخدام وسائط اإلعالم؛

إنشاء آلية مالئمة داخل احلكومة للقيام بأمور منها حتديد جماالت التـوتر              )ب(  
منع نشوب الرتاعـات    احملتملة بني أفراد الطوائف الدينية املختلفة ومعاجلتها واملساعدة على          

  وعلى الوساطة؛
  التشجيع على تدريب املوظفني احلكوميني على استراتيجيات التوعية الفعالة؛  )ج(  
تشجيع اجلهود اليت يبذهلا الزعماء داخل طوائفهم ملناقشة أسباب التمييـز             )د(  

  ووضع استراتيجيات ملواجهة هذه األسباب؛
عوة إىل الكراهية الدينية الـيت تـشكل        اجملاهرة برفض التعصب، مبا فيه الد       )ه(  

  حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛
اعتماد تدابري لتجرمي التحريض على العنف الوشيك على أسـاس الـدين              )و(  

  املعتقد؛ أو
إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم يف قوالب منطية دينية             )ز(  

ية، وذلك بوضع االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات على      سلبية والتحريض على الكراهية الدين    
  املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف والتوعية؛

 االحترام، إضافة   إطار يف   ةًوبّناءمناقشةً صرحيةً   بأن مناقشة األفكار     التسليم  )ح(  
 أن يؤديا   من شأهنما  والدويل،   والوطيني   احملل ىإىل احلوار بني األديان والثقافات على املستو      

  ؛والتحريض والعنف الدينينيالدينية  يف حماربة الكراهية  إجيابياًدوراً
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  : الدول كافة إىل القيام مبا يلييدعو  -٦  
اختاذ تدابري فعالة تؤّمن عدم ممارسة املوظفني احلكوميني، أثناء اضـطالعهم        )أ(  

  ص من األشخاص بسبب دينه أو معتقده؛بواجباهتم العامة، التمييز يف حق شخ
تعزيز احلرية الدينية والتعددية من خالل تعزيز قدرة أفراد مجيع الطوائـف              )ب(  

   وعلى قدم املساواة مع غريهم؛عالنيةًيف اجملتمع الدينية على اجملاهرة بدينهم واإلسهام 
ع بغـض   تشجيع متثيل األفراد ومشاركتهم اهلادفة يف مجيع قطاعات اجملتم          )ج(  

  النظر عن دينهم؛
م على أنـه   مكافحة التصنيف الديين، الذي ُيفَهجبارة يف سبيل بذل جهود     )د(  

االستخدام البغيض للدين معياراً يف االستبيانات ويف أعمال التفتيش وغريها مـن إجـراءات        
  .لقانونل اًإنفاذليت ُيضطلع هبا التحري ا
 حمدثة عن اجلهود املبذولـة يف        الدول على النظر يف تقدمي معلومات      يشجع  -٧  

  هذا املضمار يف إطار عملية تقدمي التقارير إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛
 الدول اعتماد تدابري وسياسات لتعزيز االحترام التام ألماكن العبـادة   يناشد  -٨  

 التدابري الالزمة يف احلاالت     اختاذَكما يناشدها   مايتها،  حلواملواقع الدينية واملقابر واألضرحة و    
  اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛

ثقافة التسامح  هبدف إقامة حوار عاملي يرّوج ل      إىل تكثيف اجلهود الدولية      يدعو  -٩  
  .والسالم على مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢س مار/آذار ٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٦  
ـ       اختصاصات صندوق التربعات االس     دعمتئماين لتقدمي املـساعدة التقنيـة ل

أعمـال جملـس     شاركة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف        م
  حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل نتيجة اسـتعراض     و ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥املؤرخ   ١٦/٢١ إىل قراره    إذ يشري   

   منه،٦٢أعمال وأداء جملس حقوق اإلنسان املرفقة به، ال سيما الفقرة 
 ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧املؤرخ   ٦٥/٢٨١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    

  بشأن عملية االستعراض اليت جيريها جملس حقوق اإلنسان، 



A/67/53 

GE.12-16115 100 

ـ     تئماين لتقد  إنشاء صندوق التربعات االس    يقرر  -١   دعم مي املساعدة التقنيـة ل
  مشاركة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان؛

 أن يدعم الصندوق االستئماين األنـشطة الراميـة إىل حتـسني            يقرر أيضاً   -٢  
ن  تـتمك  حىتالقدرات املؤسسية والبشرية ألقل البلدان منواً وللدول اجلزرية الصغرية النامية،           

وفودها من املشاركة على حنو أكمل يف أعمال جملس حقوق اإلنسان، بناًء علـى طلبـها،                
شاركتها الفعالة واملستنرية يف العمليات االستشارية وعمليات اختاذ القرار، مبا يف           مل اًوتشجيع

  ذلك جلسات املفاوضات؛ 
 الترتيبـات    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وضع        يطلب  -٣  

  الالزمة لتشغيل الصندوق االستئماين؛
استخدام صندوق التربعات االستئماين لدعم مشاركة أقل البلدان منواً         يقرر    -٤  

  :والدول اجلزرية الصغرية النامية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان، بتوفري التمويل ملا يلي
سيدعم صـندوق   : ينالتدريب وبناء القدرات، مبا يف ذلك التعلم اإللكترو         )أ(  

التربعات االستئماين، بالشراكة مع املفوضية السامية ومع معهد األمم املتحـدة للتـدريب             
التدريبية ذات الصلة، إعداَد دورات تدريبيـة حمـددة         /أو املؤسسات األكادميية  /والبحث و 

اهلدف للمسؤولني بشأن النظام الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             
وآلياته، كما سيدعم مشاركة أقل البلدان منواً والدول        وأدائه  وقواعد جملس حقوق اإلنسان     

  اجلزرية الصغرية النامية يف هذه الدورات؛
: سفر وإقامة املسؤولني احلكوميني للمشاركة يف دورات جملس حقوق اإلنسان           )ب(  

زريـة الـصغرية الناميـة،      سيساعد صندوق التربعات االستئماين أقل البلدان منواً والـدول اجل         
  غري املمثلة يف جنيف، على املشاركة يف دورات اجمللس أو على تقدمي دعم تكميلي؛ أو املمثلة

ستغطي هذه الربامج تكاليف املعيشة لتمكني املـسؤولني        : برامج الزماالت   )ج(  
الثة أشهر ضمن   مهام عمل ملدة ث   إجناز  يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية من          

  وفودها إىل جملس حقوق اإلنسان؛
سيدعم صندوق التربعات االستئماين دورات التدريب      : التدريب التوجيهي   )د(  

التوجيهي اليت تنظمها املفوضية السامية للدبلوماسيني من أقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة              
ومنظومة حقـوق اإلنـسان     الصغرية النامية املكلفني بتغطية دورات جملس حقوق اإلنسان         

وسُتنظَّم الدورات التدريبية على حنو يتزامن مع الفترات الرئيسية للوصول          . املتعددة األطراف 
وسوف يتلقى الدبلوماسيون، أثناء الدورات، تدريباً عملياً مركَّزاً على         . إىل جنيف ومغادرهتا  

  .إجراءات عمل اجمللس وآلياته
 ٥٥اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣
  .]ُتمد دون تصويتاع[
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    ١٩/٢٧  
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعـاون الـتقين        

 واخلدمات االستشارية

  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥املؤرخ  ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
 ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   /  حزيـران  ١٨املـؤرخ    ٥/١قراراته   إىل   وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١املؤرخ  ٨/١- ودإ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  يفني املؤرخ١٣/٢٢و ١٠/٣٣ يه إىل قرار وإذ يشري كذلك    
 ، الـيت  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ   ١٦/٣٥وكذا إىل قراره    ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦و

لدويل دعم اجلهود اليت تبذهلا مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة           اجملتمع ا  إىل اجمللس   اطلب فيه 
هتـا  ، واالسـتجابة لطلبا ومؤسساهتا على الصعيد الوطين بغية حتسني حالة حقوق اإلنـسان       

 ، على املساعدة التقنيةحلصولَا

 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
لى حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوق             واحلريات األساسية ع  

سائر عن  حبقوق اإلنسان وني اخلاصنين الدولييالعهد عن كما يؤكد التزاماهتا الناشئة   اإلنسان
  ف فيها،اطرأاليت هي ذات الصلة الصكوك 
يـة،   إزاء حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراط        وإذ يعرب عن القلق     

،  منهم سيما النساء واألطفال   الو ، بسبب العنف ضد املدنيني    خصوصاً يف اجلزء الشرقي منها    
مبا يف ذلك العنف اجلنسي، وإذ حييط علماً بالتقدم الذي حترزه سلطات مجهورية الكونغـو               

 وتـوفري أشـكال مـن       اًقضائيمرتكيب هذه األعمال    مالحقات  راطية يف جمال متابعة     الدميق
  ،اياللضح اجلرب

 اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوضـع حـد            يشجعوإذ    
وذلك بتعزيـز نظـام     رتكب يف حق القانون الدويل      اليت تُ من العقاب على اجلرائم     لإلفالت  
  ، فيهاالعدالة

حاالت التهديد والعنف اليت لوحظت يف أثناء فترة االنتخابـات           وإذ يالحظ بقلق    
  ،شريعية، مبا يف ذلك ضد أفراد اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسانالرئاسية والت

ة السامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وفرع       يقوم به مكتب املفوض   ي ما   وإذ ُيقدِّر   
حقوق اإلنسان التابع لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو              

  ترك يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد،الدميقراطية من دور مش
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وجود برنامج وطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة            ب يط علماً وإذ حي   
  عزم احلكومة على تنفيذه،بالكونغو الدميقراطية و

االنتخابات مواصلة تنظيم    املستقلة لالنتخابات     الوطنية  بقرار اللجنة  وإذ حييط علماً    
 وإذ يـدعو حكومـة مجهوريـة الكونغـو          ،عات وعلى املستوى احمللي   على مستوى املقاط  

الدميقراطية إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع احترام احلق يف حرية التعبري والتجمع والرأي              
 جلميع األطراف،

 ولتنسيق تدخالت الشركاء يف قطاع      للتبادل اللجنة املشتركة للعدالة إطاراً      وإذ يعترب   
  ية الكونغو الدميقراطية،العدالة يف مجهور

 بالتقرير الذي قدمته احلكومة بشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف             وإذ حييط علماً    
 باملواكبة القضائية للعمليـة االنتخابيـة،        منه مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخاصة ما يتعلق     

 التوصيات قووضع آليات متابعة حملية حلالة حقوق اإلنسان، وتنفيذ خطة العمل املتعلقة بتطبي        
 اخلاصة حبقوق اإلنسان،

حالة حقوق اإلنسان   عن  السامية  األمم املتحدة   مفوضة    بتقرير وإذ حييط علماً أيضاً     
 ، يف البلداملفوضية هبا تاألنشطة اليت اضطلعبيف مجهورية الكونغو الدميقراطية و

 بالتزام حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بالتعـاون مـع           حييط علماً   -١  
 حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومـع            السامية مفوضية األمم املتحدة  

 جمللس حقوق اإلنسان؛التابعة اإلجراءات اخلاصة 

باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات املتعلقة بتعزيز ومحايـة          يشيد    -٢  
ابعة وضع األهـداف    قراطية على مت  حقوق اإلنسان ويشجع حكومة مجهورية الكونغو الدمي      

   تنفيذ خطة العمل الوطنية واملساعدة التقنية؛بغرضآجال حمددة ضمن 
اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة       بالزيارة اليت قام هبا     حييط علماً     -٣  

وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان،              
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية بـدعوة          وخاصة احل 

  ؛٢٠١١أغسطس /آب ٥يوليه و/ متوز٢٥بني ما من احلكومة يف الفترة 
جهـة  ضمان أن تكون     حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على       يشجع  -٤  

لتعاون يف ميدان حقوق اإلنسان يف      إطار للتشاور وا  مبثابة  الوصل بني املعنيني حبقوق اإلنسان      
، وينوه بتوسيع نطاق هذه اجلهة ليشمل املقاطعات مبا يضمن متابعـة حالـة حقـوق                البلد

 اإلنسان عن كثب؛

األورويب، سّيما االحتـاد      بالدور الذي يضطلع به اجملتمع الدويل، وال       ُيشيد  -٥  
اجلماعة االقتصادية لبلدان منطقـة     األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، و     واالحتاد  

 وكذا املؤمتر الدويل املعين مبنطقة      البحريات الكربى، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،      
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 يف دعم جهود مجهورية الكونغو الدميقراطية لتعزيز سيادة القانون وحتسني           البحريات الكربى، 
 حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛

الكونغو الدميقراطية على مضاعفة جهودها، بـدعم        حكومة مجهورية    حيث  -٦  
جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان    لإلفالت من العقاب و   وضع حد   هبدف  من اجملتمع الدويل،    

 وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛بسرعة 

 باجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لوضع حد          يرحب  -٧  
، ويشجع على مواصـلة   ومساعدة ضحايا هذه االنتهاكات   جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان     

 ؛اجلهود يف هذا الصدد

/  تـشرين الثـاين    ٢٨يف   بتنظيم انتخابات رئاسية وتـشريعية       حييط علماً   -٨  
  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛٢٠١١ نوفمرب

 اجملتمع الدويل إىل مواصلة دعمه للجنة املشتركة للعدالة بوصفها إطاراً      يدعو  -٩  
  ولتنسيق خمتلف اإلسهامات يف قطاع العدالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛للتبادل

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على تبين مشاريع القوانني         يهنئ أيضاً   -١٠  
املتعلقة حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وبإنشاء حمكمة خمتصة ُتعىن مبحاكمـة مـرتكيب              

 حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتقدمي هذه املشاريع إىل جملس           االنتهاكات اخلطرية 
 الشيوخ، ويشجعها على العمل على تسريع اعتماد هذه النصوص يف الربملان الوطين اجلديد؛

بغية  باملبادرات اليت اختذهتا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية         حييط علماً   -١١  
 ُعيِّنوا مؤخراً على خمتلـف      ضٍاقألفي  توزيع  ، مبا يف ذلك     نسان وحقوق اإل  تعزيز إقامة العدل  

وإنشاء خلية حلماية املدافعني عن حقوق ختصة باألحداث، املاكم  بدء عمل احمل  ، و مناطق البلد 
وضحايا سـوء   انتهاكات حقوق اإلنسان     وتنظيم لقاءات مفتوحة حلماية ضحايا       ،اإلنسان

 استخدام السلطة يف اجلهاز القضائي؛

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق علـى          يشجع  -١٢  
 املتعلقة حبقوق اإلنسان وعلى تعزيز التثقيف يف جمـال حقـوق            صكوك الدولية واإلقليمية  ال

 اإلنسان؛

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على استكمال إنـشاء          أيضاً يشجع  -١٣  
مبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة         جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً لل     

 ؛)مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 

 خطة العمل    حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على تقييم      يشجع كذلك   -١٤  
 إبالغ اجمللس على  ، مبشاركة مجيع األطراف املعنية، و     الوطنية لتنفيذ توصيات حقوق اإلنسان    

  ؛ورته الرابعة والعشرينبنتائج هذا التقييم يف د
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 يف مجهورية الكونغـو   مكتبها املفوضية السامية إىل العمل، من خالل        يدعو  -١٥  
ة ملساعدة التقني  واألنشطة اليت تطلبها احلكومة يف جمال ا       ربامجالالدميقراطية، على زيادة وتعزيز     

  إىل اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين؛ يف هذا الشأنتقدمي تقريرإىل و

بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات      املقرر اخلاص اجلديد املعين      يشجع  -١٦  
 على طلب إجراء زيارة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وعلى تقـدمي تقريـر              عدم التكرار 

  اجمللس؛ إىل
دعم اجلهود الـيت تبـذهلا مجهوريـة الكونغـو          أن ي  اجملتمع الدويل    يناشد  -١٧  

أن  و سني حالة حقوق اإلنسان يف البلـد      بغية حت على الصعيد الوطين    ا  هتاالدميقراطية ومؤسس 
  ؛حلصول على املساعدة التقنيةاب لطلباهتا يستجي

 متابعة حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف دورته           يقرر  -١٨  
  .الرابعة والعشرين

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٨  
   حقوق اإلنسانالتقدمي املساعدة إىل الصومال يف جم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 وإذ يـشري إىل     مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،      إذ يسترشد     

قـرار جملـس حقـوق      إىل   و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة    
  ،٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١٨املؤرخ  ٥/١اإلنسان 
م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليها          بأن السال وإذ يسلم     

  منظومة األمم املتحدة،
 الـسياسي   ا واسـتقالهل  ااحترامه لسيادة الصومال وسالمة أراضيه    وإذ ُيعيد تأكيد      
  ،اووحدهت

  ال، إىل قراراته السابقة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف الصوموإذ يشري  
 واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة،       االحتاد األفريقي وجهود  بالتزام  وإذ يسلّم     

 مبا يف ذلـك      االحتاد األفريقي يف الصومال،    لتزام وجهود الدول املسامهة يف بعثة     اسيما ب  وال
جهود حتقيق األمن واملصاحلة واالستقرار، و    الرامية إىل   ساعي  املدعم  من أجل    بلدان املنطقة، 
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، فضالً عـن    السالم واألمن يف تدعيم   ساعدة الصومال   مل شركاء اإلقليميني اجملتمع الدويل وال  
   يف إقليمه الوطين،سيادة القانون،

على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ملا تبذله من جهود، بناء على طلب             وإذ يثين     
ني إىل أدىن حد أثناء عملياهتا،      جملس السالم واألمن، من أجل تقليل وقوع إصابات بني املدني         

وإذ يشجع البعثة على تكثيف جهودها يف هذا الصدد، ويشجع االحتـاد األفريقـي أيـضاً                
دعم البعثة يف توعية أفراد قواهتا حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتدريبهم يف               على

  هذا اجملال،
  إلنسان يف الصومال، بعمل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اوإذ يرحب  
اإلقليميـة   والـسلطات لحكومة االحتادية االنتقاليـة     لاءة   باملشاركة البنّ  وإذ يسلّم   

  يف االستعراض الدوري الشامل،الصومالية 
إزاء حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين      واملستمر  ُيعرب عن قلقه البالغ       -١  

  يف الصومال؛
ُترتكب ضد  اجلسيمة واملنهجية اليت    انتهاكات حقوق اإلنسان    يدين بشدة     -٢  

 ويدعو إىل وقـف     اجلماعات التابعة هلا،   الشباب و  حركة السكان املدنيني، ال سيما على يد     
  هذه االنتهاكات فوراً؛

اختاذ خطوات فورية حلماية األطفال ووضع حد       مجيع األطراف على    حيث    -٣  
ص إىل وقف فوري لتجنيـد      لالعتداءات واالنتهاكات املرتكبة يف حقهم، ويدعو بوجه خا       

اجلنود األطفال واستخدامهم بصورة غري مشروعة؛ ويرحب جبهـود احلكومـة االحتاديـة             
 مع األمم املتحدة إلهناء استخدام      االنتقالية الرامية إىل وضع اللمسات األخرية على خطة عملٍ        

  اجلنود األطفال، ويشدد على أمهية التوقيع على اخلطة وتنفيذها فوراً؛
 مسؤولية احلكومة االحتادية االنتقالية يف املقام األول عن تنفيذ خارطة           كديؤ  -٤  

الطريق إلهناء املرحلة االنتقالية يف الصومال، ويشجع احلكومة والسلطات اإلقليمية الصومالية           
 جهودها، بدعم من مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال ومـن اجملتمـع             مضاعفةعلى  

عايري املرجعية الرئيسية احملددة يف خارطة الطريق قبل انتهاء الفتـرة           تنفيذ امل  لمن أج الدويل،  
 استخدام العمليـة الـيت      ةواصلعلى م  تنفيذاً تاماً، و   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠ االنتقالية يف 

 ٢٠١١ديـسمرب  /انطلقت أثناء املؤمترين الدستوريني املعقودين يف غاروي يف كـانون األول      
أن تكون الترتيبات السياسية ملا بعد املرحلة االنتقاليـة          بغية ضمان ،  ٢٠١٢ فرباير/ وشباط
، تسليماً بأن وجود إطار سياسي يتسم باملرونة واالستجابة هو أفضل أسـاس              ومتثيليةً شاملةً

  ُيستند إليه لتحسني بيئة حقوق اإلنسان؛
 بالدور القيِّم الذي تضطلع به النساء يف جهود بناء مستقبل أفـضل             يرحب  -٥  

يدعو، بوجه خاص، احلكومة االحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية الصومالية         للصومال، و 
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إىل اختاذ اخلطوات الضرورية لتمكني النساء من املشاركة الكاملة وعلى قدم املساواة يف منع              
  الرتاعات وإدارهتا وحلها، وكذلك يف عملية بناء السالم والعملية السياسية؛

ق اإلنسان واحترامها وإعماهلا ستكون أساسـية        على أن محاية حقو    يشدد  -٦  
لشرعية أي قيادة سياسية صومالية يف املستقبل، ويشدد أيضاً على أمهية تدريب قوات األمن              

  الصومالية على حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛
 وعن طريق املساعدة والتعـاون      ةًذ خطوات، منفرد  اختا الصومال إىل    يدعو  -٧  
  املتاحـة التقين، وبأقصى ما تسمح به املوارد وال سيما على الصعيدين االقتصادي و   الدوليني،

، للتدرج يف اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               هلا
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ـ  الوفاء الصومال أيضاً إىل     يدعو  -٨     مبوجـب القـانون الـدويل      ا بالتزاماهت
  اإلنسان؛ حلقوق

، ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٣ مبؤمتر لندن بشأن الصومال، املعقود يف        يرحب  -٩  
الذي برهن على إرادة اجملتمع الدويل السياسية وعزمه على دعم الشعب الصومايل يف مسريته              

  حنو بناء السالم واالستقرار؛
وفـود أن    بالبيان الصادر عن مؤمتر لندن، الذي أكدت فيه ال         يرحب أيضاً   -١٠  

إىل اختاذ إجراءات   يف  احترام حقوق اإلنسان جيب أن يكون يف صلب عملية السالم، ودعت            
للتصدي بوجه خاص ملا يتعرض له النساء واألطفال مـن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان                

دون خـوف   متكني الصحفيني من العمل حبرية و     واعتداءات جسيمة، وشددت على ضرورة      
 وأهابت بالسلطات الصومالية أن تتخذ تدابري لـدعم حقـوق           وعلى ضرورة محاية املدنيني،   

اإلنسان ووضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب، واتفقت على تكثيف اجلهود الدولية، مبا يف              
  ذلك عن طريق هيكل حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛

  توطيد التقدم احملرز يف مؤمتر لندن عن طريق       كفالة مجيع األطراف إىل     يدعو  -١١  
 جهودها لدعم الشعب الصومايل يف سعيه لبناء مستقبل أفضل          ةضاعفإىل م إجراءات فعالة، و  

  اسطنبول؛ لبلده، ويرحب، يف هذا الصدد، بعزم حكومة تركيا عقد مؤمتر بشأن الصومال يف
 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته احلادية         يطلب  -١٢  

ّيم الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة حالياً للجهود املبذولة يف الـصومال            والعشرين، تقريراً يق  
من أجل وضع حد جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب، علـى              

، )٤٢(النحو املبني يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عـن الـصومال      
أكثر تكامالً على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة،          ويتضمن مقترحات بشأن اعتماد هنج      

__________  
)٤٢( A/HRC/18/6. 
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امليداين مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يويل االهتمام يف هذا السياق لدور  وأن
  يف الصومال؛

 مجيع األطراف على تيسري وصـول املـساعدة اإلنـسانية بـسرعة             حيث  -١٣  
  عوائق؛ ودون

 دعم جهود بناء السالم الوطنية والدولية،        أمهية التنمية املستدامة يف    يالحظ  -١٤  
ويشدد، يف هذا السياق، على ما ميكن أن يؤديه إعمال مجيع حقوق اإلنسان من دور يف بناء                 

  سالم مستدام يف الصومال؛
 عليها عقب اسـتعراض     ت الصومال على تنفيذ التوصيات اليت وافق      يشجع  -١٥  
عامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، مبا يف        يف الدورة احلادية عشرة للفريق ال      اهاحلالة في 

  ذلك من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف؛
 إىل صدور تقرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف              يتطلع  -١٦  

الصومال املقرر تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلاديـة والعـشرين، وتقريـر               
عنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، املقرر تقدميه إىل اجمللـس يف             اخلاصة امل  املقررة

  دورته العشرين؛
 بالدور املتواصل الذي تضطلع به املفوضية يف تقدمي املساعدة التقنية           يرحب  -١٧  

إىل احلكومة االحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية ضمن إطار مذكرة التفاهم، ويشجع على         
مذكرة التفاهم املربمة بني املفوضية واحلكومة االحتادية االنتقالية هلذا الغـرض تنفيـذاً             تنفيذ  

  سريعاً وفعاالً؛
 إىل املفوضية أن تواصل تزويد اخلبري املستقل بكل مـا يلـزم مـن               يطلب  -١٨  

  مساعدة بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٩  

  ٥٥ة اجللس
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٢٩  
  تقدمي املساعدة التقنية إىل اليمن وبناء قدراته يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،   
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق          إذ يسترشد   

  اإلنسان ذات الصلة،
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 /تـشرين األول   ٢١املـؤرخ   ) ٢٠١١(٢٠١٤ جملس األمـن      إىل قرار  وإذ يشري   
  ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٩املؤرخ  ١٨/١٩، وإىل قرار جملس حقوق اإلنسان ٢٠١١ أكتوبر

 بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عامالن رئيسيان يف ضمان قيام نظام            وإذ يسلّم   
  واالستقرار يف البلد، يف هناية املطاف إىل حتقيق املصاحلة يمنصف ونزيه ُيفضودل اع

 مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية      املستنِد إىل  بعملية االنتقال السياسي     وإذ يرحب   
تنفيذها اليت انطلقت يف اليمن، وبتعهد حكومة اليمن بتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها               

  كلي، بشكل
 حالـة    بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن        حييط علماً   -١  

، وبالنقاش الذي أُجري خالل دورة جملس حقـوق اإلنـسان           )٤٣(حقوق اإلنسان يف اليمن   
ردودها الرمسية وتعليقاهتـا بـشأن      ببيان احلكومة اليمنية و   كما حييط علماً ب   التاسعة عشرة،   

  أبدته من استعداد للتعاون مع األمم املتحدة واملفوضية السامية؛ امبالتقرير و
 جبهود احلكومة اليمنية الرامية إىل تنفيذ قرار جملـس          التقديرحييط علماً مع      -٢  

  ؛١٨/١٩حقوق اإلنسان 
طري للمفوضـية    بدعوة احلكومة اليمنية الرامية إىل إقامة مكتب قُ        يرّحب  -٣  

  السامية ويؤيد هذه الدعوة؛
إجراء عن  إىل إحراز احلكومة اليمنية املزيد من التقدم يف تنفيذ إعالهنا        يتطلع  -٤  

موثَّقة وموثوقة   دعاءات حدوث انتهاكات  اتقلة تتقيد باملعايري الدولية يف      يقات شفافة ومس  حتق
 جلنة وطنية مستقلة وبالتشاور مع األحزاب السياسية، ويدعو مجيـع            من ِقبل  قوق اإلنسان حل

إىل وضع حـّد ألي     األطراف إىل اإلفراج عن األشخاص احملتجزين لديها بشكل تعسفي، و         
  ؛األشخاص بشكل خمالف للقانوناحتجاز لى ممارسات تقوم ع

من على مواصلة تنفيذ التوصيات الـواردة يف تقريـري           حكومة الي  يشجع  -٥  
  ؛املفوضيةبدعم من تها، وذلك وافق اليت حازت على م)٤٤(املفوضة السامية

 تعهدات والتزامات احلكومة اليمنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان          يعيد تأكيد   -٦  
  ومحايتها؛
مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة، مبا فيها املفوضية السامية والدول           يدعو  -٧  

 تعبئـة املـوارد   بوسائل منـها  العملية االنتقالية يف اليمن،  أثناءساعدةتقدمي املاألعضاء، إىل  
ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية اليت يواجهها اليمن، بالتنسيق مع جمتمع املـاحنني            

   ملا حتدده السلطات اليمنية من أولويات؛الدوليني ووفقاً
__________  

)٤٣( A/HRC/19/51. 
)٤٤( A/HRC/18/21و A/HRC/19/51. 



A/67/53 

109 GE.12-16115 

اجملتمع الدويل تقدمي الدعم املايل خلطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن          يناشد    -٨  
   وخلطة األمم املتحدة املشتركة لتحقيق االستقرار؛٢٠١٢لعام 

يمنية والعمـل    املفوضة السامية إىل تقدمي املساعدة التقنية للحكومة ال        يدعو  -٩  
حتديد جماالت املساعدة اإلضافية لتمكني اليمن من الوفاء بالتزاماته         عند احلاجة، على    معها،  

  يف جمال حقوق اإلنسان؛
 إىل املفوضية السامية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه             يطلب  -١٠  

 احلادية والعشرين تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن وعن متابعة تنفيذ هـذا              
  .١٨/١٩القرار وقرار اجمللس 

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٣٠  
  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر صـكوك       ب مبيثاق األمم املتحدة و    إذ يسترشد   

  حقوق اإلنسان املنطبقة، 
إىل  و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   

 ٢٥املؤرخ   ١٦/٣٦ و ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ   ١٣/٢١ جملس حقوق اإلنسان     يقرار
  ،٢٠١١مارس /آذار

 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات           وإذ يؤكد من جديد     
 واإلعالن العـاملي حلقـوق      ،حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة       على   تهاومحاي األساسية
  والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك املنطبقـة الـيت هـي         ،اإلنسان
  فيها، طرف

 التدابري اليت اختذهتا احلكومة الغينية الستعادة سيادة القـانون          وإذ يالحظ مع التقدير     
  ريات األساسية ومحايتها، ولتعزيز حقوق اإلنسان واحل

 استمرار التحديات يف جمال األمن واحترام حقـوق اإلنـسان      وإذ يالحظ مع القلق     
 وضرورة تعزيز اجلهود الرامية إىل تسريع وترية اإلصالحات،
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إىل أن غينيا هي املسؤولة يف املقام األول عن ضمان محاية سكاهنا املدنيني             وإذ يشري     
اكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وعن تقدمي اجلنـاة          وإجراء حتقيقات يف انته   

  العدالة، إىل
اجملتمع الدويل، وخباصة االحتاد األفريقـي واجلماعـة        نيا و يهود غ  جب يسلِّم  -١  

تنفيذ التوصيات الواردة يف قـرار       ليف سبي  ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب     
تعزيز سيادة القانون وحتسني حالة حقـوق اإلنـسان   هبدف  ١٦/٣٦جملس حقوق اإلنسان  

 ؛غينيا يف

 جبهود احلكومة الغينية إلتاحة سبل االنتصاف لضحايا انتهاكات         حييط علماً   -٢  
 وذلك بتعيني فريق من ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول ٢٨خالل أحداث   حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت     

الغينية على ضمان الوسائل والظـروف   ويشجع احلكومة  ،القضاة للتحقيق يف هذه األحداث    
   من االضطالع بالوالية اليت كُلف هبا؛كي يتمكناألمنية الالزمة للفريق 

 بإنشاء جلنة وطنية مؤقتة للمصاحلة وجلنة مستقلة حلقـوق          حييط علماً أيضاً    -٣  
 اإلنسان، ويشجع احلكومة الغينية على تعزيز حقوق اإلنسان والسعي إىل حتقيق املصاحلة؛

 بتعاون احلكومة الغينية مع مفوضية األمم املتحدة السامية      كذلكحييط علماً     -٤  
 كوناكري، ومبوافقة السلطات الغينية على نشر أعضاء         يف حلقوق اإلنسان بشأن فتح مكتب    

  فريق اخلرباء املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي؛
جلنة التحقيق الدولية  احلكومة الغينية على اإلسراع يف تنفيذ توصيات يشجع  -٥  

األمني العام لألمم املتحدة بدعم من االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول           اليت أنشأها   
 :على اعتماد تدابري إضافية هلذه الغاية يف اجملاالت التاليةكما يشجعها ، غرب أفريقيا

 يف  مبـا  ،اًقضائي ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨أحداث  ملسؤولني عن   امالحقة    )أ(  
وذلك يف ظروف تتـيح     فتيات،  النساء و الأعمال العنف اجلنسي اليت ارُتكبت حبق       ذلك على   

 وتضمن شفافية واليـة فريـق      فني القضائيني والضحايا ومحايتهم،   ضمان أمن القضاة واملوظ   
 وقدرته على التحقيق وعلى مالحقة املسؤولني املتـورطني يف هـذه            ة وأساليب عمله  القضا

 توياهتم؛األحداث بكافة مس

اجلنسي، ضحايا العنف للناجني من أعمال العنف، مبا يف ذلك     توفري احلماية     )ب(  
سيما يف شكل مساعدة طبية      ال، و كايفالتعويض  والساعدة  أشكال امل  من   أي شكل ومنحهم  

 ؛ودعم نفسي، وخباصة لضحايا أعمال العنف املرتكبة بدافع جنسي

 / أيلـول  ٢٨ أحـداث    كـوا يف  هلدفع تعويضات ألسر الضحايا الذين        )ج(  
  ا عانوه جسدياً ونفسياً؛ّمعفة للجرحى  ودفع تعويضات منِص٢٠٠٩ سبتمرب

 إصالح نظام القضاء؛  )د(  

 إصالح قطاع األمن؛  )ه(  
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 اعتماد خطة وطنية ملكافحة أشكال التمييز؛  )و(  

مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القرارات ذات الصلة املتعلقة بالعنف            )ز(  
 ملسلط على النساء والفتيات؛ا

 السلطات الغينية إىل مواصلة مالحقـة األشـخاص املتـورطني يف            يدعو  -٦  
 ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ أحداث

 النداء املوجه إىل السلطات الغينية ملواءمة التشريعات الوطنيـة مـع            يكرر  -٧  
ـ     أحكام نظام روما األساسي       ١٤عليـه يف    دقت غينيـا    للمحكمة اجلنائية الدولية الذي ص

 ؛٢٠٠٣يوليه /متوز

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق          يف هذا الصدد   حييط علماً   -٨  
 ؛ )٤٥(اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف غينيا

 السلطات الغينية واملعارضة إىل العمل سوياً من أجل حتديد مواعيـد            يدعو  -٩  
 الرأي والتعبري وحرية التجمـع وتكـوين        إجراء االنتخابات التشريعية وضمان محاية حرية     

 اجلمعيات بشكل سلمي خالل املدة الكاملة اليت تستغرقها العملية االنتخابية؛

بتعهد احلكومة الغينية بتعزيز العدالة واحلقيقة واملصاحلة، وحييط علماً         يشيد    -١٠  
 كـانون   ١٥حلة يف   يف هذا الصدد بالتقرير املرحلي الذي قدمته اللجنة الوطنية املؤقتة للمصا          

 ويشجع السلطات الغينية على االستفادة من اخلربات الدولية املتاحـة           ٢٠١١ديسمرب  /األول
  وعلى تطوير احلوار مع اجملتمع املدين حول هذا املوضوع؛

  :م مبا يليكي يقو نداءه إىل اجملتمع الدويل ل بقوةيكرر  -١١  
تعزيز احترام حقـوق     لمن أج   املساعدة املناسبة إىل السلطات الغينية     ميقدت  )أ(  

 وإصالح   بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ومكافحة اإلفالت من العقاب        اإلنسان، مبا يف ذلك   
 ؛، فضالً عن املبادرات اجلارية لتعزيز احلقيقة والعدالة واملصاحلة الوطنيةقطاعي األمن والقضاء

 يف غينيا؛ن حلقوق اإلنساالسامية األمم املتحدة دعم مكتب مفوضية   )ب(  

عـن  تقرير عن حالة حقوق اإلنـسان و       مي املفوضة السامية إىل تقد    يدعو  -١٢  
  .الثانية والعشرينإىل اجمللس يف دورته يف غينيا املفوضية  هبا تاألعمال اليت اضطلع

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

__________  
)٤٥( A/HRC/19/49. 
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    ١٩/٣١  
  نزاهة النظام القضائي

  ن،إن جملس حقوق اإلنسا  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،       ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ باملواد   يسترشدإذ    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٦ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٧ و ٦ و ٤ و ٢وباملواد  

  ،والسياسية، وإذ يضع يف اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا
نزاهة النظام القضائي اليت أُقرت يف       بالوثائق اهلامة األخرى املتصلة مبسألة       وإذ يذكر   

سيما املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القـضائية،         حمافل خمتلفة يف األمم املتحدة، وال     
واملبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني، واملبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،            

ا اإلجرام والتعسف يف اسـتعمال الـسلطة،        وإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحاي     
والقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء، واملبادئ األساسية ملعاملة الـسجناء، وجمموعـة            
املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز              

مبادئ إلعدام، فضالً عن    السجن، والضمانات حلماية حقوق األشخاص احملكوم عليهم با        أو
  ،بنغالور للسلوك القضائي

سـيما   ، ال يف هـذا الـشأن     إىل قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ  ٢٠٠٥/٣٠ قرارها

/  تشرين الثاين  ٢٧املؤرخ   ٢/١١٠مقّرر جملس حقوق اإلنسان      إىل   كذلكإذ يشري   و  
  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٦املؤرخ  ١٧/٢ وقرار اجمللس ٢٠٠٦نوفمرب 

 بأن نزاهة النظام القضائي، فضالً عن استقالليته وحياده، شرط ال بد منه واقتناعاً منه  
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتدعيم سيادة القانون وكفالة عـدم التمييـز يف       

 إقامة العدل،

  ائي يف مجيع األوقات، وجوب احملافظة على نزاهة النظام القضوإذ يؤكد  
 بالفروع ذات الصلة من تقارير املقرر اخلاص املعين باسـتقالل           حييط علماً   -١  

 وبالتقرير املقدم من املقرر اخلاص للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقـوق            )٤٦(القضاة واحملامني 
 ؛)٤٧( احملاكم العسكريةبواسطةاإلنسان بشأن مسألة إقامة العدل 

 من العهد الدويل اخلاص     ١٤ لكل شخص، وفقاً لنص املادة       أنيؤكد جمدداً     -٢  
باحلقوق املدنية والسياسية، احلق يف أن حياكَم حماكمة عادلة وعلنية، على أسـاس املـساواة               

كـي   ومستقلة وحمايدة    الكاملة، أمام حمكمة أو هيئة منشأة حسب األصول القانونية خمتصةٍ         
__________  

)٤٦( A/HRC/11/41و A/HRC/14/26. 
)٤٧( E/CN.4/2006/58. 
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يف مبوجب القانون   ه إليه، وأن لـه احلق      ئية توجَّ بت يف أي هتمة جنا    تدد حقوقه وواجباته و   حت
 ؛فترض براءته حىت تثبت إدانتهأن ُت

 من املبادئ األساسية بشأن استقالل      ٥إىل أن لكل فرد، طبقاً للفقرة       يشري    -٣  
السلطة القضائية، احلق يف أن حياكم أمام احملاكم العادية أو اهليئات القـضائية الـيت تطبـق                 

ية املقررة، وأنه ال جيوز إنشاء حماكم ال تطبق هذه اإلجـراءات القانونيـة              اإلجراءات القانون 
املقررة حسب األصول اخلاصة بالتدابري القضائية لتحل حملّ الوالية القضائية اليت تتمتع هبـا              

  احملاكم العادية أو اهليئات القضائية؛
ن  حمكمة حتاكم شخصاً متهماً بارتكاب جرمية جيـب أ          على أن أي   يشدد  -٤  

  ؛تكون خمتصة ومستقلة وحمايدة
 الدول على ضمان حق مجيع األشخاص الذين ُيقدَّمون إىل احملـاكم            حيث  -٥  

موا حضورياً ويف أن يدافعوا عن أنفـسهم  اهليئات القضائية اخلاضعة لسلطتها يف أن ُيحاكَ      أو
مـة  شخصياً أو بواسطة حمام خيتارونه بأنفسهم، ويف احلصول على مجيع الـضمانات الالز            

  للدفاع القانوين؛ 
يف نظمهـا   مبدأ املساواة أمام احملاكم وأمام القانون       ن  ا الدول إىل ضم   يدعو  -٦  

القانونية وذلك بوسائل منها منح األشخاص قيد احملاكمة إمكانية استجواب شهود االدعـاء             
  بأنفسهم أو من قبل طرف آخر، وضمان حضور شهود النفي واستجواهبم يف ظروف مماثلة؛

 أن لكل شخص ُمدان احلق يف أن تنظر يف إدانته وعقوبته            يؤكد من جديد    -٧  
  هيئة قضائية خمتصة ومستقلة وحمايدة وفقاً للقانون؛

الدول اليت لديها حماكم عسكرية أو حماكم جنائية خاصـة حملاكمـة      يدعو  -٨  
ـ       اجلناة إىل ضمان أن تكون تلك احملاكم مدمَ        ق هـذه   جة يف النظام القضائي العام وأن تطبِّ

لقانون الدويل كضمانات للمحاكمـة     يف ا  الواجبة واملعترف هبا  احملاكم اإلجراءات القانونية    
  استئناف اإلدانة واحلكم؛العادلة، مبا يف ذلك احلق يف 

بني النظم القضائية الوطنية حتقيقاً جلملـة        على أمهية تطوير التعاون      يشدد  -٩  
   من حريتهم؛ية األشخاص احملرومنيأمور منها تعزيز محا

 املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني أن تراعي هذا القرار           يدعو  -١٠  
 االضطالع بواليتها، ويف تقريرها الذي ستقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان           عندمراعاةً كاملةً   

  يف دورته الثالثة والعشرين؛
  .له السنويمواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عميقرر   -١١  

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/٣٢  
  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  إىل مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ يشري   
ان جلنة حقوق اإلنس  كل من   إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدها       وإذ يشري أيضاً      
  االنفرادية،واجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية حقوق اإلنسان وجملس 

/  تشرين األول  ١املؤرخ   ١٥/٢٤قرار جملس حقوق اإلنسان     وإذ يؤكد من جديد       
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ  ٦٦/١٥٦ وقرار اجلمعية العامة ٢٠١٠أكتوبر 

 تتعارض مع القانون    انفرادياًالقسرية والتشريعات املعتمدة     على أن التدابري     وإذ يشدد   
الدويل والقانون اإلنساين الدويل وميثاق األمم املتحدة والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقـات            

  السلمية بني الدول،
 بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة،        وإذ يسلّم   

ديد يف هذا الصدد أن احلق يف التنمية حق عاملي وغري قابل للتصرف ويشكل وإذ يؤكد من ج
  جزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان،

من تأثري سليب على حقـوق      االنفرادية  إزاء ما للتدابري القسرية     وإذ يعرب عن قلقه       
  اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،

تخذة يف شكل جزاءات اقتـصادية قـد         بأن التدابري القسرية االنفرادية امل     وإذ يسلم   
كون هلا تبعات بعيدة املدى على حقوق اإلنسان لعامة سكان الدول املستهدفة، حيث تؤثر              ت

  تأثرياً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،
ؤدي إىل حدوث   بأن التدابري القسرية االنفرادية الطويلة األجل قد ت       وإذ يسلم أيضاً      

  مشاكل اجتماعية وتثري شواغل إنسانية يف الدول املستهدفة،
 إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة اخلامس عشر لرؤساء الدول واحلكومـات            وإذ يشري   

 حيـث   ٢٠٠٩يوليه  /يف حركة بلدان عدم االحنياز الذي ُعِقد يف شرم الشيخ مبصر يف متوز            
ن عدم االحنياز أن ُتعارض الرتعة االنفرادية والتدابري اليت         قررت الدول األعضاء يف حركة بلدا     

، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تآكل ميثاق األمـم املتحـدة             انفرادياًتفرضها بعض الدول    
ارسـة   ومم دام القوة أو التهديد باستخدامها     استخ وأن تعارض ،  هما وانتهاك والقانون الدويل 

أن تؤيـد،   وتحقيق أهـداف سياسـتها الوطنيـة،         كوسائل ل  الضغوط واختاذ تدابري قسرية   
للقانون الدويل، مطالب الدول املتضرِّرة، مبا فيها الدول املستهَدفة، بـالتعويض عـن              وفقاً

أو خـارج نطـاق     انفراديـاً    نتيجة تطبيق التدابري أو القوانني القسرية        تتكبدهالذي   الضرر
  اإلقليمية، احلدود
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لعاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعِقد يف فيينـا يف الفتـرة         إىل أن املؤمتر ا    وإذ يشري أيضاً    
انفرادي  قد دعا الدول إىل االمتناع عن اختاذ أي تدبري      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٤ من

مام العالقات التجارية بـني     ال يتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ويضع عقبات أ          
   التجارة هتديداً خطرياً، كما يهددق اإلنسانإلعمال التام جلميع حقو ويعرِقل االدول

 ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا       االنفرادية ألن التدابري القسرية     وإذ يشعر ببالغ القلق     
 عليه من آثار سلبية     انبوسائل من بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي          

لى التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان الناميـة،        اإلنسانية وع  -على األنشطة االجتماعية    
ول دون متتُّع الشعوب    ا خارج احلدود اإلقليمية، مما ُينشئ عقبات إضافية حتُ         ذلك آثارمه  يف مبا

متتُّعاً كامالً،  جبميع حقوق اإلنسان    واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القضائية لدول أخرى         
ات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من ِقَبـل اجلمعيـة العامـة             وذلك على الرغم من القرار    

مؤمترات األمم املتحدة الـيت ُعِقـدت يف        يف  وجلنة حقوق اإلنسان و   حقوق اإلنسان   وجملس  
 كل مخس سنوات، وعلى الـرغم مـن         ُيجرى ذي ال  نتائجها استعراضخالل  التسعينات و 

  ق األمم املتحدة،تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثا
تشكل عقبة كربى تعوق تنفيـذ      االنفرادية   أن التدابري القسرية     وإذ يؤكد من جديد     

  إعالن احلق يف التنمية،
 املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ١ من املادة ٢ إىل الفقرة وإذ يشري  

 اليت تنص علـى     ،ية والثقافية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع      
  مجلة أمور منها أنه ال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

انفراديـة   أو تنفيذ تدابري قـسرية       عن اعتماد الكف  إىل   مجيع الدول    يدعو  -١  
بادئ  والقواعد وامل  تتفق مع القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وميثاق األمم املتحدة          ال

املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القسري الـيت تتجـاوز               
ن مث  آثارها احلدود اإلقليمية واليت تضع عقبات تعوق العالقات التجارية بني الدول وُتعرِقل مِ            

 الصكوك اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من         
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛

على طابع تلك التدابري الذي يتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة         يعترض بشدة     -٢  
 يف هذا الـسياق مجيـع الـدول         دعو ذلك، إىل هتديد سيادة الدول، وي      زيادة على ويؤدي،  
و تـشريعية    تدابري إدارية أ   ختاذ ا وإىلذه التدابري وعدم تطبيقها،     عدم االعتراف هب  إىل  األعضاء  

خـارج نطـاق    االنفرادية  لتصدي لتطبيق التدابري القسرية     من أجل   فعالة، حسب االقتضاء،    
  احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثار؛

العمل يف  وفرادياً  اناستمرار بعض الدول يف تطبيق وتنفيذ هذه التدابري         ُيدين    -٣  
هبا كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف               
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منع هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض إرادهتا، الُنظُم السياسية واالقتـصادية               
  واالجتماعية اخلاصة هبا؛

عضاء اليت شرعت يف تنفيذ هـذه        الدعوة اليت وّجهها إىل الدول األ      ُيكرِّر  -٤  
تقيد مببادئ القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، وإعالنات املؤمترات الالتدابري إىل 

بالتزاماهتا ومسؤولياهتا الناشئة عن الصكوك الدولية      إىل الوفاء   قرارات ذات الصلة، و   الالعاملية و 
   وذلك بإهناء هذه التدابري على الفور؛املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها،

، يف هذا السياق، أن جلميع الـشعوب احلـق يف تقريـر             يؤكد من جديد    -٥  
مصريها وأن هلا مبقتضى هذا احلق أن ُتحدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تـسعى حبريـة إىل      

  حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
لوحدة الوطنية  ارضته ألي حماولة هتدف إىل متزيق        معا يؤكد من جديد أيضاً     -٦  

  ، مما يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة؛اً أو كلياُجزئي ةوالسالمة اإلقليمية ألي دول
 ال جيوز ألي دولة أن تستخدم أو ُتشجِّع على استخدام التدابري             بأنه ُيذكِّر  -٧  

ه أي دولة أخرى على التنازل عن       االقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابري إلكرا         
طبقاً إلعالن مبـادئ    وذلك   ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها على مزايا من أي نوع         

 ووفقاً  لدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة    القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني ا       
ل وواجباهتا االقتصادية الـذي     للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف ميثاق حقوق الدو        

، ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  و) ٢٩-د(٣٢٨١أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها      
   منه؛٣٢ املادة  يفوال سيما
 أنه ال ينبغي استخدام الـسلع الـضرورية، كاألغذيـة           يؤكد من جديد    -٨  

حوال حرمان أي شعب ممـا       لإلكراه السياسي، وأنه ال جيوز بأي حال من األ         ةًواألدوية، أدا 
  ؛نميةه من ُسُبل العيش والتديل

تشكل عقبة من العقبات الرئيسية     االنفرادية  أن التدابري القسرية    على   شددي  -٩  
 عـن   االمتناعاليت تعوق تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل               

  اإلقليميـة  هاخارج حدود  أي قوانني حملية   قيتطبعن  انفرادياً و فرض تدابري اقتصادية قسرية     
  عوق التنمية يف البلدان النامية؛تتناىف مع مبادئ حرية التجارة وت

فضالً عـن   ،  انفرادية كل احملاوالت الرامية إىل األخذ بتدابري قسرية         يرفض  -١٠  
ليميـة  هذا االجتاه، وذلك بطرق منها َسن قوانني تطبَّق خـارج احلـدود اإلق   امليل إىل   تزاُيد  
  تتفق مع القانون الدويل؛ وال

 بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مـؤمتر القمـة              ُيسلِّم  -١١  
، قد حـث    ٢٠٠٣ديسمرب  / الذي ُعِقد يف جنيف يف كانون األول       ،العاملي جملتمع املعلومات  
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مثل هذه التدابري يف بنـاء      واالمتناع عن اختاذ    انفرادية  الدول بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري        
  جمتمع املعلومات؛

 املواضـيعية   ت جملس حقوق اإلنـسان     مجيع املقررين اخلاصني وآليا    يدعو  -١٢  
القائمة يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كل يف      

  ؛االنفراديةري القسرية نطاق واليته، لآلثار والعواقب السلبية املترتبة على التداب
يف االنفرادية  النظر على النحو الواجب يف األثر السليب للتدابري القسرية      يقرر  -١٣  

  إطار مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام           يطلب  -١٤  

 السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز حقـوق         نظر فيه على وجه   تالواجب هلذا القرار و   
  ؛تهااإلنسان ومحاي

 بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة الـسامية          حييط علماً   -١٥  
، واليت تتضمن )٤٨(حلقوق اإلنسان عن أثر التدابري القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان    

  إىل وقف هذه التدابري؛توصيات بشأن إجراءات ترمي 
  : إىل املفوضيةيطلب  -١٦  
أن تنظم، قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، حلقة             )أ(  

عمل بشأن خمتلف اجلوانب املتصلة بتأثري تطبيق التدابري القسرية االنفرادية على متتع السكان             
 مبشاركة الدول واخلرباء األكـادمييني      ، وذلك  يف الدول املستهدفة   املتضررين حبقوق اإلنسان  

  وممثلي اجملتمع املدين؛
أن تعد تقريراً عن وقائع حلقة العمل وتقدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثـة                )ب(  
  والعشرين؛
 النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي يف إطار البند نفـسه              يقرِّر  -١٧  

  .من جدول األعمال

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

وكانت نتيجـة التـصويت     .  صوتاً ١٢ صوتاً مقابل    ٣٥اعُتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :يلي كما

__________  
)٤٨( A/HRC/19/33. 
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  :املؤيدون

،  أوغنـدا  ،أوروغواي،   أنغوال ، إندونيسيا ،إكوادور،  األردن،  حتاد الروسي اال
، الـسنغال ،  جيبويت،  تايلند،  بريو،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغالديش

، كوبـا ،  الكـامريون ،  قريغيزستان،  قطر،  الفلبني،  غواتيماال ،الصني،  شيلي
اململكـة  ، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف،      الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا

  ، نيجرييا، اهلندموريشيوس، موريتانيا، العربية السعودية
  :املعارضون

ا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مولـدوف   
  ].الواليات املتحدة األمريكيةرومانيا، سويسرا، النرويج، النمسا، هنغاريا، 

    ١٩/٣٣  
  تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 التزامه بتعزيز التعاون الدويل، على النحو املنصوص عليه يف ميثـاق            إذ يعيد تأكيد    

 منه، ويف األحكام ذات الصلة الـواردة يف         ١ من املادة    ٣قرة  األمم املتحدة، وال سيما يف الف     
 / حزيـران ٢٥إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان يف    

  حقيقي بني الدول األعضاء يف جمال حقوق اإلنسان،تعاون  من أجل توطيد ١٩٩٣ يونيه
/  أيلـول  ٨أللفية يف   ن األمم املتحدة بشأن ا    عية العامة إعال   إىل اعتماد اجلم   وإذ يشري   
 وإىل االلتزامات املتجددة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول املوعـد            ٢٠٠٠ سبتمرب

مدت يف  ، على النحو املبني يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتُ        ٢٠١٥املستهدف لتحقيقها وهو عام     
 والستني للجمعية العامة بشأن األهـداف       االجتماع العام الرفيع املستوى يف الدورة اخلامسة      

  اإلمنائية لأللفية،
 إىل مجيع مقررات وقرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس واجلمعيـة           أيضاً وإذ يشري   

 ١٦/٢٢العامة بشأن تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، وآخرها قرار اجمللـس               
 كـانون   ١٩املـؤرخ    ٦٦/١٥٢  وقرار اجلمعيـة العامـة     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ  
  ، ٢٠١١ديسمرب /األول

إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           وإذ يشري كذلك      
 ٣١قد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من         األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُ       

قد يف  ج ديربان الذي عُ   ، وإىل مؤمتر استعراض نتائ    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   /آب
دورمها يف تعزيز التعاون الدويل     إىل  و،  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٤ إىل   ٢٠جنيف يف الفترة من     

  يف جمال حقوق اإلنسان،
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 توطيد أواصر التعاون الدويل يف جمـال حقـوق اإلنـسان    ه ال بد من بأنوإذ يسلم   
حقوق اإلنسان ومحايتها على    لتحقيق مقاصد األمم املتحدة بالكامل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع           

  حنو فعال،
 بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يـستندا إىل مبـدأي             وإذ يسلم أيضاً    

االستعراض الدوري الشامل،   ومن بينها   التعاون واحلوار احلقيقي يف مجيع احملافل ذات الصلة،         
ا يف جمال حقـوق اإلنـسان       وأن يهدفا إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهت         

  فيه مصلحة البشرية مجعاء، امب
 الدور الذي يضطلع به االستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـة           تأكيد وإذ يكرر   

  هامة يف املسامهة يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان،
 ٢٠٠٨ سـبتمرب / أيلول ٢٨املؤرخ   ٦/١٧ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

ت خاص باالستعراض   الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام إنشاء صندوق استئماين للتربعا          
سيما أقل البلدان منـواً، يف آليـة         تيسري مشاركة البلدان النامية، وال    الدوري الشامل بغرض    

الذي االستعراض الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية           
 ُيدار باالشتراك مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض الدوري الـشامل،          س

لكي يوفّرا، باالقتران مع آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنيـة           
يعاون البلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلـد     

  ملعين ومبوافقته،ا
 أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف جمال حقـوق            جديد منوإذ يؤكد     

  اإلنسان ميكنه أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال،
 ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات              وإذ يؤكد   

  احترامها، بطرق من بينها التعاون الدويل،األساسية والتشجيع على 
 أن التفاهم واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة يف            وإذ يشدد على    

  مجيع األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
 أن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومحايتـها    جديدمنيؤكد    -١  

مها، بطرق من بينها التعاون الدويل، هي من مقاصد األمـم املتحـدة،      والتشجيع على احترا  
  أهنا مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الدول؛ كما

 مسؤولية مجاعية تتمثل يف إعالء مبـادئ         بأنه تقع على عاتق الدول     يسلّم  -٢  
 دولة   كل ، إضافة إىل مسؤولياتِ   الكرامة اإلنسانية واملساواة واإلنصاف على املستوى العاملي      

  جتاه جمتمعها؛
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 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها           جديد  من يؤكد  -٣  
التسامح واحتـرام التنوع، ويرحب يف هذا الصدد بعقـد مـؤمترات واجتماعـات علـى        

  ؛املستويات الوطين واإلقليمي والدويل بشـأن احلـوار بني احلضارات
 الساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه         مجيع اجلهات الفاعلة يف    حيث  -٤  

الشمول والعدل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع            
الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلى نبذ مجيع املذاهب اليت تدعو إىل اإلقصاء على أسـاس     

   ذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب
 أمهية توطيد أواصر التعاون الدويل لتعزيز حقوق اإلنسان          جديد  من يؤكد  -٥  

ومحايتها ولتحقيق أهداف محلة مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب             
  يتصل بذلك من تعصب؛ وما

 أن التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، طبقاً للمقاصد واملبـادئ            يرى  -٦  
صوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً   املن

  يف املهمة امللحة املتمثلة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 ضرورة االسترشاد، يف تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان            جديد منيؤكد    -٧  

االنتقائيـة واملوضـوعية   ا الكامل، مببادئ العاملية وعدم  واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهل   
   بطريقة تنسجم مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛والشفافية
 على دور التعاون الدويل يف دعم اجلهـود الوطنيـة والرفـع مـن               يؤكد  -٨  
قوق اإلنسان، الدول يف جمال حقوق اإلنسان، بوسائل منها تعزيز تعاوهنا مع آليات ح قدرات

 على طلب الـدول املعنيـة ووفقـاً لألولويـات            توفري املساعدة التقنية، بناءً    بوسائل منها 
   حددهتا؛ اليت

 مبذكرة األمانة اليت مفادها أن مثة أسباًبا تقنية حالت دون تقدمي            حييط علماً   -٩  
ملشاركة يف  أول معلومات خطية حمّدثة عن عمليات الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص با          

، ويطلب جمدداً إىل مفوضية األمم املتحدة       )٤٩(االستعراض الدوري الشامل واملوارد املتاحة له     
ـ علومات حمدَّثة   مبسنوياً  السامية حلقوق اإلنسان موافاته      عـن عمليـات الـصندوق       ةًكتاب

االستئماين للتربعات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الدوري الشامل، وصندوق التربعـات    
  اخلاص باملساعدة املالية والتقنية واملوارد املتاحة هلما؛ 

 آراء الدول واجلهـات املعنيـة       تعّمجأن املفوضية قد    كذلك ب حييط علماً     -١٠  
، )٥٠(صاحبة املصلحة بشأن مسامهة صندوق التربعات اخلاص باملـساعدة املاليـة والتقنيـة            

__________  
)٤٩( A/HRC/19/25.  
)٥٠( A/HRC/19/50.  
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نفيذ التوصيات اليت قبلتها الدول يف      سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليه، يف ت         وال
  إطار االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا واليت تقتضي دعماً مالياً؛ 

 إىل املفوضية أن تسعى إىل تعزيز احلوار مع ممثلي البلدان املاحنة غـري           يطلب  -١١  
  التقليدية بغية توسيع قاعدة اجلهات املاحنة وجتديد موارد الصندوقني؛

 املفوضية أيضاً أن توضح العملية اليت تتبعهـا الـدول لطلـب              إىل يطلب  -١٢  
احلصول على املساعدة من الصندوقني، وأن جتّهز هذه الطلبات يف الوقت املناسب وبطريقـة       

   الطلبات؛ اليت قدمتالستجابة على حنو مالئم للدول بغية اشفافة 
  الدول على مواصلة تقدمي الدعم إىل الصندوقني؛ حيث   -١٣  
 الدول والوكاالت املتخصصة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة إىل           يدعو  -١٤  

اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنـسان           مواصلة إجراء حوار بنّ   
واحلريات األساسية ومحايتها، ويشجع املنظمات غري احلكومية على اإلسهام بصورة إجيابية يف 

  هذا املسعى؛
 اختاذ التدابري الضرورية لتعزيز التعاون علـى املـستويات          الدول على حيث    -١٥  

الثنائي واإلقليمي والدويل واليت ترمي إىل التصدي لألثر السليب لألزمات العامليـة املتتاليـة              
 ، وتغري املناخ والكوارث الطبيعيـة     أزمات الغذاء  املالية واالقتصادية و   تنيواملضاعفة، كاألزم 

  نسان؛على التمتع الكامل حبقوق اإل
 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة املعنيـة حبقـوق            يدعو  -١٦  

اإلنسان إىل مواصلة العناية بأمهية التعاون املتبادل والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيـز مجيـع               
   حقوق اإلنسان ومحايتها؛

إلنـسان   بالدراسة اليت أعدهتا اللجنة االستشارية جمللس حقوق ا        حييط علماً   -١٧  
، يف إطار االضطالع بالوالية املسندة      )٥١(بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان       

، الستكـشاف الـسبل     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ   ١٣/٢٣إليها مبوجب قرار اجمللس     
  والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

  : إىل املفوضية الساميةيطلب  -١٨  
تنظيم حلقة دراسية قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس، يف حدود             )أ(  

املوارد املتاحة، بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيهـا الـدول               
ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واجلهات املعنية األخرى صـاحبة            

لك اخلرباء األكادمييون واجملتمع املدين، باإلضافة إىل أحد أعـضاء اللجنـة            املصلحة، مبا يف ذ   

__________  
)٥١( A/HRC/19/74.  
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وستستند احللقة الدراسية إىل الدراسة اليت أعدهتا اللجنة االستشارية، مبا يف ذلك            . االستشارية
  التوصيات الواردة فيها؛ 

إعداد تقرير عن مداوالت احللقة الدراسية وتقدميـه إىل جملـس حقـوق               )ب(  
  . ن يف دورته الثانية والعشريناإلنسا

 وفقاً لربنـامج عملـه      ٢٠١٣نظر يف هذه املسألة يف عام       ال مواصلة   يقرر  -١٩  
  .السنوي

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٣٤  
  احلق يف التنمية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  حلقوق اإلنسان، إىل ميثاق األمم املتحدة وإىل الصكوك الرئيسية إذ يشري  
 إعالن احلـق يف التنميـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف                وإذ يعيد تأكيد    
  ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤املؤرخ  ٤١/١٢٨ قرارها

 ٩/٣ و٢٠٠٧مـارس  / آذار٣٠املـؤرخ   ٤/٤ قراري اجمللس وإذ يعيد أيضاً تأكيد   
نة حقوق اإلنسان وجملـس     ، وإذ يشري إىل مجيع قرارات جل      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

  حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية،
 بااللتزامات املتجددة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول املوعـد           وإذ يعترف   

، على النحو املبّين يف الوثيقة اخلتامية املعتمدة يف االجتمـاع           ٢٠١٥احملدد لبلوغها وهو عام     
ستوى املعقود يف إطار الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة بشأن األهداف           العام الرفيع امل  
  ،)٥٢(اإلمنائية لأللفية

  احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إىل كل فرد،وإذ يؤكد   
صـناديقها وبراجمهـا     أمهية إشراك منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك           وإذ يدرك   
، مبـا فيهـا      الدولية املعنية  املنظماتو،   املتخصصة، كل يف إطار الوالية املنوطة به       ووكاالهتا

 منظمات اجملتمع املـدين،     ا املصلحة، ومنه  اجلهات املعنية صاحبة  ، و واملالية ية التجار اتنظمامل
  يف املناقشات املتعلقة باحلق يف التنمية،

__________  
 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٥٢(
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، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة      اًدولي بأن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها        إذ يقر و  
ق احللتنمية تراعي   من أجل ا   شراكة عاملية    إلقامةلأللفية، يقتضي سياسة فعالة متسقة ومنسقة       

  التنمية، يف
 عدد من الوكاالت املتخصصة والـصناديق        بااللتزام الذي أعلن عنه    وإذ حييط علماً    

  واقعةً ت الدولية جبعل احلق يف التنمية حقيقةً      والربامج التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظما      
بالنسبة للجميع، وإذ يشجع يف هذا الصدد مجيع اهليئات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحـدة    
واملنظمات الدولية األخرى على إدماج احلق يف التنمية يف أهـدافها وسياسـاهتا وبراجمهـا               

ة واملتصلة بالتنمية، مبا يف ذلك متابعة مؤمتر األمـم          وأنشطتها التشغيلية، ويف العمليات اإلمنائي    
املتحدة الرابع بشأن أقل البلدان منًوا والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     

لـذي  ااالستعراض الشامل للـسياسات     و) ٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة     ومؤمتر األمم 
  ،٢٠١٥م املتحدة للتنمية ملا بعد عام وخطة األم جيرى كل أربع سنوات

 يفوجز حلقة النقاش اليت عقدها جملس حقـوق اإلنـسان            مب وإذ حييط علماً أيضاً     
وبتقرير  )٥٣("بني السياسات والتطبيق  : سبيل املضي قدماً يف إعمال احلق يف التنمية       : "موضوع

  ، اللذين ركزا على احلق يف التنمية،)٥٤(٢٠١١احملفل االجتماعي لعام 
 على أن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن هتيئة الظروف الوطنيـة              وإذ يشدد   

  والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية، 
 صادف الذكرى السنوية اخلامسة والعـشرين العتمـاد         ٢٠١١ بأن عام    وإذ يذكّر   

 تبذهلا مفوضـية    إعالن احلق يف التنمية، وإذ يعرب، يف هذا الصدد، عن تقديره للجهود اليت            
 هبذه الذكرى، مبا يف ذلك عرب تنظيم أحـداث      احتفاالً املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األمم

ل لتعزيز إعمـال احلـق      واُصجانبية وحلقات نقاش واملشاركة يف تنظيمها وإطالق محالت تَ        
  التنمية، يف

 كـانون   ٢٠املؤرخ   ٤٨/١٤١على أن اجلمعية العامة ارتأت، يف قرارها        وإذ يشدد     
 املفوض السامي حلقوق اإلنسان عناصر منـها،        ، أن تشمل مسؤوليةُ   ١٩٩٣ديسمرب  /األول

 وتقوية الدعم املقدم هلذا الغرض من اهليئات ذات الصلة           يف التنمية ومحايته،   تعزيز إعمال احلق  
  يف منظومة األمم املتحدة،

املتحدة الـسامية    بتقرير األمني العام ومفوضة األمم       حييط علماً مع التقدير     -١  
، الذي يتضمن موجزاً لألنشطة اليت اضطلعت هبـا         )٥٥(حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف التنمية     

__________  
)٥٣( A/HRC/19/39. 
)٥٤( A/HRC/19/70. 
)٥٥( A/HRC/19/45. 
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املفوضية السامية فيما يتعلق بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله، مبا يف ذلك االحتفال بالـذكرى               
  اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية؛

أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان تقريـراً          إىل املفوضية السامية     يطلب  -٢  
 بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله، مبا يشمل التنسيق بني الوكـاالت     ةتعلقاملسنوياً عن أنشطتها    

  داخل منظومة األمم املتحدة؛
باجلهود اجلارية يف إطار الفريق العامل املعين باحلق يف التنميـة،           حييط علماً     -٣  

 للوفـاء بواليـة     ٤/٤هد هبا إليه جملس حقوق اإلنسان يف قـراره          بغية إكمال املهام اليت عَ    
/  نيـسان  ٢٢املـؤرخ    ١٩٩٨/٧٢ العامل املنشأة مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان       الفريق
  ؛١٩٩٨ أبريل

 بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عـن دورتـه            حييط علماً أيضاً    -٤  
  ؛)٥٦(الثانية عشرة

  :يقرر  -٥  
زاً للتنميـة   يواصل العمل على ضمان أن يكون جدول أعمالـه معـزِّ          أن    )أ(  

املستدامة ولبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ودافعاً هلـا، وأن يـسعى يف هـذا الـصدد إىل                 
 من إعالن وبرنامج عمل فيينـا،  ١٠ و ٥احلق يف التنمية، على النحو املبني يف الفقرتني          إعالء
بلغتها مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية األخـرى،     أ املكانة نفسها اليت     يتبّو حىت
  بسواء؛ سواًء

أن حييط علماً باستنتاج الفريق العامل بشأن ضرورة مواصلة النظر يف معايري           )ب(  
احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذية الواردة يف تقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنيـة               

   ؛)٥٧(ية عن دورهتا السادسة، ومراجعة هذه املعايري وتنقيحهابإعمال احلق يف التنم
  أن يؤيد توصيات الفريق العامل، كما هي مبينة يف تقريره؛  )ج(  
 واجملموعات اإلقليمية وغريهـا     ومات وجمموعات احلكومات  أن يدعو احلك    )د(  

ها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديق               
ومؤسساهتا، فضالً عن املؤسسات واملنتديات املتعددة األطراف ذات الصلة األخرى،       وبراجمها

إىل تقدمي مزيد من التعليقات واملقترحات املفصلة بشأن معايري احلـق يف التنميـة واملعـايري                
  التنفيذية؛ الفرعية

تتـيح  أن  أن يطلب إىل املفوضية السامية أن تتيح على موقعها الشبكي، و            )ه(  
 للفريق العامل يف دورته املقبلة، يف شكل ورقيت غرفة اجتماعات، مجيع الورقات املقدمة من             

__________  
)٥٦( A/HRC/19/52و Corr.1. 
)٥٧( A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2. 
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احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية، فضالً عن مسامهات اجلهات املعنية          
  األخرى صاحبة املصلحة؛

ة مـع   مسياملقرر للفريق العامل إىل إجراء مشاورات غري ر       /أن يدعو الرئيس    )و(  
 واجملموعات اإلقليمية واجلهات املعنية صـاحبة املـصلحة    احلكومات وجمموعات احلكومات  

  وإىل تقدمي تقرير عن ذلك إىل الفريق العامل يف دورته املقبلة؛ 
قابلها من معايري فرعية تنفيذية     املعايري وما ي  حسب االقتضاء،    ،مأن ُتستخدَ   )ز(  

نقحهـا  قد نظر فيهـا و    الفريق العامل   أن يكون   ه بعد   أعال) ب(مذكورة يف الفقرة الفرعية     
  وضع جمموعة شاملة ومتناسقة من املعايري اخلاصة بإعمال احلق يف التنمية؛عند ها، قّرأو

أن يتخذ الفريق العامل اخلطوات املالئمة لضمان احترام املعايري املشار إليها             )ح(  
منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف       أعاله وتطبيقها عملياً، وقد تتخذ أشكاالً متنوعة        

 ُيستند إليه لدى النظر يف وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم             التنمية، وتتطور إىل أساسٍ   
  من خالل عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

املفوضة السامية على مواصلة جهودها، يف إطار املسؤولية املنوطـة          يشجع    -٦  
 لتعزيز إعمال احلق يف التنمية ومحايته، وأن تكون مرجعيتها           املتوفر مهبا، من أجل تقوية الدع    

اجلمعية املتعلقة باحلق يف التنمية الصادرة عن       قرارات  ال ومجيع   ،يف ذلك إعالن احلق يف التنمية     
العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، واستنتاجات الفريق العامل وتوصـياته            

  يها؛اليت جيرى االتفاق عل
صناديقها مبا يف ذلك     اهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة،         يشجع  -٧  

،  الدوليـة املعنيـة  املنظماتو، وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة، كل يف إطار الوالية املنوطة به   
 منظمات اجملتمع املدين، ا املصلحة، ومنهاجلهات املعنية صاحبة والعاملية ة التجارةنظممفيها  مبا

على مواصلة املسامهة يف أعمال الفريق العامل والتعاون مع املفوضة السامية يف إجناز واليتها              
   إعمال احلق يف التنمية؛صفيما خي

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار على سـبيل األولويـة يف             يقرر    -٨  
  .دوراته املقبلة

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

وكانت .  صوتاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت       ٤٦ بأغلبية   اعُتمد بتصويت مسجل،  [
  :نتيجة التصويت كما يلي
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  :املؤيدون

 ،أوروغـواي ،   أنغوال ، إندونيسيا ،إكوادور، إسبانيا،   األردن،  حتاد الروسي اال
، بولنـدا،   بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغالديش، إيطاليا، بلجيكا،    أوغندا
، رومانيـا،   جيبـويت ، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا،      تايلند،  بريو

، قريغيزسـتان ،  قطـر ،  الفلبني،  غواتيماال،  الصني،  شيلي، سويسرا،   السنغال
، ليبيا، ماليزيا، املكسيك،    الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا،  كوبا،  الكامريون
النمسا، ، النرويج،   موريشيوس،  موريتانيا،  اململكة العربية السعودية  ملديف،  

  نيجرييا، اهلند، هنغاريا
  :املمتنعون عن التصويت

  ].الواليات املتحدة األمريكية

    ١٩/٣٥  
  يف سياق االحتجاجات السلميةومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه واإلعالن العاملي حلقـوق          من جديد  إذ يؤكد   

اهدات الدولية ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الـدويل             اإلنسان واملع 
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد تعّهدت، وفقـاً           أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
ز احتـرام   لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بأن تعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة، على تعزي           

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا على الصعيد العاملي دون متييز علـى             
أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل                  

  وضع آخر،أي االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو املنشأ  القومي أو
 ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢املـؤرخ    ١٢/١٦اراته   بقر وإذ يذكِّر   
 ٣٠املـؤرخ   ١٥/٢١احلق يف حرية الرأي والتعبري، و، بشأن ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ
، بشأن احلق يف حرية التجمـع الـسلمي ويف تكـوين اجلمعيـات،              ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

اش املتعلقـة بتعزيـز      بشأن حلقة النق   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ   ١٧/١٢٠ ومبقرره
  حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية، 

باإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع        وإذ يذكِّر أيضاً      
  ،يات األساسية املعترف هبا عاملياًحقوق اإلنسان واحلرومحاية يف تعزيز 
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لسلمي ويف حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات،        بأن احلق يف حرية التجمع ا      وإذ يسلِّم   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        بعمالً باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و     

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، هو حق من حقوق اإلنـسان             بو
 الناشئة عـن  فقاً اللتزامات الدولة    املكفولة للجميع مع جواز إخضاع ممارسته لقيود معينة و        

  قوق اإلنسان الواجبة التطبيق،الدولية حلصكوك ال
 بأن املشاركة يف االحتجاجات السلمية ميكن أن تكون شكالً مهماً مـن             وإذ يسلِّم   

أشكال ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات، ويف حرية التعبري وحرية              
  لشؤون العامة،املشاركة يف إدارة ا

حلقوق املدنية  إعمال ا  بأن االحتجاجات السلمية ميكن أن تسهم يف         وإذ يسلِّم أيضاً    
  ،  بشكل كاملوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،هشخص على مناأل احلق يف احلياة واحلرية وفرد أن لكل وإذ يؤكد جمدداً  
ت العامة والسلمية ينبغـي أن تكـون         أن املشاركة يف االحتجاجا    وإذ يؤكد أيضاً    

  طوعية متاماً ودون أي إكراه، 
 أنه جيب أن يكون كل فرد قادراً على التعبري عن مظاملـه              السبب  لذلك وإذ يؤكد   

 ودون   دون خـوف   تطلعاته بطريقة سلمية، مبا يف ذلك من خالل االحتجاجات العامة،          أو
لتعـذيب أو القتـل   لجاز تعـسفًا أو  التعرض ألي أذى بدين أو للضرب أو التوقيف واالحت  

  االختفاء القسري، أو
 يـشجع  مـن مث االحتجاجات السلمية هتديداً، و ينبغي أالّ ُتعترب     ه أن وإذ يؤكد أيضاً    

جٍد عند التعامل مـع االحتجاجـات       مجيع الدول على املشاركة يف حوار صريح وشامل ومُ        
  السلمية وأسباهبا،

 الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، املؤسساتيف إمكان    بأن   وإذ يسلِّم   
مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، أن تضطلع بدور مفيد يف تيسري احلوار املـستمر بـني                 

  األفراد املشاركني يف االحتجاجات السلمية والسلطات املعنية،
  احلاجة إىل ضمان املساءلة الكاملة عن انتهاكات أو جتـاوزات حقـوق            وإذ يؤكد   

  اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية، 
بـشأن   مبدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون وباملبادئ األساسـية           وإذ يذكِّر   

 املعتمدة يف   استخدام القوة واألسلحة النارية مـن جانـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني         
   مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،

 باحلاجة إىل التفكري يف مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق            يقر  -١  
  االحتجاجات السلمية؛
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 حبلقة النقاش اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الثامنـة        يرحب  -٢  
كمـا  عشرة بشأن مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات الـسلمية،   

  يف هذه احللقة؛الفعالة جلهات األخرى صاحبة املصلحة ل واالدوشاركة يرحب مب
 مبوجز حلقة النقاش الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية          حييط علماً   -٣  

  ؛)٥٨(حلقوق اإلنسان
  اجملتمعات؛  بأن االحتجاجات السلمية ميكن أن حتدث يف مجيعيسلِّم  -٤  
اجات السلمية، مـسؤوليةً    بأن الدول تتحمل، حىت يف سياق االحتج      يذكّر    -٥  

عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وعن منع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك خصوًصا  
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا والتوقيف واالحتجـاز تعـسفًا              

إنـسانية  واالختفاء القسري والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الال            
وعن عن إساءة استخدام اإلجراءات اجلنائية واملدنية       دائماً  املهينة، ويهيب بالدول أن متتنع       أو

  ؛التهديد باللجوء إليها
أثناء االحتجاجـات    مجيع الدول على االمتناع عن استخدام القوة         يشجع  -٦  
 ضمان عـدم تعـرض أي فـرد لالسـتخدام املفـرط     على ، و ذلكحيثما أمكن   السلمية،  

  ؛ اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إليهاالعشوائي للقوة مىت أو
 بالدول، وبالسلطات احلكومية املعنية عند االقتضاء، أن تضمن تقدمي          يهيب  -٧  

، وأن تعـزز التـدريب      يشفراد اجل أل و نيانوإنفاذ الق  املكلفني ب  لموظفنيلالتدريب املناسب   
تصرفون باسم الدولة، مبا يف ذلـك يف جمـال          م ملوظفي القطاع اخلاص الذين ي     املناسب املقدَّ 

  حقوق اإلنسان، ويف جمال القانون اإلنساين الدويل عند االقتضاء؛
 إىل املفوضة السامية أن تعد تقريراً مواضيعياً بشأن التدابري الفعالـة            يطلب  -٨  

واملمارسات الفضلى لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية،           
  دورته الثانية والعشرين؛انعقاد تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان قبل أن و

 املكلفني بواليات مواضيعية يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مبن فـيهم           يشجع  -٩  
املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف حريـة                 

قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء         التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وامل    
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، على             أو

  املسامهة يف التقرير املواضيعي املذكور؛
 إىل املفوضة السامية أن تستند، يف سياق إعداد التقرير املواضـيعي،            يطلب  -١٠  

ئات املعاهدات وأن تلـتمس آراء الـدول والـشركاء ذوي الـصلة، مثـل               إىل جتارب هي  
__________  

)٥٨( A/HRC/19/40. 
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األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمـات           وكاالت
  اجملتمع املدين؛

ذها يف  اله ويف اخلطوات التالية اليت قد يتخ       النظر يف التقرير املذكور أع     يقرر  -١١  
  . من جدول األعمال٣العشرين يف إطار البند  الثانية ودورة اجمللس

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/٣٦  
  حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤املؤرخ   ٥٥/٩٦ إىل قرارات اجلمعية العامة      إذ يشري   

 ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول ١٨املؤرخ   ٥٧/٢٢١راطية وتوطيدها، و  املتعلق بتعزيز الدميق  
 املتعلـق   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ   ٥٩/٢٠١املتعلق بتعزيز سيادة القانون، و    

بدعم دور املنظمات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من املنظمات والترتيبات يف            
 املتعلـق   ٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول  ٩املؤرخ   ٦٦/١٠٢تعزيز الدميقراطية وتوطيدها، و   

بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ومجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة   
 املتعلـق   ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٧املؤرخ   ١٩٩٩/٥٧حقوق اإلنسان، وخباصة القرارات     

 املتعلـق بتعزيـز     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٥املؤرخ   ٢٠٠٠/٤٧بتعزيز احلق يف الدميقراطية، و    
 املتعلـق بتواصـل     ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٢٣املؤرخ   ٢٠٠١/٤١الدميقراطية وتوطيدها، و  

 ٢٣املـؤرخ    ٢٠٠٢/٤٦التدابري الرامية إىل تعزيز الدميقراطيـة وتوطيـدها، و         بشأن احلوار
ـ            ٢٠٠٢أبريل  /نيسان دها،  املتعلق بزيادة التدابري الراميـة إىل تعزيـز الدميقراطيـة وتوطي

 املتعلق بالترابط بني الدميقراطيـة وحقـوق        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٦و
 املتعلـق بتعزيـز دور املنظمـات        ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٠اإلنسان، و 

والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من املنظمات والترتيبات يف تعزيـز الدميقراطيـة          
 املتعلـق بالدميقراطيـة وسـيادة       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٢وتوطيدها، و 

 املتعلـق   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٩املؤرخ   ١٨/١٥القانون، وقرار جملس حقوق اإلنسان      
 ،بالتعارض بني الدميقراطية والعنصرية
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 أن الدميقراطية والتنمية واحترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات         وإذ يؤكد من جديد    
ي مسائل مترابطة يعزز بعضها بعضاً وأنه ينبغي منح األولوية لإلجراءات الوطنية            األساسية ه 

  ها،رسيخ وتتعزيز هذه املبادئوالدولية اهلادفة إىل 
 الدميقراطية تقـوم على إرادة الشعوب املعـرب عنـها         أنأيضاً   وإذ يؤكد من جديد     

هـذه  قافية وعلـى مـشاركة      حبرية يف تقرير نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والث       
  الكاملة يف مجيع مناحي احلياة،الشعوب 
 إىل أن كل دولة مسؤولة عن تعزيز مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق         وإذ يشري   

سهم مجيعها بقدر كبري يف     الفقر املدقع، وهي أمور ميكن أن ي      يف التنمية والقضاء على الفقر و     
 احلكم الرشيد، ؤولية عامة ومشتركة بني الدول، وأنتعزيز الدميقراطية وتوطيدها وتشكل مس   

بوسائل منها الشفافية واملساءلة، أمر ال غىن عنه لبناء جمتمعات تـنعم بالـسالم والرخـاء                
  والدميقراطية،

 منظمات ومبادرات إقليمية ودون إقليميـة شـىت ومنظمـات            بأن وإذ حييط علماً    
ة تسلّم بالترابط بني الدميقراطية ومحاية      قواعد وهياكل دستوري  قد اعتمدت   ومبادرات أخرى   
 أو إىل منع نشوء      الترابط، اذه باعتماد آليات ترمي إىل تعزيز    إذ حييط علماً    حقوق اإلنسان، و  

ع  أو إىل تنفيذ تـدابري للـدفا       ،أوضاع تؤثر على املؤسسات الدميقراطية أو تشكل هتديداً هلا        
  ضطراب أو اختالل خطري،دميقراطي الالنظام ال اجلماعي عن الدميقراطية يف حال تعّرض

قوة مزيداً من ال   بأن حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون تكتسب         وإذ يسلّم   
عندما تعمل الدول على القضاء على التمييز القائم على العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،  

االجتمـاعي،  املنـشأ   ي أو   أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القوم          
مان املساواة  امللكية، أو املولد، أو اإلعاقة أو أي وضع آخر، وعندما تسعى الدول إىل ض              أو

   صنع القرار،بني اجلنسني يف
 عدد متزايد من البلدان يف مجيع أحناء العامل يف ختـصيص طاقاتـه            رغبةُ وإذ تشجعه   

 حتديـد  فيهـا إمكانيـة  لألفـراد  تتاح  راطية  وإمكاناته وإرادته السياسية لبناء جمتمعات دميق     
  مصريهم،
 بعمليات إرساء الدميقراطية اليت حتدث يف بلدان ومناطق شىت من العامل،            وإذ يرّحب   

واليت يتمثل الباعث عليها يف تطلعات الشعوب إىل الكرامة والسالم والعدالـة والدميقراطيـة    
  واحترام حقوق اإلنسان والتنمية،

، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦املؤرخ   ٦٥/٣٢ر اجلمعية العامة     إىل قرا  وإذ يشري   
 سـيادة القـانون علـى       بشأنعقد اجتماع رفيع املستوى     العامة   الذي قررت فيه اجلمعية   

  ، السابعة والستنياالصعيدين الوطين والدويل خالل اجلزء الرفيع املستوى من دورهت
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ني الـدميقراطيات، ال يوجـد    أنه بينما توجد مسات مشتركة ب   وإذ يؤكد من جديد     
منوذج وحيد للدميقراطية وأن الدميقراطية ال ختص أي بلد أو منطقة، وإذ يؤكد من جديـد                

  ضرورة إيالء االحترام الواجب للسيادة وللحق يف تقرير املصري،
الدميقراطية تشمل احترام مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات         أن   علىيشدد    -١  

ن اجلمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبري والرأي، وحرية الفكر         األساسية، ومنها حرية تكوي   
حيثما ُوجد،   أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، وحق الفرد يف أن يعترف له بالشخصية القانونية             

واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلني ُيختارون حبريـة،               
 ،ت يف ظل نظام قائم على تعددية األحزاب والتنظيمات الـسياسية          وحق الشخص يف أن ُيصوّ    

نزيهة ودورية ُتجرى باالقتراع العام وعلى قـدم        حرة و وحقه يف أن ُينتخب يف ظل انتخابات        
املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، مبا يضمن التعبري احلر عن إرادة الشعب، وكـذلك              

 السلطات، واستقاللية القضاء، والـشفافية واملـساءلة يف         احترام سيادة القانون، والفصل بني    
  ، ووجود وسائط إعالم حرة ومستقلة وتعددية؛ ويف صنع القراراإلدارة العامة

 حق كل مواطن يف أن يصوت وُينتخـب يف انتخابـات            يؤكد من جديد    -٢  
 أو اللغة،   كان، كالتمييز على أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس،         دورية نزيهة دون أي متييز    

االجتمـاعي،  املنـشأ   أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو             
امللكية، أو املولد أو أي وضع آخر، ويشدد على ضرورة متتع األشخاص الذين حيق هلـم                 أو

التصويت حبرية التصويت ملرشح أي حزب وحبرية تأييـد احلكومـة أو معارضـتها، دون               
 تـه التعبري عـن إراد   الناخب يف   أثري أو إكراه ال موجب له وقد يشوه حرية          تعرضهم ألي ت  

يثبطها، ويشدد على أنه ينبغي احترام نتائج االنتخابات الرتيهة وتنفيذها من جانب اجملتمع              أو
  الدويل ومجيع األحزاب وأصحاب املصلحة املعنيني؛

ظـاملهم  على أنه جيب أن يكون مبقدور اجلميع اإلعـراب عـن م           يشدد    -٣  
تطلعاهتم بأسلوب سلمي، مبا يف ذلك عن طريق االحتجاجات العامة دون خـوف مـن                أو

 أو التعـرض    التعرض لإلصابة أو الضرب أو إلقاء القبض أو االحتجاز على حنـو تعـسفي             
  الختفاء القسري؛للتعذيب أو القتل أو ا

ن  أن الدميقراطية أمر حيوي لتعزيز مجيع حقـوق اإلنـسا          يؤكد من جديد    -٤  
  ومحايتها؛
 إىل أن الترابط بني الدميقراطية الفاعلة واملؤسسات القويـة اخلاضـعة            يشري  -٥  

 للمساءلة، واختاذ القرارات بشفافية ومبشاركة اجلميع، وسيادة القانون بشكل فعال أمـر ال            
  غىن عنه للحكومة الشرعية والفعالة اليت حتترم حقوق اإلنسان؛

ه املعارضة السياسية واجملتمع املدين يف      تؤدي  على الدور احلاسم الذي    يؤكد  -٦  
  ها على حنو سليم؛اطية وظيفتأداء الدميقر



A/67/53 

GE.12-16115 132 

 إىل الدول ضمان بيئة مواتية لوسائط اإلعالم، مبن فيها الـصحفيون            يطلب  -٧  
  واإلعالميون واألفراد املرتبطون باإلعالم؛

ـ            حيث  -٨   وق  الدول على االعتراف عالنية بأمهية إسهام املـدافعني عـن حق
اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون، كما حيثّها على هتيئـة بيئـة               

  سليمة متكّنهم من أداء عملهم؛
ـ اجملتمع الدويل   تقدمي  على احلاجة إىل    يشدد    -٩   ـ ساعدة و امل لبلـدان  لدعم  ال

ا قد تواجه حتديات     إرساء الدميقراطية بالنظر إىل أهن     يف طور اخلارجة من الرتاعات أو البلدان      
انتقاهلا وتقـدمها حنـو     مرحلة  خاصة يف معاجلة تركات انتهاكات حقوق اإلنسان يف أثناء          

  احلكم الدميقراطي وسيادة القانون؛
 بالتطورات املشجعة اليت شهدهتا بلدان يف مجيع القـارات حيـث            يرحب  -١٠  

عمت املؤسسات  بية، ودُ نت تعديالت دستورية إجيا   أُجريت انتخابات حرة للمرة األوىل، وسُ     
 السالم واالستقرار علـى     توسيع نطاق ا ُيعّزز الثقة يف احلكم النيايب ويسهم يف         ّممالدميقراطية،  

  املستويني الوطين واإلقليمي؛
أن احترام حقوق   إىل  عملية هشة و  قد يكون    إىل أن إرساء الدميقراطية      يشري  -١١  

 يف  ستقرار اجملتمعات الدميقراطية، خاصـةً    اإلنسان وسيادة القانون شرطان ال غىن عنهما ال       
اإلنترنت وشبكات اهلـاتف احملمـول      كسياق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

  وأدوات وسائط التواصل االجتماعي؛
 للدميقراطية وحقوق اإلنـسان واحلكـم        إىل أن الدول ضامنةٌ    يشري أيضاً   -١٢  

  متام إعماهلا؛ن الرشيد وسيادة القانون وتتحمل املسؤولية ع
 أي شكل مـن      الدميقراطية تتعارض مع العنصرية وأن     أنكد من جديد    يؤ  -١٣  

أشكال اإلفالت من العقاب تتغاضى عنه السلطات العامة فيما يتصل باجلرائم املرتكبة بدافع             
إضعاف سـيادة   أو غري ذلك من املواقف التمييزية إمنا يسهم يف          كره األجانب    وأالعنصرية  
دين هو ي ، و  على تكرار ارتكاب مثل هذه األفعال      عومن شأنه أن يشج   الدميقراطية  القانون و 

 التفوق نظرياتالربامج واملنظمات السياسية القائمة على أساس العنصرية أو كره األجانب أو 
التشريعات واملمارسات القائمة على العنـصرية   كما يدينوما يتصل بذلك من متييز،    العرقي  

  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري 
 مبا للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان من أمهية أساسية يف            يسلِّم  -١٤  

  اإلسهام يف تعزيز حقوق اإلنسان كافة ومحايتها وإعماهلا على حنو فعال؛
أمهية وجود هيئات تشريعية فعالة وشفافة ومسؤولة، ويـسلم          على   يؤكد  -١٥  

  سي هلذه اهليئات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون؛بالدور األسا
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تعزيـز سـيادة القـانون       ليف سبي  الدول إىل بذل جهود متواصلة       يدعو  -١٦  
  :والنهوض بالدميقراطية عن طريق ما يلي

دعم فصل السلطات عن طريق اختاذ التدابري املناسبة الدستورية والتشريعية            )أ(  
  ئية وغريها من التدابري املؤسسية املناسبة؛والقضا

  دعم استقاللية القضاء ونزاهته؛  )ب(  
ضمان توفري درجة كافية من اليقني القانوين وإمكانية التنبؤ القانوين يف جمال      )ج(  

  تطبيق القانون جتنباً ألي تعسف؛
سانية اختاذ تدابري فعالة ومتسقة هتدف إىل زيادة وعي السكان حبقوقهم اإلن            )د(  

وبإمكانية جلوئهم إىل سبل االنتصاف املقررة يف القانون ويف الصكوك واآلليـات الدوليـة              
  املتعلقة حبقوق اإلنسان، مىت تعرضت حقوقهم لالنتهاك؛

العمل مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين ومتكينها مـن املـشاركة يف              )ه(  
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون وأي      قرارات اليت ميكن أن تفضي إىل إعمال      لين لل النقاش الع 

  قرارات أخرى ذات صلة؛
ضمان زيادة وصول اجلمهور إىل املعلومات على حنو يستطيع بـه النـاس               )و(  

  وفئات اجملتمع فهم كيفية ممارسة حقوقهم؛
 وصول متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة      إلتاحة إمكانية اختاذ تدابري فعالة      )ز(  
ـ الة العقبات واحلواجز اليت تعترض إمكانية الوصول،    ل حتديد وإز  ن قبي بوسائل م  ن ضَمحىت ُت

  كاملة يف مجيع جوانب العمليات الدميقراطية؛المشاركتهم 
اختاذ التدابري واخلطوات املناسبة لتعديل القوانني االنتخابية بغية متكني الناس            )ح(  

  من التصويت واملشاركة يف االنتخابات دون قيود ال مربر هلا؛
  إنشاء أو دعم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛  )ط(  
كفالة أال يكون أي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فوق القانون، عن طريق   )ي(  

  :ضمان ما يلي
احلماية أمام احملاكم والقانون يف إطـار نظمهـا         املساواة يف   احترام مبادئ    '١'

  ألشخاص اخلاضعني لواليتها؛القانونية وتطبيقها دون متييز على مجيع ا
عدم السماح باإلفالت من العقاب على انتهاكات قانون حقوق اإلنـسان            '٢'

والقانون اإلنساين الدويل، والتحقيق السليم يف هذه االنتهاكات واملعاقبـة          
رائم إىل العدالـة    بوسائل منها تقدمي مرتكيب اجل    عليها على النحو املناسب،     

،  إذا اقتـضى األمـر   ن طريق اآلليات الدولية    ع  اآلليات احمللية أو   عن طريق 
  لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعهدات الدول؛ وفقاً
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علـى أي   ة مجيع املوظفني احلكوميني، بصرف النظر عن مناصبهم،         سباحم '٣'
حماسبةً كاملة وفورية ومتسقة مع القانون الـوطين        انتهاك للقانون يرتكبونه    

  ؛ الدوليةمع االلتزاماتالساري و
  عدم خضوع إقامة العدل ألي شكل من أشكال التمييز؛ '٤'
وضع استراتيجيات وتدابري شاملة ملكافحة الفساد وتطبيقهـا علـى النحـو             '٥'

ضـمان الرتاهـة    بغيـة   وونزاهته  املناسب بغية احلفاظ على استقاللية القضاء       
  تهم؛األخالقية ألعضاء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وضمان مساءل

بقاء املؤسسة العسكرية خاضعة للمساءلة أمام السلطات املدنيـة الوطنيـة            '٦'
  املختصة؛

استقالل احملاكم العسكرية أو اهليئات القضائية اخلاصة وكفاءهتـا ونزاهتـها،            '٧'
 األصـول  حـسب وتطبيق هذه احملاكم أو اهليئات القضائية اإلجراءات املقررة       

للقانون الوطين،  بتوفري حماكمة عادلة، وفقاً     القانونية الواجبة والضمانات املتعلقة     
  لقانون اإلنساين الدويل؛لقوق اإلنسان واملتعلقة حباللتزامات الدولية ول

  :احترام املساواة يف احلماية مبوجب القانون عن طريق ما يلي  )ك(  
 دون متييز، مـع  هشخصعلى  يف احلياة واحلرية واألمن الشخصضمان حق   '١'

  د يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية؛ كامل حلق كل فرضماٍن
ضمان وصول األشخاص إىل املعلومات املتعلقة حبقـوقهم ووصـوهلم إىل            '٢'

   التدابري غري القضائية؛بوسائل منهاالعدالة على قدم املساواة 
 ذلـك    مبـن يف   ، الوصول إىل العدالة   لتمكني اجلميع من  اختاذ تدابري فعالة     '٣'

ممارستها الكاملة حلقوق اإلنسان، منها نقص       أمور   األقليات اليت تعوق مجلةُ   
  أو املوارد وأي تدابري متييزية أو تعسفية؛/املعلومات و

  إدراج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مبوجب القانون؛ '٤'
 األصول القانونية دون متييز، مبـا       تراعى فيها ضمان احلق يف حماكمة العادلة       '٥'

ثبت إدانته وفقاً للقانون، وحق     يف ذلك حق الشخص يف قرينة الرباءة حىت ت        
لى النظـر يف قـرار إدانتـه        كل شخص أدين جبرمية يف أن تعيد حمكمة أع        

   وفقاً للقانون؛وعقوبته،
  ده ونزاهته؛ااالستمرار يف تعزيز استقاللية القضاء وحي '٦'
ر ُسـُبل انتـصاف     يف تـوفُّ  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     ضمان حق    '٧'

 ملا تقرره السلطات املختصة ومبا يتسق مـع         مبا يف ذلك اجلرب، وفقاً     فعالة،
  االلتزامات الدولية؛
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ـ      توفري  التشجيع على    '٨' ، يشالتدريب املتواصل ملوظفي احلكومة، وأفـراد اجل
، وموظفي احملـاكم،    درجاهتمميع  جبواخلرباء الربملانيني، واحملامني، والقضاة     

لدولية يف   االلتزامات والتعهدات ا   يف جمال حسبما يناسب جمال مسؤوليتهم،     
ميدان حقوق اإلنسان وخاصة فيما يتعلق باجلوانب واإلجراءات القانونيـة          

  املتصلة باملساواة أمام القانون؛
دعم النُّهج الشاملة والدميقراطية يف إعداد وتنقـيح القـوانني واألنظمـة             '٩'

األساسية اليت ترتكز عليها الدميقراطية وسيادة القانون وحقـوق اإلنـسان           
  سية؛واحلريات األسا

 باعتبارمها   التالحم والتضامن االجتماعيني   يمعدت إىل الدول األعضاء     يطلب  -١٧  
 : عن طريق ما يليعنصرين هامني من عناصر الدميقراطية،

واإلقليمي  احمللي   ديعالصتطوير وتعزيز القدرات املؤسسية والتعليمية، على         )أ(  
 بالوسائل السلمية ومنع استخدام      وتسوية اخلالفات  لتوسط يف املنازعات  ، ألغراض ا  والوطين

 العنف يف معاجلة التوترات واخلالفات اجملتمعية والقضاء عليه؛

، مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية املالئمـة        حتسني نظم احلماية االجتماعية     )ب(  
 والضرورية؛

 بعالقات العمل بني    يتعلقالثالثي فيما   تشجيع احلوار االجتماعي والتعاون       )ج(  
  ؛ ونقابات العمال ومنظمات أرباب العملاحلكومة
 متثيلـها يف الربملانـات       سياسياً واقتصادياً بوسائل منها    ملرأةامتكني  تشجيع    )د(  

  املساواة بني اجلنسني؛ مبا حيققوجمالس الوزراء والقوى العاملة

الدول األعضاء على مواصلة تعزيز تعاوهنا مع منظومة األمم املتحدة          يشجع    -١٨  
نظمـات  ظمات والترتيبات احلكومية الدولية اإلقليميـة ودون اإلقليميـة ومـع امل           ومع املن 

 واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل املنظمات غري         والترتيبات األخرى املختصة  
كما يشجعها احلكومية املختصة يف ميدان املساعدة االنتخابية ودعم عملية إرساء الدميقراطية، 

عيم إنشاء شبكات وشراكات من أجل نشر املعرفة واملعلومات املتعلقة بدور           على بدء أو تد   
املؤسسات واآلليات الدميقراطية يف مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة          

  والثقافية يف جمتمعاهتا؛
املنظمات والترتيبات احلكومية الدولية، اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،          ويدع  -١٩  
املنظمات غري احلكومية   ت والترتيبات األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و       واملنظما
د احمللي والوطين ودون اإلقليمـي      الصعي إىل املشاركة بنشاط يف األعمال اجلارية على         املعنية

 والشروع يف عمليات    ،باستمرارواإلقليمي بغية تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون وتوطيدمها        
  :ربات مع منظومة األمم املتحدة، بطرق منهاخلتبادل ا
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د اإلقليمـي ودون    الـصعي حتديد ونشر أفضل املمارسات واخلربات على         )أ(  
اإلقليمي واألقاليمي فيما يتعلق بتعزيز ومحاية العمليات الدميقراطية، مبا يف ذلـك يف ميـدان               

  اإلصالح االنتخايب؛
مية ودون اإلقليمية والوطنية الـيت      إنشاء ودعم برامج التوعية املدنية اإلقلي       )ب(  

 وتشجيع احلوار بـشأن     ،تتيح الوصول إىل املعلومات عن احلكم الدميقراطي وسيادة القانون        
   الدميقراطية؛طريقة عمل

دراسة الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلكم       التشجيع على     )ج(  
اإلدارة العامة واملؤسـسات    عمل  ة  طريقدراسة    وكذلك على  يف املدارس واجلامعات  الرشيد  

  السياسية ومنظمات اجملتمع املدين؛
إعداد تقارير وتقييمات ومواد تدريبية وكتيبات ودراسات حاالت إفرادية           )د(  

ووثائق متعلقة باألنواع املختلفة من الدساتري الدميقراطية والُنظم االنتخابية واإلدارة ونـشرها            
  ؛ على بّينة أوضحختياراال يفسكان على نطاق واسع من أجل مساعدة ال

التشجيع على استخدام آليات التشاور الدميقراطيـة يف عمليـات صـنع              ) ه(  
ة تتيح لألطراف املعنية الدفاع عن حقوقها والتوصـل إىل          وسيلالقرارات ويف النـزاعات ك   

  قرارات مستنرية ضمن اُألطر املؤسسية؛
تيبات اإلقليمية احلكومية الدولية إىل      الدول األعضاء يف املنظمات والتر     يدعو  -٢٠  

أن ُتدرج يف الوثائق التأسيسية ملنظماهتا ولترتيباهتا أحكاماً هتدف إىل تعزيز القـيم واملبـادئ         
الدميقراطية ومحاية الدميقراطية وتوطيدها يف جمتمعاهتا أو أن تعزز ما هو قـائم مـن تلـك                 

  األحكام؛
لتشاور والتعاون مع الدول األعضاء،      األمني العام على أن يعطي، با      يشجع  -٢١  

األولوية لتحسني قدرة منظومة األمم املتحدة باعتبارها شريكاً فعاالً للدول األعضاء يف عملية             
إمكانيـة  بناء جمتمعات دميقراطية تقوم على سيادة القانون وُتتاح فيها لألفـراد والـشعوب           

  صري؛امل تقرير
ة حلقوق اإلنـسان وبرنـامج األمـم     مفوضية األمم املتحدة السامي  يشجع  -٢٢  

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة وهياكـل األمـم         املتحدة اإلمنائي و  
املتحدة األخرى ذات الصلة على بذل جهد منسَّق لدمج موضوع الدميقراطية وسيادة القانون             

  ه يف صلب ختطيطها االستراتيجي؛راجوإد
تعزيـزه املـضمون    لس حقوق اإلنسان، من خـالل        بأنه ميكن جمل   يعترف  -٢٣  

إعمال هذه احلقوق،   املكرسة يف شىت الصكوك الدولية ومن خالل        املعياري حلقوق اإلنسان    
أن يضطلع بدور يف وضع املبادئ والقواعد واملعايري اليت تشكل أساس الدميقراطية وإعمـال              

  سيادة القانون ويف تعزيز الوفاء هبا؛
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ـ        إىل امل  يطلب  -٢٤   ، بالتـشاور مـع     ريفوضية السامية حلقوق اإلنـسان أن جت
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات           الدول

 عن التحديات املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطـار جهودهـا            الدولية ذات الصلة، دراسةً   
القانون من منظور حقوق اإلنسان، وكذلك عن الدروس        الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة      

املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال عمل الدول مع اجملتمع الدويل من أجـل دعـم هـذه                 
  والعشرين؛  الدراسة على جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية هذهعرضأن ت و،العمليات
 تطـوير   ةواصلمعلى  حلقوق اإلنسان    مفوضية األمم املتحدة السامية      حيث  -٢٥  

بالتعـاون  براجمها املتعلقة بتقدمي املساعدة يف جمال تعزيز وتوطيد الدميقراطية وسيادة القانون            
مـن  مزيـد    علـى إدراج  والوثيق مع صناديق وبرامج األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،          

ة يف الـدول    ه ألفراد اهليئات التنفيذية والتـشريعية والقـضائي       وجَّيف هذه الربامج ي   التدريب  
  األعضاء املهتمة باألمر؛

 التحديات  تتناول أن ينظم، أثناء دورته الثالثة والعشرين، حلقة نقاش          يقرر  -٢٦  
املشتركة اليت تواجهها الدول يف إطار جهودها الرامية إىل ضمان الدميقراطية وسيادة القانون             

ات يف جمـال عمـل      من منظور حقوق اإلنسان، وبشأن الدروس املستفادة وأفضل املمارس        
  الدول مع اجملتمع الدويل من أجل دعم هذه العمليات؛

 عن نتـائج    اً إىل مفوضية األمم املتحدة السامية أن تعد تقريراً موجز         يطلب  -٢٧  
  .حلقة النقاش

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

.  صوتاً مقابل صفر، وامتناع عضوين عن التـصويت        ٤٣اعُتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :انت نتيجة التصويت كما يليوك

  :املؤيدون

 ،أوروغـواي ،   أنغـوال  ، إندونيسيا ،إكوادور، إسبانيا،   األردن،  حتاد الروسي اال
، بريو، بولندا،   بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغالديش، إيطاليا، بلجيكا،    أوغندا
 ،الـسنغال ، رومانيـا،  جيبـويت ، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا،   تايلند

، كوستاريكا،  الكامريون،  قريغيزستان،  قطر،  الفلبني،  غواتيماال،  شيليسويسرا،  
، النـرويج،   موريـشيوس ،  موريتانيا، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف،      الكونغو

  النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
  :املمتنعون عن التصويت

 ].، كوباالصني
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    ١٩/٣٧  
  طفلحقوق ال
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل املعيار يف تعزيـز حقـوق الطفـل               إذ يشدد   

 إىل  إضـافةً امللحقني باالتفاقية   يضع يف اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني       إذ  ومحايتها، و 
  األخرى،حقوق اإلنسان صكوك 
 درة عن جلنة حقـوق اإلنـسان      قة الصا  مجيع القرارات الساب   وإذ يؤكد من جديد     

 ٧/٢٩وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حقوق الطفل، وآخرها قرارات اجمللس            
 ١٣/٢٠، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦املـؤرخ    ١٠/١٤، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨املؤرخ  
، وقرار اجلمعيـة    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤املؤرخ   ١٦/١٢، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ  ٦٦/١٤١العامة 

، وعن متابعة دورة )٥٩( بتقارير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفلوإذ يرحب  
  ، )٦١( والطفلة)٦٠(اجلمعية العامة االستثنائية بشأن الطفل

 بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد        وإذ حييط علماً مع التقدير      
، )٦٣(، وبتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفـال والـرتاع املـسلح            )٦٢(طفالاأل

  ،)٦٤(وبتقريري املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية
 بدراسة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن التحديات          وإذ يرحب   

ملستفادة وأفضل املمارسات وفق هنج كلي قائم على حقوق اإلنسان ونوع اجلنس            والدروس ا 
  ،)٦٥(أو يعيشون يف الشوارع/حلماية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و

باعتماد اجلمعية العامة الربوتوكول االختيـاري الثالـث        وإذ حييط علماً مع التقدير        
 ٢٨ وحبفل التوقيع الذي ُنظـم يف        )٦٦(البالغاتالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي       

   دولة على الربوتوكول االختياري،٢٠ والذي وقعت فيه ٢٠١٢فرباير /شباط

__________  
)٥٩( A/66/230. 
)٦٠( A/66/258. 
)٦١( A/66/257. 
)٦٢( A/HRC/19/64. 
)٦٣( A/66/256. 
)٦٤( A/66/228و A/HRC/19/63. 
)٦٥( A/HRC/19/35. 
 .٦٦/١٣قرار اجلمعية العامة  )٦٦(
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ت من العقاب على     مبسامهة احملكمة اجلنائية الدولية يف وضع حد لإلفال        وإذ يعترف   
م ضد اإلنـسانية    طفل، مبا فيها اإلبادة اجلماعية، واجلرائ      يف حق ال   رتكبأخطر اجلرائم اليت تُ   

 وإذ يقر مبـسامهة     ،وجرائم احلرب، وإذ يهيب بالدول أال متنح أي عفو عام عن هذه اجلرائم            
احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة يف وضع حد لإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم              

  رائم احلرب،رائم ضد اإلنسانية وجاملرتكبة حبق األطفال، مبا فيها اإلبادة اجلماعية، واجل
 بالعمل الذي قامت به جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علماً مع االهتمام             وإذ يرحب   

بشأن حقوق الطفـل يف     ) ٢٠٠٧(١٠بتعليقاهتا العامة األخرية، وال سيما التعليق العام رقم         
  قضاء األحداث،

 مبا يوليه املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس            وإذ يرحب أيضاً    
حقوق اإلنسان من اهتمام للطفل، كل منهم يف إطار واليته، ويشمل ذلك تقـارير املقـرر                

، واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء         )٦٧(اخلاص املعين باحلق يف التعليم    
  ،)٦٩(، واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه)٦٨(واألطفال
 ألن حالة األطفال يف العديد من أحناء العامل ال تزال حرجة،            وإذ يساوره بالغ القلق     

  اءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،واقتناعاً منه بأن احلاجة تدعو إىل اختاذ إجر
 أن الصكوك اإلقليمية ميكن أن تلعب دوراً يف محايـة وتعزيـز             وإذ يضع يف اعتباره     

  حقوق الطفل،
 إزاء وفاة ما يزيد على سبعة ماليني وستمائة ألف طفـل دون             لغ القلق وإذ يساوره با    

سن اخلامسة كل عام، ومعظمهم ألسباب ميكن توقيها وعالجها، وترجع إىل نقـص فـرص               
احلصول على الرعاية واخلدمات الصحية، مبا فيها فرص احلصول علـى خـدمات املولـدين               

لوالدة، باإلضافة إىل حمددات صحية مثل املياه       املؤهلني وعلى الرعاية الفورية لألطفال حديثي ا      
الكافية، وألن أعلـى معـدالت      والنقية واملأمونة وخدمات الصرف الصحي والتغذية املأمونة        

  الوفيات ال تزال يف فئة األطفال الذين ينتمون إىل أفقر اجملتمعات وأكثرها معاناة من التهميش،
نساين يف مجيع الـسياسات والـربامج        على احلاجة إىل تعميم املنظور اجل      وإذ يشدد   

  املتعلقة بالطفل وإىل االعتراف به باعتباره صاحب حق يف هذه السياسات والربامج،
 االختياري التفاقيـة   التصديق العاملي على الربوتوكول    بالتقدم احملرز حنو  وإذ يرحب     

بروتوكوهلا اخلاص  و هلم يف البغاء واملواد اإلباحية    حقوق الطفل اخلاص ببيع األطفال واستغال     
باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة قبل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذمها اليت حتل يف              

  ،٢٠١٢عام 
__________  

)٦٧( A/HRC/17/29. 
)٦٨( A/HRC/17/35. 
)٦٩( A/HRC/18/30. 
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 بأن األضرار واملخاطر البيئية ميكن أن حتدث آثاراً سلبية على األطفـال             وإذ يعترف   
يف التمتع مبـستوى    وعلى متتعهم حبقوقهم يف احلياة، ويف بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن، و           

  معيشة الئق،

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك األخرى  -أوالً  
 وعـدم    أن املبادئ العامة املتمثلة يف مصاحل الطفل الفضلى        يؤكد من جديد    -١  
الذي تطبَّق فيـه     اإلطار   شكّل، ت العامةبادئ  امل وغريها من  واملشاركة والبقاء والنماء،     التمييز

  تعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون؛مجيع اإلجراءات امل
 بأن اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة حقوق اإلنسان الـيت حظيـت             يقر  -٢  

بأوسع تصديق عاملي، وحيث الدول اليت مل تصبح أطرافاً بعد يف االتفاقيـة والربوتوكـولني               
ـ  على سبيل األولوية، و    االنضمام إليها االختياريني األولني امللحقني هبا على       نظـر يف   ى ال عل

التوقيع على الربوتوكول االختياري الثالث لالتفاقية، وهو الربوتوكول املتعلق بإجراء تقـدمي            
 وحيث الدول األطراف علـى      ،البالغات، ويشعر بالقلق إزاء كثرة التحفظات على االتفاقية       

ني هبا  وكولني االختياريني امللحق   االتفاقية والربوت   ومقاصد سحب التحفظات املنافية ملوضوع   
  النظر يف استعراض التحفظات األخرى بصورة منتظمة بغية سحبها؛على و

 بالدول األطراف أن تنفذ االتفاقيـة والربوتوكـولني االختيـاريني           يهيب  -٣  
امللحقني هبا تنفيذاً كامالً مبا يتفق مع مصاحل الطفل الفضلى، بوسائل منها وضع تـشريعات               

تفي يف الوقت املناسب بالتزاماهتا املتعلقة بتقـدمي        وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة، وأن       
 يف اعتبارها   التقارير مبوجب االتفاقية والربوتوكولني االختياريني األولني امللحقني هبا، واضعةً        

بالكامل املبادئ التوجيهية اليت أعدهتا جلنة حقوق الطفل، وآخذة يف حسباهنا توصيات اللجنة             
  يف تنفيذ أحكام االتفاقية؛

ن أو تنشئ أو تعزز اهلياكل احلكوميـة        بالدول األطراف أن تعيّ   يهيب أيضاً     -٤  
 الطفل وأمناء   شؤوناملختصة املعنية باألطفال، مبا فيها، حسب االقتضاء، الوزارات املكلفة ب         

املظامل املستقلون واملؤسسات املستقلة األخرى املعنية بالطفل، وأن تكفل التدريب املناسـب            
  وق الطفل للمهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم؛واملنهجي بشأن حق

 الدول على تطوير وتعزيز عملية مجع البيانات الالزمة لإلحـصاءات           يشجع  -٥  
الوطنية وحتليلها ونشرها، مبا يف ذلك البيانات يف جمال قضاء األحـداث والبيانـات املتعلقـة                

ناء واستخدام البيانات املصنفة، قـدر      باألطفال احملرومني من احلرية، باإلضافة إىل أطفال السج       
اإلمكان، حبسب عوامل منها السن واجلنس واالنتماء اإلثين واملوقع واللغـة ودخـل األسـرة        
واإلعاقة وغري ذلك من العوامل ذات الصلة اليت ميكـن أن تـؤدي إىل حـدوث تفاوتـات،             

قليمي واإلقليمـي   د الوطين ودون الوطين ودون اإل     يواملؤشرات اإلحصائية األخرى على الصع    
والدويل، لوضع وتقييم السياسات والربامج االجتماعية حبيث يتسىن استخدام املوارد االقتصادية           

  إعمال حقوق الطفل إعماالً كامالً؛ ل من أجواالجتماعية على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية
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لدويل  جبميع الدول أن تعزز التزامها وتعاوهنا وتعاضدها على الصعيد ايهيب  -٦  
املعلومات بـشأن املمارسـات     بغية إعمال حقوق الطفل إعماالً كامالً، بوسائل منها تبادل          

   وبناء القدرات؛اجليدة والبحوث والسياسات والرصد
ظمها القانونية الوطنية على تـوفري سـبل         بالدول أن تكفل قدرة نُ     يهيب  -٧  

ل إىل هذه النظم ومالءمتها     االنتصاف لألطفال ضحايا االنتهاكات وأن تكفل سهولة الوصو       
  جلميع األطفال دون أي متييز؛

 حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية يف مجيع املسائل اليت            تؤكد من جديد    -٨  
ه ودرجة نضجه، ويهيب بالدول أن تقـدم        ختصه وإيالء تلك اآلراء األمهية الواجبة وفقاً لسنّ       
مشاركة األطفال مـشاركة    بغية إتاحة   السن  املساعدة املالئمة حلالة اإلعاقة ولنوع اجلنس و      

  فعالة وعلى قدم املساواة؛
جبميع الدول أن تتخذ كل التدابري الالزمة إلنشاء نظم كلية حلمايـة     يهيب    -٩  

الطفل، مبا يف ذلك القوانني والسياسات واألنظمة واخلدمات يف مجيع القطاعات االجتماعية،            
ة االحتياجات املتعددة   تلبيلصحة واألمن والعدل، بغية     وخباصة الرعاية االجتماعية والتعليم وا    

  أشد األطفال حرماناً وأكثرهم معاناة من التهميش؛دى وجه الضعف الكامنة لالتصدي ألو

  تعميم مراعاة حقوق الطفل  -ثانياً  
 التزامه بإدمـاج حقـوق الطفـل إدماجـاً فعـاالً يف             يؤكد من جديد    -١٠  
كل تظم ومنهجي وشفاف مع مراعاة االحتياجات احملددة ل       وأعمال آلياته على حنو من     أعماله
  لبنني والبنات؛من ا

 أن يستمر يف تضمني برنامج عمله وقتاً كافياً، ال يقل عن اجتمـاع              يقرر  -١١  
سنوي ملدة يوم كامل، ملناقشة خمتلف املواضيع احملددة املتعلقة حبقوق الطفل، مبـا يف ذلـك                

ق الطفل، باإلضافة إىل التدابري وأفضل املمارسات اليت        حتديد التحديات يف جمال إعمال حقو     
ميكن أن تعتمدها الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وتقييم اإلدماج الفعلي حلقوق             

  الطفل يف أعماله؛
 مجيع اجلهات صاحبة املصلحة أن تأخذ يف حسباهنا بالكامل حقـوق            حيث  -١٢  

والت االستعراض الدوري الـشامل، عنـد إعـداد         الطفل يف اجلولة الثانية وما يليها من ج       
املعلومات اليت تقدم لالستعراض ويف أثناء احلوار ويف النتائج واملتابعة، وخباصة فيمـا يتعلـق    
بتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل، ويشجع الدول على التشاور مـع اجملتمـع املـدين               

  واألطفال، حبسب االقتضاء، حتقيقاً هلذه الغاية؛
اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان التابعة جمللس         يشجع    -١٣  

حقوق اإلنسان على إدراج حقوق الطفل يف أعماهلا وتضمني تقاريرها معلومـات حمـددة              
  وحتليالت كمية وتوصيات هتدف إىل حتسني حالة األطفال، كل وفقاً لواليته؛
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ى إدراج حقوق الطفـل      مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عل      يشجع  -١٤  
  يف أعماهلا، كل وفقاً لواليته؛

  محاية وتعزيز حقوق الطفل  -ثالثاً  

  عدم التمييز    
 بالدول أن تكفل متتع األطفال جبميع حقـوقهم املدنيـة والثقافيـة             يهيب  -١٥  

  واالقتصادية والسياسية واالجتماعية دون أي متييز؛
ة وإثنيـة ودينيـة ولغويـة،        أقليات قومي  من كثرة األطفال    بقلق يالحظ  -١٦  

واألطفال املهاجرين، واألطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء، واألطفال املـشردين داخليـاً،      
يا التمييز، مبا يف ذلك العنـصرية والتمييـز          السكان األصليني الذين هم ضحا     منواألطفال  
اج تدابري   وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويشدد على احلاجة إىل إدر            العنصري
 مصاحل الطفل الفـضلى  ئدا وفقاً ملب يف برامج التعليم وبرامج مكافحة هذه املمارسات خاصة

 بالدول أن تقدم الدعم اخلاص     ويهيبواحترام آرائه واحتياجات الطفل اخلاصة بنوع اجلنس،        
  لى اخلدمات على قدم املساواة؛عصوهلم حألولئك األطفال وأن تضمن 

  الطفلة    
 ميع الدول أن تتخذ كل التدابري الالزمة بوسـائل منـها سـن             جب يهيب  -١٧  

حسب االقتضاء، بوضع خطط أو سياسـات أو بـرامج          التشريعات وإنفاذها، وأن تقوم،     
محايـة حقـوق    تعزيز و بغرض  استراتيجيات وطنية شاملة ومنسقة ومتعددة التخصصات        أو

  :ا يليمل اًحتقيقاإلنسان للطفلة 
مـن  ل التمييز ضد الفتيات والنساء واختاذ تـدابري    القضاء على مجيع أشكا     )أ(  

لتصدي لألدوار اجلنسانية النمطية وغري ذلك من أشكال التحيز القائمة علـى فكـرة              أجل ا 
، وتعميم املنظور اجلنساين يف مجيـع الـسياسات     على اآلخر  تفوق أي من اجلنسني    دونية أو 

ج املتعلقة باألطفال والسياسات والربامج     يف ذلك تلك السياسات والربام     والربامج اإلمنائية، مبا  
  اليت ختص الطفلة؛

محاية الفتيات من مجيع أشكال العنف واالستغالل، مبا يف ذلك قتل األطفال   )ب(  
فاح احملارم،  من اإلناث، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واالغتصاب، والعنف املرتيل، وسِ         

تغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية، واالجتار       واإليذاء اجلنسي، واالستغالل اجلنسي، واس    
بالبشر، واهلجرة القسرية، والعمل القسري، والزواج املبكر باإلكراه، والتعقـيم بـاإلكراه،            

 والقضاء على ظاهرة اختيار جنس املولـود قبـل          ل منها التصدي ألسباهبا األساسية    وبوسائ
سب خمتلف األعمار وتطوير خدمات الدعم      الوالدة ووضع برامج مأمونة تضمن السرية وتنا      

  مساعدة الفتيات الاليت يتعرضن للعنف والتمييز؛ من أجل الطيب واالجتماعي والنفسي 
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احلـصول علـى    املتاحة هلا يف    فرص  التعزيز املساواة بني اجلنسني وتكافؤ        )ج(  
اية الصحية، مبا يف اخلدمات االجتماعية األساسية، مثل التعليم والتغذية وتسجيل املواليد والرع     

ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفقاً ألهداف املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية،    
  وخدمات التطعيم والوقاية من األمراض اليت تشكل أهم أسباب الوفيات؛

إشراك الفتيات واملنظمات اليت متثلها يف عمليات اختاذ القرار، وإدخـاهلن             )د(  
 وفعال يف حتديد احتياجاهتن اخلاصة ويف وضع السياسات والربامج الرامية إىل            كشريك كامل 

  تلبية هذه االحتياجات ويف ختطيط هذه السياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها؛

  األطفال ذوو اإلعاقة    
بأنه ينبغي أن يتمتع األطفال ذوو اإلعاقة متتعاً كامالً جبميع حقوق           يعترف    -١٨  

ر بااللتزامـات   ات األساسية على قدم املساواة مع غريهم من األطفال، ويذكّ         اإلنسان واحلري 
اليت تعهدت هبا الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              

  اإلعاقة لتحقيق هذه الغاية؛ 
  : جبميع الدوليهيب  -١٩  
إلعاقـة متتعـاً    أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع األطفال ذوي ا           )أ(  
 يف اجملـالني     حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     جبميع  مع غريهم  وعلى قدم املساواة   كامالً

العام واخلاص، بوسائل منها التركيز بوضوح على االحتياجات احملددة لألطفال ذوي اإلعاقة            
عاقـة  يف السياسات والربامج اخلاصة باألطفال، مع مراعاة احلالة اخلاصة لألطفـال ذوي اإل            

الذين قد يتعرضون ألشكال متييز متعددة أو متفاقمة، مبن فيهم الفتيات واألطفـال الـذين               
  يعيشون يف الفقر؛

 وتعزز اعتمادهم على الـنفس       األطفال ذوي اإلعاقة   أن تكفل محاية كرامة     )ب(  
وتيسر مشاركتهم وإدماجهم يف اجملتمع بشكل كامل وفعال، بوسائل منها ضمان حصوهلم            

اجليدة وسن وإنفاذ التشريعات اليت حتمي األطفال       ودمات التعليمية والصحية اجلامعة     على اخل 
  االجتار بالبشر والعنف واإليذاء؛ذوي اإلعاقة من مجيع أشكال التمييز واالستغالل و

أن تنظر يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                )ج(  
  ة ذات أولوية؛ي امللحق هبا كمسألوالربوتوكول االختيار

  األطفال املهاجرون    
ع لواليتها من األطفال     جبميع الدول أن تضمن لكل طفل خاض       أيضاً يهيب  -٢٠  
 وأبناء املهاجرين التمتع جبميع حقوق اإلنسان دون أي متييز وأن توفر هلم فـرص               املهاجرين

ـ           وانني الوطنيـة   احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم اجليد وفقاً للق
يتسق مع التزاماهتا الدولية السارية، وأن تضمن حصول األطفال املهاجرين، وال سـيما              ومبا
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األطفال غري املصحوبني واألطفال ضحايا العنف واالستغالل، على احلماية اخلاصة واملساعدة           
  الطفل؛ من اتفاقية حقوق ١٠ و٩وفقاً اللتزاماهتا على النحو املنصوص عليه يف املادتني 

 بالدول أن تضع أو تعزز سياسات وبرامج ترمي إىل معاجلة حالـة             يهيب  -٢١  
 هنج يقوم على حقوق اإلنسان وإىل مبادئ عامـة مثـل         تستند إىل األطفال يف سياق اهلجرة     

  مصاحل الطفل الفضلى وعدم التمييز واملشاركة والبقاء والنماء؛ 

  رعأو يعيشون يف الشوا/األطفال الذين يعملون و    
 جبميع الدول أن تتبع هنجاً كلياً يقوم على مراعاة نـوع اجلـنس يف               يهيب  -٢٢  

أو يعيشون يف الـشوارع ملنـع انتـهاكات         /محاية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و      
القضاء أو بإجراءات   نطاق  حقوقهم، مبا يف ذلك التمييز واالحتجاز التعسفي واإلعدام خارج          

 واالجتار بالبشر، وأن تقـدم      ب ومجيع أشكال العنف واالستغالل    يموجزة أو تعسفاً، والتعذ   
اجلناة إىل العدالة، وأن تعتمد وتنفذ سياسات حلماية هؤالء األطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً             
ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتعليميـة            

  أو يعيشون يف الشوارع؛/ذين يعملون وملعاجلة مشاكل األطفال ال

  األطفال الالجئون واملشردون داخلياً    
 جبميع الدول أن تفي بااللتزامات اليت أخذهتا علـى عاتقهـا            يهيب أيضاً   -٢٣  

مبوجب األحكام ذات الصلة من القانون الدويل، وأن حتمي األطفال الالجـئني وملتمـسي              
طفال غري املصحوبني والذين يتعرضون بشكل خاص       اللجوء واملشردين داخلياً، وال سيما األ     

للمخاطر املتصلة بالرتاع املسلح وبأوضاع ما بعد الرتاع، مثل التجنيد والعنف واالسـتغالل             
اجلنسيني؛ وأن تويل اهتماماً خاصاً لربامج العودة الطوعية إىل الوطن، ولإلدمـاج وإعـادة              

وية لتعقب األسر ومل مشلها؛ وأن تتعـاون،       ، وأن تعطي األول    ذلك التوطني حملياً، كلما أمكن   
  حبسب االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية ومنظمات الالجئني الدولية؛

  التحرر من العنف    
 الدول على تنفيذ التوصيات املقدمة يف دراسة األمم املتحدة بـشأن            يشجع  -٢٤  

ثلة اخلاصة لألمني العـام     ، استناداً إىل عملية املتابعة اليت شجعتها املم       )٧٠(العنف ضد األطفال  
بغية التصدي للتداعيات   للوقاية  املعنية مبسألة العنف ضد األطفال، وحيثها على إعطاء األولوية          

اخلطرية واآلثار الطويلة األجل املترتبة على مجيع أشكال العنف املرتكبة ضد األطفال يف مجيع              
 الرعاية  يمالتعليمية األخرى، ويف نظ   أحناء العامل، يف منازهلم وأسرهم، ويف املدارس واملراكز ا        

  اجملتمعات احمللية؛يف  و،والقضاء، ويف أماكن العمل

__________  
)٧٠( A/61/299. 
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 الشراكات الوطيدة اليت شجعتها املمثلة اخلاصة لألمـني         يالحظ مع التقدير    -٢٥  
العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال، بالتنسيق مع احلكومات الوطنية ووكـاالت األمـم              

 اإلقليمية وهيئات وآليات حقـوق اإلنـسان وممثلـي اجملتمـع املـدين              املتحدة واملنظمات 
  األطفال؛ ومبشاركة
 جبميع الدول ويناشد كيانات ووكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات           يهيب  -٢٦  

تعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني     أن ت الدولية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،          
سألة العنف ضد األطفال يف التشجيع على مواصلة تنفيذ التوصـيات املقدمـة يف            العام املعنية مب  

 ويشجع الدول على تقدمي الدعم إىل املمثلـة         ،دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      
اخلاصة، مبا يف ذلك الدعم املايل الكايف والذي ميكن التنبؤ به حىت تستمر يف أداء واليتها بفعالية                 

 كـانون   ٨املـؤرخ    ٦٢/١٤١ على النحو الذي حددته اجلمعية العامة يف قرارها          واستقالل،
  ، ويدعو القطاع اخلاص إىل تقدمي تربعات لذلك الغرض؛٢٠٠٧ديسمرب /األول

 بالدول أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الفعالة واملناسبة يهيب  -٢٧  
اسات الرامية إىل حظر وإهناء مجيـع أشـكال         أو تعزز، يف حال وجودها، التشريعات والسي      
  العنف املرتكبة ضد األطفال يف مجيع الظروف؛

 بالدول أن تتخذ، بصورة عاجلة، مجيع التدابري املناسـبة ملنـع            يهيب أيضاً   -٢٨  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومجيع أشكال              

لتصدي جلميع  لماية األطفال منها، و   حلذلك العنف البدين والذهين واجلنسي، و     العنف، مبا يف    
 واستغالهلم، والعنف املـرتيل واإلمهـال،       تهم، وإساءة معامل  ستئساد على األطفال  أشكال اال 

واالجتار بالبشر، والعنف الذي ترتكبه الشرطة وغريها من سلطات إنفاذ القوانني واملوظفون            
االحتجاز أو مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلك دور األيتام، مع إعطـاء            واملسؤولون يف مراكز    

  األولوية للبعد اجلنساين، ومعاجلة األسباب األساسية باتباع أسلوب منهجي وشامل؛
 بالدول أن تكفل حصول مجيع األطفال ضحايا العنف على           كذلك يهيب  -٢٩  

 باإلضافة إىل اخلدمات االجتماعية،     الرعاية واخلدمات الصحية املناسبة اليت تراعي احتياجاهتم،      
  وأن تويل اهتماماً خاصاً الحتياجات البنات والبنني من ضحايا العنف مع مراعاة نوع اجلنس؛

  لعالقات األسرية وتسجيل املواليداهلوية وا    
 اتفاقية  الناشئة عن  مجيع الدول على تكثيف جهودها للوفاء بالتزاماهتا         حيث  -٣٠  

السـم والعالقـات    حلفاظ على هوية الطفل، مبا يف ذلك اجلنسية وا        حقوق الطفل من أجل ا    
 اليت يعترف هبا القانون، وضمان تسجيل مجيع املواليد فور والدهتم، بصرف النظـر              األسرية

عن وضعهم، باتباع إجراءات تسجيل عامة وجمانية وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة وفقـاً              
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    ٢٤  من اتفاقية حقوق الطفل واملادة ٧للمادة  

د الوطين واإلقليمـي واحمللـي،      يعي بأمهية تسجيل املواليد على الص     والسياسية، وزيادة الوع  
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وتيسري التسجيل املتأخر للمواليد، وضمان حصول األطفال غري املسجلني، دون متييز، علـى             
ونة وخدمات الصرف الصحي وغري ذلك الرعاية الصحية واحلماية والتعليم ومياه الشرب املأم    

  من اخلدمات األساسية؛
 بأن لكل طفل احلق يف احلصول على جنسية، ويعترف باحتياجـات            يذكر  -٣١  

األطفال اخلاصة فيما يتعلق باحلماية من احلرمان التعسفي من اجلنسية، ويشجع الدول الـيت              
ية واالتفاقية املتعلقـة خبفـض      تنضم إىل االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنس        مل

  ؛االنضمام إليهمانظر يف الحاالت انعدام اجلنسية على 
، ٧/٢٩ من قرار جملس حقوق اإلنسان    ١٨ و ١٧ الفقرتني   يؤكد من جديد    -٣٢  

ويهيب بالدول أن تنظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة بالوالية القضائية والقانون الواجب             
نفاذ والتعاون فيما يتعلق باملسؤولية األبوية وتـدابري محايـة الطفـل      التطبيق واالعتراف واإل  

واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل واالتفاقيـة              
  املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال؛

رعايـة البديلـة    لاملتعلقـة با   الدول على أخذ املبادئ التوجيهيـة        يشجع  -٣٣  
 تنفيذ الـسياسات والـربامج      نيذ القوانني وحتس  يد وتنف اعتم، وعلى ا  بعني االعتبار  لألطفال

ون دون أبوين أو دون وختصيص اعتمادات امليزانية واملوارد البشرية حلماية األطفال الذين يشبّ      
رات مبراعـاة   تخـذ القـرا   ؛ وحيثما يتعني اللجوء إىل الرعاية البديلة، ينبغي أن تُ         من يرعاهم 

الطفل الفضلى، وبالتشاور الكامل مع الطفل مبا يتناسب مع سنه ومـع األوصـياء               مصاحل
  القانونيني عليه؛

ضمان من أجل    بالدول أن تتعاون، مبا يتسق مع التزامات كل دولة،           يهيب  -٣٤  
ظروف حق الطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني يف اإلبقاء، بصورة منتظمة، إال يف ال              

االستثنائية، على عالقات شخصية واتصال مباشر مع والديه بتيسري وصوله وزيارته إىل كلتا             
   مشتركة عن تنشئة أطفاهلما ومنائهم؛الدولتني وباحترام مبدأ حتمل الوالدين كليهما مسؤوليةً

  القضاء على الفقر    
ركة يف تكثيف   م الدعم والتعاون واملشا   أن يقد  بالدول واجملتمع املدين     يهيب  -٣٥  

 بوسـائل   يد العاملي واإلقليمي والقطري   علصاجلهود العاملية املبذولة للقضاء على الفقر على ا       
منها تعجيل التقدم حنو بلوغ مجيع أهداف التنمية واحلد من الفقر الواردة يف إعالن األلفيـة                

   بغية ضمان إعمال حقوق الطفل؛ أُعيد تأكيدها يف أثناء استعراضهواليت
 بالدول أن تكفل استرشاد مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف            يهيب  -٣٦  

 وبعده بواجبات والتزامـات الـدول       ٢٠١٥اإلمنائية الدولية املتصلة بفقر الطفل حبلول عام        
  بشأن احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا؛
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  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه    
  :ل جبميع الدويهيب  -٣٧  
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تعزيز ومحاية حق الطفل يف احليـاة               )أ(  

والبقاء والتمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة، بـدون أي متييـز،     
بوسائل منها وضع وتنفيذ القوانني واالستراتيجيات والسياسات وإعداد امليزانيات وختصيص          

راعي الُبعد اجلنساين، واالستثمار بالقدر الكايف يف الُنظُم الصحية، مبـا يف            املوارد على حنو ي   
يف صحة القـوى العاملـة،      االستثمار   و ،ذلك الرعاية الصحية األساسية الشاملة واملتكاملة     

وخباصة االستثمار يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية املتـصلة بالـصحة              
بعده، وضمان فرص احلصول على ما يكفي من الغذاء والتغذية وميـاه             و ٢٠١٥حبلول عام   

  الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن تتصدى، على سبيل األولوية، ألوجه الضعف اليت يعانيهـا األطفـال              )ب(  

توفري الدعم وإعادة التأهيـل     قص املناعة البشري واملصابون به عن طريق        املتأثرون بفريوس ن  
طفال وأسرهم ومقدمي الرعاية هلم، ويشمل ذلك إعـادة التأهيـل االجتمـاعي    ألولئك األ 

تكثيف جهـود   لك خدمات طب األطفال واألدوية، وعن طريق        والنفسي والرعاية، مبا يف ذ    
تطوير أدوات للتشخيص املبكر وتركيبات األدوية املناسبة لألطفال والعالجات اجلديدة هلم،           

 حمدودة املوارد، وبتعجيـل اجلهـود الراميـة إىل    أوساط وخباصة لألطفال الذين يعيشون يف   
  القضاء على انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛

أن تضمن احلفاظ على السرية واحلصول على املوافقة املستنرية يف تقـدمي              )ج(  
ـ              ال الرعاية واخلدمات الصحية، وخباصة يف جمال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، إىل األطف

  ؛فقاً لقدراهتم اآلخذة يف التطورواملراهقني و

  احلق يف التعليم    
  :جبميع الدوليهيب أيضاً   -٣٨  
أن تعترف باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييـز وأن               )أ(  

تضمن إعماله جبعل التعليم االبتدائي متاحاً وجمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، وبضمان حصول            
يم جيد منذ حداثة سنهم، وجبعل التعليم الثانوي متاحاً بصورة عامـة            مجيع األطفال على تعل   

 يف اعتبارهـا أن التـدابري       ويف متناول اجلميع، وخاصة بتطبيق التعليم اجملاين تدرجيياً، واضعةً        
اخلاصة الرامية إىل ضمان املساواة يف فرص الوصول، مبا يف ذلك اإلجراءات اإلجيابية، تساهم              

  رص ومكافحة اإلقصاء؛يف حتقيق تكافؤ الف
أن تضمن إعادة خدمة تعليم األطفال يف حاالت الطوارئ وإيالء االعتبـار           )ب(  

  الواجب حلق الطفل يف التعليم يف استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث؛
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أن تصمم وتنفذ برامج توفري اخلدمات التعليميـة واالجتماعيـة والـدعم              )ج(  
اهقات لتمكينهن من مواصلة وإمتام تعليمهن وضمان عدم        للمراهقات احلوامل واألمهات املر   

  تعرضهن للتمييز؛

  عمل األطفال    
 جبميع الدول أن تتخذ إجراءات ملموسة تتـرجم التزامهـا           يهيب كذلك   -٣٩  

أمـام  بالقضاء تدرجيياً وبفعالية على عمل األطفال الذي قد يكون خطراً عليهم أو عائقـاً               
مـوهم البـدين أو العقلـي أو الروحـي أو األخالقـي             تعليمهم أو ضاراً بصحتهم أو بن     

االجتماعي، وأن تقضي فوراً على أسوأ أشكال عمل الطفل، وأن تشجع التعليم باعتباره              أو
استراتيجية رئيسية يف هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج التدريب املهين والتلمذة الصناعية             

، وأن تدرس وتضع، بالتعاون مـع اجملتمـع         وإدماج األطفال العاملني يف نظام التعليم الرمسي      
  الدويل عند اللزوم، سياسات اقتصادية تعاجل عوامل ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛

 مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة              حيث  -٤٠  
ال عمـل  وبشأن حظر أسوأ أشـك ) ١٣٨االتفاقية رقم (بشأن احلد األدىن لسن االستخدام    

التـصديق  نظـر يف    العلى  ) ١٨٢االتفاقية رقم   (األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      
 كمسألة ذات أولوية، ويشجع الدول على أن تنظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة              عليهما

  ؛)١٨٩االتفاقية رقم (بالعمل الالئق للعمال املرتليني 
هاي العاملي املعين بعمالة األطفال، مبا يف ذلك   نتائج مؤمتر ال   يالحظ باهتمام   -٤١  

  ؛٢٠١٦شكال عمل األطفال حبلول عام رطة الطريق الرامية إىل القضاء على أسوأ أاخ

  منع واستئصال بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية  -رابعاً  
  : الدوليهيب جبميع  -٤٢  
اء على مجيع أشكال االستغالل اجلنسي      أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقض       )أ(  

واإليذاء اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك داخل األسرة أو ألغراض جتارية، واستغالل األطفـال         
يف املواد اإلباحية والبغاء، واالجتار بالبشر، واستغالل األطفال يف السياحة اجلنـسية، وبيـع              

األعضاء، والتبين غري القـانوين     وخباصة االستغالل اجلنسي، ونقل      ( كان األطفال ألي غرض  
مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ُترتكب فيها هذه األفعال عن طريق اإلنترنت،             ) والعمل القسري 

عليها، وأن تتخذ التدابري الفعالـة ملكافحـة جتـرمي          الفعلية  وجترمي هذه املمارسات واملعاقبة     
  األطفال ضحايا االستغالل؛

 بوسائل تـشمل املـساعدة      ضمان مقاضاة اجلناة  بري الفعالة ل  أن تتخذ التدا    )ب(  
لتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم، وأن تزيد التعـاون علـى              ا الدولية يف 

  مجيع املستويات ملنع شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛
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أن تستجيب بفعالية الحتياجات ضحايا االجتار بالبشر، وبيـع األطفـال،             )ج(  
 سالمتهم ومحايتهم وتعـافيهم     مبا يف ذلك ضمان   ألطفال يف البغاء واملواد اإلباحية،      واستغالل ا 

مـصاحل  راعـي    وأن ت  ،سرهم ويف اجملتمع  جسدياً ونفسياً، وإعادة إدماجهم إدماجاً كامالً يف أُ       
 مكافحة الطلب الذي يشجع هذه املمارسات اإلجرامية ضـد األطفـال            عندالطفل الفضلى   

ا، وأن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال واستغالل األطفال يف          يهوالعوامل املؤدية إل  
  البغاء واملواد اإلباحية باتباع هنج كلي وبالتصدي جلميع األسباب األساسية املؤدية إىل ذلك؛

أن تنظر يف التوقيع على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء             )د(  
 املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب          ،اقبة عليه واألطفال، وقمعه واملع  

  الوطنية ويف التصديق عليه أو االنضمام إليه؛

  محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة  -خامساً  
رتكب ضد  تهاكات القانون الدويل الساري اليت تُ      مجيع ان  دانةاإليدين أشد     -٤٣  
 جتنيد األطفال واستخدامهم، باإلضافة إىل أعمـال     ومن مجلتها عات املسلحة   يف الرتا  األطفال

القتل أو التشويه، واالغتصاب أو غريه من ضروب العنف اجلنسي، واالختطاف، واهلجـوم             
سـرهم  على املدارس واملستشفيات، واحلرمان من املساعدة اإلنسانية، وتشريد األطفـال وأُ          

 على إهناء مجيع االنتهاكات والسعي لوضع       ة املسلح اتاعقسراً، وحيث مجيع األطراف يف الرت     
ومالحقات قضائية  اجلرائم املرتكبة     يف حد إلفالت اجلناة من العقاب بضمان إجراء حتقيقات       

  ؛بسببهاصارمة 
 الدور األساسي للجمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي          يؤكد من جديد    -٤٤  

اية حقوق ورفاه األطفـال، َمبـن فـيهم         واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان يف تعزيز ومح      
األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة، وحييط علماً بقرارات جملس األمن املتعلقة باألطفـال            

، ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢والرتاعات املسلحة، وخباصة القرارات     
 /متـوز  ١٢املؤرخ  ) ٢٠١١(١٩٩٨، و ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٤املؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٢و

بتعهد جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية األطفـال يف          ، كما حييط علماً     ٢٠١١يوليه  
رفاههم وحقوقهم عند اختاذ اإلجراءات الرامية إىل حفظ السالم واألمن،          لالرتاعات املسلحة و  

ويشمل ذلك تضمني واليات عمليات حفظ السالم تدابري حلماية األطفـال، باإلضـافة إىل           
  ن يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛إشراك مستشاري

 باخلطوات املتخذة فيما يتعلـق بقـرارات جملـس          حييط علماً مع التقدير     -٤٥  
 وجبهود األمني العام لتطبيـق      ،)٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢ األمن

ق هبا  آلية الرصد واإلبالغ، وخباصة فيما يتعلق جبمع وإتاحة معلومات موضوعية دقيقة وموثو           
يف التوقيت املناسب بشأن األطفال والرتاعات املسلحة وفقاً لتلـك القـرارات؛ مبـشاركة              
احلكومات والعناصر الفاِعلة يف األمم املتحدة واجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذلك على              
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 الصعيد القطري، ويعترف يف هذا الشأن بعمل مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة              
  باألطفال والرتاعات املسلحة؛

 بالقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة باألطفال املرتبطني بالقوات        حييط علماً   -٤٦  
، ويشجع الدول اليت مل ُتقّر بعـد التزامـات          )مبادئ باريس (املسلحة أو اجلماعات املسلحة     

قوات أو مجاعات   باريس حلماية األطفال من التجنيد أو االستخدام غري املشروع من جانب            
نظر يف استخدام هذه االلتزامـات      إقرارها وعلى ال  نظر يف   العلى  ) التزامات باريس (مسلحة  

لالسترشاد هبا يف عملها يف جمال محاية األطفال من آثار الرتاعات املـسلحة، ويطلـب إىل                
ىل الدول  الكيانات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، كلّ يف نطاق واليتها، تقدمي املساعدة إ            

  األعضاء يف هذا امليدان، ويدعو اجملتمع املدين إىل تقدمي هذه املساعدة؛
  :بالدوليهيب   -٤٧  
ي التفاقية حقوق الطفل    ، عند التصديق على الربوتوكول االختيار     رفعأن ت   )أ(  
شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، احلد األدىن لسن تطوع األشخاص يف قواهتـا             املتعلق بإ 
 يف اعتبارها    من االتفاقية، آخذةً   ٣٨ من املادة    ٣ السن احملدَّدة يف الفقرة      وفقة الوطنية   املسلح

 احلصول على محاية خاصـة،      ،مبوجب االتفاقية حيق لألشخاص دون سن الثامنة عشرة،       أنه  
  وأن تعتمد ضمانات ملنع فرض هذا التطوع جرباً أو قسراً؛

سيما التدابري التعليميـة واالجتماعيـة      أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة، وال         )ب(  
واالقتصادية الطويلة األجل، لضمان تسريح األطفال املـستخَدمني يف الرتاعـات املـسلحة             
وجتريدهم من السالح بصورة فعلية، وأن تنفذ تدابري فعالة إلعادة تأهيلهم وتعافيهم بـدنياً              

ـ  ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، مع إيالء االعتبار حلق   اتوق الفتيات املتـأثرات بالرتاع
  مايتهن ورفاههن؛ حباًصوصهتمام خاالمع ة واحتياجاهتن احملددة، املسلح

 أثنـاء أن تكفل معاملة األطفال املتهمني بارتكاب جرائم يف أثناء الـرتاع              )ج(  
 يف أي قرار ُيتخذ مبساءلتهم     االعتبار   أن يوىل ارتباطهم بالقوات املسلحة باعتبارهم ضحايا، و     

  ؛ع يف اجملتمم دجمهإلعادةملصاحل الطفل الفضلى و
أن تتخذ التدابري الفعالة ملنع العسكريني واملدنيني املسؤولني عـن حفـظ              )د(  

السالم من ممارسة االستغالل واإليذاء اجلنسيني، وأن تكفل إجراء التحقيقات واملالحقـات            
  لة اجلناة؛القضائية بشكل مستقل ومبا حيقق مصاحل الطفل الفضلى، ومساء

جبميع الدول واألطراف األخرى يف الرتاع املسلح أن حتترم القـانون          يهيب    -٤٨  
اإلنساين الدويل احتراماً كامالً، ويهيب يف هذا الشأن بالدول األطراف أن حتترم بالكامـل              

، والربوتوكـولني اإلضـافيني     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢  يف أحكام اتفاقيات جنيف املؤرخة   
  ؛١٩٧٧يونيه /حزيران ٨  يفؤرخنيامللحقني هبا امل
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  األطفال وإقامة العدل  -سادساً  
مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملـس حقـوق اإلنـسان      يؤكد من جديد      -٤٩  

 / كـانون األول ٢١املـؤرخ   ٦٥/٢١٣قضاء األحداث، وخباصة قرار اجلمعية العامة      بشأن
  ؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩املؤرخ  ١٨/١٢ وقرار اجمللس ٢٠١٠ديسمرب 
ذ سياسة شاملة يف جمال قضاء األحـداث         الدول على أن تضع وتنفّ     يشجع  -٥٠  

تلبية احتياجاهتم بغية تعزيز مجلة أمور منها بـرامج         لحلماية األطفال الذين يواجهون القانون و     
منع اجلرمية، واستخدام التدابري البديلة مثل التحويل عن النظام القضائي والعدالة التـصاحلية،             

لتزام مببدأ عدم اللجوء إىل حرمان الطفل من حريته إال كحل أخري وألقصر فتـرة      وضمان اال 
  مناسبة، وأن تتجنب، حيثما أمكن، احتجاز األطفال قبل احملاكمة؛

 بالدول أن تلغي يف أقرب وقت ممكـن، علـى صـعيد القـانون               يهيب  -٥١  
يف أعمارهم  كانت  ج ملن   واملمارسة، عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلفرا        

  ؛ عاما١٨ً عنوقت ارتكاب اجلرمية تقل 
 بالدول أن ختفف هذه العقوبات على الفور وأن تكفل نقـل            يهيب أيضاً   -٥٢  

طفل ُحكم عليه سابقاً بعقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلفراج مـن            أي
م عليهم باإلعـدام، وحتويلـه إىل       مرافق السجن اخلاصة، وال سيما من مرافق سجن احملكو        

  ؛هرتكبه واجلرم الذي اسّن االحتجاز العادية اليت تالئم مؤسسات
 جبميع الدول أن حتمي األطفال احملرومني من حريتهم من التعـذيب            يهيب  -٥٣  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن تضمن حصوهلم،              
فهم أو احتجازهم أو سجنهم، على املساعدة القانونية املناسبة وحقهم يف البقاء            يف حال توقي  

 إال يف ظـروف     على اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت والزيارات منذ حلظـة تـوقيفهم           
استثنائية، وعدم احلكم على أي طفل بالعمل القسري أو العقوبة البدنية أو إخضاعه لـذلك،   

رعاية واخلدمات الصحية، وخدمات النظافة والصرف الصحي       أو حرمانه من احلصول على ال     
أن جتري حتقيقات فوريـة     كما يهيب هبا    البيئي، والتربية والتعليم األساسي والتدريب املهين،       

  يف مجيع أعمال العنف املبلغ عنها وتكفل مساءلة اجلناة؛
القانون، ون  الفخاصة حلماية األطفال الذين خي    تدابري  ذ  اختا الدول على    حيث  -٥٤  

بوسائل منها توفري املساعدة القانونية الكافية، وتوفري التدريب يف جمال قضاء األحداث للقضاة 
 العامني واحملامني املتخصصني، باإلضافة إىل الوكالء اآلخرين        أعضاء النيابة وضباط الشرطة و  

وإنشاء حماكم  األخصائيني االجتماعيني؛   االً أخرى من املساعدة املناسبة ك     الذين يقدمون أشك  
 ومحايـة   ،جلميعاأعمار   على تسجيل املواليد وتوثيق      تشجيعال و متخصصة حسب االقتضاء،  

حق اجلناة األحداث يف البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت والزيـارات إال يف                
  ظروف استثنائية؛
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م دعى انتهاكه الدول على أن تفترض عدم بلوغ األطفال الذين يُ  حيث أيضاً   -٥٥  
 الرشد إىل أن يفند االدعاء هـذا         سنَّ همون بذلك أو يثبت عليهم ذلك     تللقانون اجلنائي أو يُ   

  االفتراض، وأن تعامل املتهمني باعتبارهم أحداثاً ما مل يثبت العكس؛
نظام اتصال ب ، منذ أول    ة وجود تدابري خاصة   لاكف الدول على    حيث كذلك   -٥٦  

إعالم الطفل حبقوقه بطريقة     و ءات وما تنطوي عليه    طبيعة اإلجرا  القضاء، تسمح للطفل بفهم   
  مفهومة وفقاً لسّنه وملستوى نضجه؛

جراءات القضائية علـى     حصول الطفل يف مجيع اإل     ةلاالدول على كف  حيث    -٥٧  
، باإلضافة إىل حمامي الطفل،      كامل األهلية القانونية   أو والد أو وصي   مساعدة شخص راشد    

  ُيستمع إليه أثناء اإلجراءات؛ احترام حق الطفل يف أن ةلاكفو
بالدول أن حتترم خصوصية الطفل يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية      يهيب    -٥٨  

  رة على حنو واٍف؛وأن تكفل عدم الكشف عن هوية الطفل إال يف ظروف استثنائية مربَّ
 اعتبـار كفل عدم   حىت ت  بالدول أن تسن أو تراجع التشريعات        يهيب أيضاً   -٥٩  

 وعدم املعاقبة عليه     جرميةً راشدب عليه إذا ارتكبه شخص      يعّد جرمية أو ال يعاقَ     أي سلوك ال  
  ارتكبه طفل بغية جتنب وصم الطفل وإيذائه وجترميه؛ إذا

ذ مجيع التدابري الالزمة والفعالة، مبا فيهـا اإلصـالح          اخت الدول على ا   حيث  -٦٠  
طفال داخل النظـام القـضائي      ميع أشكال العنف ضد األ    جل اًالقانوين حبسب االقتضاء، منع   

   هلا؛اًوتصدي
 الدول على مجع املعلومات املناسبة املتعلقة باألطفـال يف نظمهـا            يشجع  -٦١  

مـع  القضائية اجلنائية لتحسني إقامة العدل، مع إيالء االعتبار حلق الطفل يف اخلـصوصية، و             
عايري الدولية السارية    ومراعاة امل   حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة     االحترام الكامل لصكوك  

  فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل؛
 بالدول أن تنظر يف إنشاء آليات وطنية أو حملية مستقلة للمسامهة يف             يهيب  -٦٢  

أن رصد ومحاية حقوق األطفال، مبن فيهم األطفال اخلاضعون لنظمها القضائية اجلنائيـة، و            
  عاجل شواغل األطفال؛ت

 وخمتلـف    الوثيق بني قطاعات القضاء    دول على أن تدعم التعاون     ال يشجع  -٦٣  
 وقطاعات الرعاية االجتماعية والتعلـيم بغيـة تـشجيع          وائر املسؤولة عن إنفاذ القوانني    الد

  استخدام التدابري البديلة يف قضاء األحداث وحتسني تطبيقها؛
راتيجيات  على أمهية تضمني السياسات املتعلقة بقضاء األحداث است        يشدد  -٦٤  

، وخباصة عن طريق بـرامج      نحاً ج واب هلم أن ارتك   إلعادة تأهيل وإدماج األطفال الذين سبق     
  التعليم بغية هنوضهم بدور بنَّاء يف اجملتمع؛
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 الدول على أال حتدد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية عند مـستوى            يشجع  -٦٥  
عاطفي والعقلي والفكري، ويشري    الالطفل  نضج  فاض، وأن تضع يف اعتبارها درجة       بالغ االخن 

 ١٢يف هذا الصدد إىل توصية جلنة حقوق الطفل برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل                
  عاماً كحد أدىن مطلق، واالستمرار، حيثما أمكن، يف رفع هذه السن إىل مستوى أعلى؛

اإلنسان  باملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق          يهيب  -٦٦  
أن يولوا أمهية خاصة للمسائل املتعلقة باحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل،   
  مبا يف ذلك قضاء األحداث، وأن يقدموا، حبسب االقتضاء، توصيات حمددة يف هذا الصدد؛

 على طلبها، من خدمات املشورة واملساعدة ، بناًءةداالستفا الدول إىل يدعو  -٦٧  
 وكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا ذات الـصلة،         اليت تقدمها ية املتعلقة بقضاء األحداث     التقن

وخباصة الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، بغية تعزيز القـدرات والـبىن              
األساسية الوطنية يف ميدان إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث، ويشجع الدول على توفري             

  فية ألمانة الفريق وأعضائه؛املوارد الكا

  أطفال السجناء    
 بيوم املناقشة العامة بشأن أطفال السجناء الذي عقدته جلنة حقوق           يرحب  -٦٨  

، وحييط علماً مع االهتمام بنتائج ذلك اليـوم، ويـدعو       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠الطفل يف   
   التوصيات املقدمة يف املناقشة يف االعتبار؛وضعالدول إىل 
  : بالدوليبيه  -٦٩  
عند احلكم على امـرأة حامـل       للتدابري غري االحتجازية    أن تعطي األولوية      )أ(  

بري الـسابقة    أو عند اختاذ قرار بشأن التـدا       ن يرعى طفالً بشكل منفرد أو أساسي      على م  أو
   مع أخذ خطورة اجلرم بعني االعتبار وبعد مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛للمحاكمة
االعتبار الرئيسي ملصاحل الطفل الفضلى فيما يتعلق مبـسألة         أن تكفل إيالء      )ب(  

البت يف بقاء األطفال مع أمهاهتم السجينات ومدة بقائهم، ويشدد على مسؤولية الدول عن              
  تقدمي الرعاية املالئمة للنساء السجينات وأطفاهلن؛

أن توفر ألطفال األشخاص املتهمني أو املدانني جبرائم فرصـة االتـصال              )ج(  
 يف مجيع مراحل اإلجراءات القـضائية       أثناء فترة السجن   ن يرعاهم كوالديهم  الديهم أو مب  بو

وفترة االحتجاز، ويشمل ذلك اللقاءات املنتظمة واخلاصة مع السجناء، والـسماح، كلمـا             
مبصاحل الطفل الفضلى    شريطة أال يضر ذلك      أمكن، لألطفال األصغر سناً بالزيارات املباشرة     

  إقامة العدل؛ة ضرورومع مراعاة 
،  وحتميها أن تعترف حبقوق الطفل املتأثر بسجن والديه وتعزز هذه احلقوق           )د(  

 يف القـرارات    اً مهم اًعنصربوصفه  ذ مصاحله الفضلى بعني االعتبار      وخباصة احلق يف أن تؤخَ    
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ـ               ز املتعلقة مبواجهة والديه لنظام العدالة اجلنائية، باإلضافة إىل احلق يف عدم التعـرض للتميي
  ا؛هبعليهما عى ّدبسبب أفعال أحد الوالدين أو كليهما أو ما ُي

أن تطلع األطفال أو أوصياءهم القانونيني بصفة دائمة على مكان سـجن              )ه(  
م لمهم مسبقاً بأي نقل وتطلعهـم علـى تقـدُّ         ْعأو أن تُ  مبن يرعاهم كوالديهم،    الوالدين أو   
 الـيت  توصـيات حيثيـات ال ل جلان الرأفة، و  العفو والتقارير املقدمة إىل هيئات مث      التماسات
  ؛اً أو رفضاً لاللتماسات هذه اهليئات تأييدتقدمها

 والـديهم  يف حـق أن تضمن حصول األطفال الذين صدر حكم باإلعدام      )و(  
هم القانونيني، مسبقاً، على    صول الرتالء أنفسهم وأسرهم وممثلي    ، وح من يرعاهم كوالديهم   أو

زيـارة  م اإلعدام وتارخيه وموعده ومكانه من أجل إتاحـة          يذ حك املعلومات الكافية عن تنف   
 قامة مراسيم الـدفن    إىل األسرة إل   هأخرية أو اتصال أخري مع الشخص املدان، وإعادة جثمان        

  ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى؛ مبكانه، ما مل يتعارض هاإعالم أو

  املتابعة  -سابعاً  
  :يقرر  -٧٠  
أن يكفل توفري ما يلزم من موظفني وتـسهيالت  أن يطلب إىل األمني العام     )أ(  

 جلنـة حقـوق الطفـل       اضـطالع لسرعة وفعالية   حتقيقاً  من امليزانية العادية لألمم املتحدة      
هام واليـاهتم، وأن يقـوم،      مبواإلجراءات اخلاصة واملمثلني اخلاصني ملنظومة األمم املتحدة        

  ت؛حبسب االقتضاء، بدعوة الدول إىل مواصلة تقدمي التربعا
 أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورتـه               )ب(  

الثانية والعشرين، تقريراً عن حقوق الطفل، مبا يف ذلك معلومات عن حالة اتفاقية حقـوق               
  الطفل؛

بقي املسألة قيد نظره وأن ينظر، وفقاً لربنامج عمله، يف اعتماد قـرار             أن يُ   )ج(  
ز على موضوع من مواضيع حقـوق  ل كل مخس سنوات، وأن يركّ جامع بشأن حقوق الطف   

  الفترة الفاصلة؛إّبان الطفل ملعاجلته سنوياً 
أن يطلب إىل املفوضة السامية إعداد مـوجز الجتمـاع اليـوم الكامـل              )د(  

  املخصص حلقوق الطفل قبل الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان؛
 ينصب علـى  مه املقبل املخصص حلقوق الطفل       اهتمام اجتماع يو   علأن جي   )ه(  

 إىل إعداد تقرير عن     مسألة التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، ويدعو املفوضية السامية         
 بالتعاون الوثيق مع اجلهات املعنية املختصة، مبا فيها الدول ومنظمة األمم املتحدة             تلك املسألة 

ئات ووكاالت األمم املتحدة واملعنيني مـن     للطفولة ومنظمة الصحة العاملية وغري ذلك من هي       
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واملنظمات اإلقليمية واهليئات اإلقليمية حلقـوق     
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كما يدعوها اإلنسان، واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألطفال أنفسهم،          
كي ُيستنار به يف     دورته الثانية والعشرين،     تقدمي هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف       إىل  

يوم املناقشة السنوي املخصص حلقوق الطفل، ويطلب إىل املفوضة السامية تعمـيم تقريـر              
  . موجز عن اجتماع اليوم املقبل املخصص حلقوق الطفل

  ٥٥اجللسة 
 ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعتمد بدون تصويت[

    ١٩/٣٨  
وال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلـداهنا         التأثري السليب لعدم إعادة األم    

  األصلية على التمتع حبقوق اإلنسان، وأمهية حتسني التعاون الدويل
   اإلنسان،حقوقإن جملس   
   مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،من جديد إذ يؤكد  
 اإلعالن بـشأن احلـق يف التنميـة        باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و     وإذ يسترشد   

   ، من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ذلكغريبوالن وبرنامج عمل فيينا وإع
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥املـؤرخ   ٦٠/٢٥١إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ يشري    

/  حزيـران  ١٧املؤرخ   ٦٥/٢٨١، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ   ٦٢/٢١٩و
ـ  ٥/٢ و ٥/١ جملس حقوق اإلنسان     يقرارإىل  ، و ٢٠١١ يونيه  / حزيـران ١٨  يفؤرخنيامل

 ٢٥املـؤرخ    ١٦/٢١، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ١١/١١قراره  ، و ٢٠٠٧يونيه  
  ، ٢٠١١مارس /آذار

/  كـانون األول   ٢٢املـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إىل قرارات اجلمعية العامـة       أيضاً وإذ يشري   
 ٢٠املؤرخ   ٥٥/١٨٨، و ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤املؤرخ   ٥٥/٦١، و ١٩٩٩ديسمرب  

، ٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١املـؤرخ    ٥٦/١٨٦، و ٢٠٠٠ديسمرب  /ن األول كانو
 / كانون األول  ٢٣املؤرخ   ٥٨/٢٠٥، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ   ٥٧/٢٤٤و

 ٦٠/٢٠٧ و،٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ  ٥٩/٢٤٢، و٢٠٠٣ديــسمرب 
 /كــانون األول ٢٠املــؤرخ  ٦١/٢٠٩ و،٢٠٠٥ ديـسمرب  / كــانون األول٢٢ املـؤرخ 
 ٦٣/٢٢٦ و،٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/٢٠٢ و،٢٠٠٦ ديــسمرب
/  كــانون األول٢٤املــؤرخ  ٦٤/٢٣٧ و،٢٠٠٨ ديـسمرب  / كــانون األول١٩ املـؤرخ 
  ، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ  ٦٥/١٦٩، و٢٠٠٩ ديسمرب
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/  حزيـران  ١٧املـؤرخ    ١٧/٢٣ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري كذلك    
  ،٢٠١١ يونيه

 التزامه بضمان متتع مجيع األفراد متتعاً فعلياً جبميع حقوق اإلنسان املدنيـة             وإذ يكرر   
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، والتـزام مجيـع              

ز مجيع حقوق اإلنسان    الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، بتعزي        
  واحلريات األساسية ومحايتها،

أن  اخلاصة،الشعوب، سعياً إىل حتقيق أهدافها      أنه جيوز جلميع    وإذ يؤكد من جديد       
 التزامات منبثقة عن التعـاون       الطبيعية حبرية دون اإلخالل بأي     ثرواهتا ومواردها يف  تتصرف  

ـ   لة وعن القانون الدويل، وأنه الاالقتصادي الدويل القائم علي مبدأ املنفعة املتباد      أيجيـوز ب
  حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة،

 بأن الفساد يشكل عائقاً خطرياً أمام حشد املوارد وتوزيعها على حنو فعال            وإذ يسلم   
بد منها للقضاء على الفقر ومكافحة اجلوع وحتقيق التنمية  وُيحوِّل املوارد عن األنشطة اليت ال

  ية واملستدامة،االقتصاد
 متثـل نـسبة     قدمقادير هائلة من األصول     ّم  حاالت فساد هت  إزاء  وإذ يشعر باجلزع      

كبرية من موارد الدول ويهّدد احلرمان منها االستقرار السياسي والتنمية املـستدامة لتلـك              
كافةً قوق اإلنسان   عمال حل إلمن املوارد املتاحة    القْدر األقصى   الدول  ضر بتخصيص    وي الدول

  ، جلميعصاحل ال بشكل كامل
 ألن ظاهرة الفساد وحتويل األموال املتأتية من مـصدر غـري           بالغ القلق  وإذ يساوره   

مشروع تقّوض بصورة خطرية التمتع حبقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
عـات   املدنية والسياسية، وخباصة احلق يف التنمية، وميكن أن هتـدد اسـتقرار اجملتم             وكذلك
الدميقراطية واألخالق وأن تشكل خطراً على التنميـة االجتماعيـة           وأن تقوض قيم   وأمنها

سيما عندما تؤدي االستجابة الوطنية والدولية غري املناسـبة إىل           واالقتصادية والسياسية، ال  
  اإلفالت من العقاب،

الـدول  عـدد  تزايـد   ويرحب بية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    إىل اتفاق وإذ يشري     
  األطراف فيها،

، مبـا يف ذلـك      خمتلف هيئات األمم املتحدة   بالعمل الذي تقوم به     وإذ حييط علماً      
 يف منع ، فضالً عن املنظمات الدولية واإلقليميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

  مجيع أشكال الفساد ومكافحتها،
ضروري ملنع ومكافحـة ممارسـات      بأن وجود نظم قانونية حملية داعمة       وإذ يسلم     

الفساد وحتويل األصول املتأتية من مصدر غري مشروع وإلعادة تلك األصول، وإذ يشري إىل              
فيها  أن مكافحة مجيع أشكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قوية على مجيع املستويات، مبا       
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 تتسم بالكفـاءة، وفقـاً   املستوى احمللي، قادرة على اختاذ تدابري وقائية وتدابري إلنفاذ القانون  
  ، على اخلصوص الثاين والثالث منهانيلفصل ولالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

للجهود املتواصلة اليت يبذهلا مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم            وتقديراً منه     
متابعـة   لجمن أ املتحدة ملكافحة الفساد، عن طريق خمتلف أفرقته العاملة احلكومية الدولية،           

عملية استعراض تنفيذ االتفاقية وإسداء النصح بشأن تقدمي املساعدة التقنية املتعلقـة ببنـاء              
لفساد، ولتعزيز التعـاون الـدويل يف        ل القدرات املؤسسية والبشرية يف البلدان األطراف منعاً      

   إىل بلدان املصدر، إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروعت منهاجماال
املتلقية للطلبات مسؤوليات فيمـا يتعلـق   الدول على الدول املُطاِلبة و  أن يؤكد   وإذ  

بإعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، وإذ يدرك أن على بلدان املصدر أن تسعى إىل                
 القصوى من املوارد املتاحة     ةاسترداد هذه األموال يف إطار واجبها املتمثل يف كفالة االستفاد         

، مبا يف ذلك احلـق يف    ال كل حقوق اإلنسان كافةً بشكل كامل لصاحل اجلميع        إعممن أجل   
تعمل على التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقـاب،   أن   و التنمية

وأن على البلدان املتلقية هلذه الطلبات، من ناحية أخرى، أن تساعد يف إعادة األموال وتيسر               
امها املتعلق بالتعاون واملساعدة الدوليني مبوجب الفصلني الرابـع         هذه العملية كجزء من التز    

التزامها يف جمال حقوق اإلنـسان،      من  واخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد و       
بـإيالء مكافحـة الفـساد     ٢٠٠٥ووفقاً للتعهدات اليت قطعتها يف مؤمتر القمة العاملي لعام          

  ، ح التحويل غري املشروع لألموالوكباألصعدة األولوية على كافة 
إزاء الصعوبات، خاصة الصعوبات العملية، اليت تواجهها الدول        وإذ يعرب عن قلقه       
واضعاً يف  األموال املتأتية من مصدر غري مشروع،        استرداد   املتلقية للطلبات يف  الدول  املُطاِلبة و 
 للتنمية املستدامة واالسـتقرار،      ما السترداد األصول املنهوبة من أمهية خاصة بالنسبة        هاعتبار

وإذ يالحظ الصعوبات اليت تكتنف توفري معلومات حتدِّد الصلة اليت تربط بني عائدات الفساد              
بة، وهي صلة يصعب يف حـاالت       يف الدولة املتلقِّية للطلبات واجلرمية املرتكبة يف الدولة املطالِ        

فترض براءتـه   ُت  أن  يف جبرمية جنائية احلقُّ   أن لكل من ُيتهم      هاعتبارذ يضع يف     وإ كثرية إثباهتا، 
  إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،

م بـأن    التقدم احملرز حنو تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ويسلّ          وإذ يدرك   
الدول ال تزال تواجه حتديات فيما يتعلق باسترداد األموال املتأتية من مصدر غـري مـشروع      

 النظم القانونية، ومدى تعقيد التحقيقات واملالحقات القضائية اليت جتري          ألسباب منها تباين  
يف واليات قضائية متعددة، وعدم معرفة إجراءات املساعدة القانونية يف الـدول األخـرى،              
والصعوبات املتصلة بتحديد تدفق األموال املتأتية من مصدر غري مـشروع، وإذ يـشري إىل               

ستردادها يف احلاالت اليت تشمل أشخاصاً مكلفني أو سـبق          االيت تعترض   ات اخلاصة   صعوبال
تكليفهم بشغل مناصب عامة رفيعة املستوى وأفراد أسرهم ومعاونيهم املقربني، وإذ يـسلم             

  الصعوبات القانونية، العقبات الوقائعية واملؤسسية كثرياً ما تفاقم أيضاً بأن 
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 يف  ٢ بلداهنا األصلية متثل حنو       أن نسبة األموال اليت تعاد إىل      وإذ يالحظ بقلق عميق     
املائة فقط من األموال املقدرة املتأتية من مصدر غري مشروع واليت تغادر سنوياً العامل النامي                

دراسة الشاملة اليت أعدهتا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن            ال منن  بّيتمثلما ي 
 مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصـلية علـى          التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من      

   ،)٧١(سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمتع حبقوق اإلنسان، وال
 االهتمام اخلاص الذي توليه البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا             وإذ يالحظ   

فساد إىل  اليت تكون مثرة أعمال     ومشروع   مصدر غري املتأتية من   مبرحلة انتقالية إلعادة األصول     
بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشياً مع مبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد،              
وخباصة الفصل اخلامس منها، بغية متكني البلدان من إعداد مشاريع التنميـة ومتويلـها وفقـاً                

  ول من أمهية يف تنميتها املستدامة،ميكن أن يكون هلذه األص ألولوياهتا الوطنية، نظراً إىل ما
بأن اكتساب ثروة شخصية بطرق غري مشروعة ميكن أن يعود بـضرر            واقتناعاً منه     

وإذ يشدد على أنّ أّي  بالغ على املؤسسات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون،       
ذاته، سواٌء ُنقلت تلـك     ث األثر السليب    لفساد ميكن أن حتدِ   م منها الدولة بسبب ا    موارد ُتحرَ 

  املوارد إىل اخلارج أو احُتفظ هبا داخل البلد،
دراسة الشاملة اليت أعدهتا مفوضة األمم املتحـدة         بال حييط علماً مع التقدير     -١  

 لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلـداهنا            ّماالسامية حلقوق اإلنسان ع   
سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية   متع حبقوق اإلنسان، وال   على الت من تأثري سليب    األصلية  
  ؛)١(والثقافية
مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             يدعو    -٢  

   نظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛الالفساد إىل 
 مـشروع إىل     احلاجة امللحة إىل إعادة األموال املتأتية من مصدر غري         يؤكد  -٣  

بلداهنا األصلية دون شروط، مبا يتفق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ويتماشى مـع               
 بإيالء مكافحة الفساد أولويـةً     ٢٠٠٥التعهد الذي قطعته الدول يف مؤمتر القمة العاملي لعام          

ضاعفة وحيث مجيع الدول على م    ،  كبح التحويل غري املشروع لألموال    ب كافة و  ةصعدعلى األ 
  جهودها لتعقب هذه األموال وجتميدها واستردادها؛

 بأمهية االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بإعـادة            يسلم  -٤  
 القائمة علـى  يف السياسةتساق تعزيز االاألموال املتأتية من مصدر غري مشروع بوسائل منها       

ء يف جملس حقـوق اإلنـسان ويف         مداوالت وإجراءات الدول األعضا    أثناءحقوق اإلنسان   
  العملية احلكومية الدولية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ 

__________  
)٧١( A/HRC/19/42. 
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 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد إىل            يدعو  -٥  
 عنـد  م على حقوق اإلنسان يف تنفيذ االتفاقية، مبـا يف ذلـك  ائالنظر يف سبل اعتماد هنج ق    

التعامل مع مسألة إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، ويعرب عن تقديره للجهود              
 باسترداد األصـول   املتواصلة اليت يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين         

تفاقيـة  لتزاماهتا الناشئة عـن اال     من أجل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء با        التابع للمؤمتر 
منع وكشف وردع التحويل الدويل لألموال املتأتية من مصدر غري مـشروع،            بزيادة فعالية   

 أن هناك جمتمعـاً وقـع       تعزيز التعاون الدويل يف جمال استرداد األصول، ويضع يف اعتباره         بو
، بصرف النظر عن    ضحية هلذه املمارسات ويعاين من التبعات املترتبة على حتويل هذه األموال          

  ها ورغبتها؛مواردعن ومؤسسات وسلطات الدولة املطاِلبة بإعادة األموال ات قدر
 بالقرار الذي اختذه مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة            يرحب  -٦  

ملكافحة الفساد يف دورته الرابعة بعقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحـة العـضوية              
 املشورة وتقدمي املساعدة للدول فيما يتعلق بتسليم اجملرمني         تتناول التعاون الدويل، بغية إسداء    

واملساعدة القانونية املتبادلة، ويشري مع التقدير إىل مبادرة جمموعة البنك الدويل ومكتب األمم          
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استرداد األصول املنهوبة، ويشجع التنـسيق بـني             

  املبادرات القائمة؛ 
 دعماً  قنوات منها منظومة األمم املتحدة     إىل زيادة التعاون الدويل عرب       دعوي  -٧  

األمـوال  للجهود الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية املبذولة ملنع ممارسات الفساد وحتويـل            
 مبا يتفق مع مبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      املتأتية من مصدر غري مشروع ومكافحتها     

هذا الصدد يشجع التعاون الوثيق على الصعيدين الـوطين والـدويل بـني             يف  هو  الفساد، و 
  وكاالت مكافحة الفساد ووكاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية؛ 

مجيع الدول اليت ُتوجَّه إليها طلبات بإعادة األموال املتأتية من مصدر           يدعو    -٨  
بـإيالء مكافحـة    لذي قطعته على نفسها     بااللتزام ا  على حنو كامل     الوفاءغري مشروع إىل    

ن بـأ م  يتسلال، وإىل   كبح التحويل غري املشروع لألموال    ب كافة و  ةصعدالفساد أولوية على األ   
 يف هذا املضمار عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يعـين          وفاءها بااللتزامات الناشئة  

لفساد ببذل قصارى جهدها إلعادة األموال      أيضاً أّنها ملزمة جتاه اجملتمعات املتأثرة باستشراء ا       
مـن   لعدم إعادة هذه األموال      ا احلد ممّ  بغيةاملتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية         

سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية     على جماالت منها التمتع حبقوق اإلنسان، وال      أثر سليب   
 أن حتد يف مرحلة التعقب من القيود املفروضة         والثقافية يف البلدان األصلية، وذلك بطرق منها      

ـ               بـني   شأنعلى الواليات القضائية املُطاِلبة بإعادة هذه األموال، وأن تعزز التعاون يف هذا ال
وكاالت مكافحة الفساد ووكاالت إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية، وأن تراعي           

إجـراءات  عنـد االقتـضاء     فصل   ت بأنعلى وجه اخلصوص احتماالت تبديد هذه األموال        
  مصادرة األموال عن شرط صدور إدانة يف البلد األصلي؛ 
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مجيع الدول املطاِلبة بإعادة األموال املتأتية مـن مـصدر غـري            يدعو أيضاً     -٩  
بإيالء مكافحة الفـساد أولويـة علـى        بالتعهدات اليت قطعتها     لكاملا لتزاماالمشروع إىل   

ق مبادئ املساءلة   يتطب ، كما يدعوها إىل    غري املشروع لألموال   كبح التحويل ب كافة و  ةصعداأل
عمـال  إلاألموال املعـادة    خصيص  والشفافية واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بت       

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سعياً إىل حتسني إجـراءات الوقايـة والكـشف             
 ومنع اإلفالت من العقاب وتـوفري        يتم حتديدها  أو سوء اإلدارة اليت   وتصحيح أوجه الضعف    

سبل انتصاف فعالة الغرض منها هتيئة الظروف املالئمة لتجنب وقوع انتـهاكات جديـدة              
   وحتسني إقامة العدل بصورة عامة؛حلقوق اإلنسان

الحقـة  مب أن الدول ملزمة بالتحقيق يف حاالت الفـساد و    من جديد  يؤكد  -١٠  
ول إىل تعزيز اإلجراءات اجلنائية الرامية إىل جتميد أو حجز األموال           ويدعو مجيع الد   ،مرتكبيها

املتأتية من مصدر غري مشروع، ويشجِّع الدول املطاِلبة على كفالة البدء يف حتقيقات وطنيـة               
وافية ودعمها باألدلة الالزمة بغرض تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، ويشجِّع يف هذا             

معلومات عن األطر واإلجراءات القانونية إىل الدولة        تقدميتلقية للطلبات على    الصدد الدول امل  
   عند االقتضاء؛املطاِلبة،

 على أن مثة مسؤولية تقع على عاتق الشركات وهي االمتثال جلميع            يشدد  -١١  
القوانني وحقوق اإلنسان املنطبقة ومراعاهتا، فضالً عن ضرورة تعزيز وصول الـضحايا إىل             

اف فعالة من أجل الوقاية الفعلية من انتهاكات حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة               سبل انتص 
باألعمال التجارية ومعاجلتها، وفقاً ملا ورد يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجاريـة             

  ؛)٧٢(وحقوق اإلنسان
 احلاجة إىل الشفافية يف املؤسسات املالية والتطبيق الفعلي ملبدأ احلرص           يؤكد  -١٢  

واجب يف مؤسسات الوساطة املالية، ويدعو الدول إىل التماس الوسـائل املالئمـة وفقـاً               ال
اللتزاماهتا الدولية املتعلقة بكفالة تعاون املؤسسات املالية واستجابتها للطلبات املقدمـة مـن             

ل املتأتية من مصدر غري مشروع، وتوفري نظـام         اجهات أجنبية بشأن جتميد واسترداد األمو     
ملساعدة القانونية املتبادلة للدول املطاِلبة بإعادة هذه األموال، ويشجع على تعزيز           مي ا تقدفعال ل 

   يف هذه الصدد؛بناء القدرات البشرية واملؤسسية
املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات         إىل اخلبري    يطلب  -١٣  

 أن يقدم إىل جملس حقـوق       يع حقوق اإلنسان  املالية الدولية املتصلة هبا يف التمتع الكامل جبم       
لعدم إعادة األموال املتأتية مـن        ما قة بشأن عمَّدورته الثانية والعشرين، دراسة م    اإلنسان، يف   

القدر األقصى  استفادة الدول من    على  من تأثري سليب    مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية       
، وخباصـة احلقـوق      بشكل كامل  كافةحقوق اإلنسان   كامل  إعمال  املوارد املتاحة يف    من  

__________  
)٧٢( A/HRC/17/31ملرفق، ا. 
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املثقلة بالـديون اخلارجيـة     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اعتبار خاص للبلدان         
  ؛اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تلك و مناالنامية

 إىل املفوضة السامية أن حتيل هذا القرار إىل الدول األعضاء وخمتلف            يطلب  -١٤  
 إعادة األموال املتأتية من مصدر غـري        ابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت ُتعَنى مبسألة      اهليئات الت 
 كي تنظر فيه وحتدد ما يلزم من إجراءات وتنسيق، حسبما تقتضيه احلاجة، وال سيما مشروع

  يف سياق مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
  .طار البند نفسه من جدول األعمال هذه املسألة يف إ مواصلة النظر يفيقرر  -١٥  

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 عضواً عـن    ١١ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٥اعُتمد بتصويت مسّجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
 ،أوغنـدا ،  غوايأورو،  الوأنغ،  إندونيسيا،  إكوادور،  األردن،  حتاد الروسي اال

، الـسنغال ،  جيبويت،  تايلند،  بريو،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن،  بنغالديش
، كوبـا ،  الكـامريون ،  قريغيزستان،  قطر،  الفلبني،  غواتيماال،  الصني،  شيلي

اململكـة  ،  ملديف،  املكسيك،  ماليزيا، ليبيا،   الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا
  اهلند، نيجرييا، موريشيوس، موريتانيا، العربية السعودية

  :املعارضون
  الواليات املتحدة األمريكية

  : عن التصويتاملمتنعون
، مجهوريـة مولـدوفا،   اجلمهورية التشيكية، بولندا، بلجيكا، إيطاليا،  سبانياإ

  .] هنغاريا،النمسا، النرويج، سويسرا، رومانيا

    ١٩/٣٩  
  املساعدة املقدمة إىل ليبيا يف جمال حقوق اإلنسان

   حقوق اإلنسان،إن جملس  
مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية         إذ يسترشد     

  األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
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، ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٥املـؤرخ    ٦٠/٢٥١إىل قراري اجلمعية العامة     وإذ يشري     
جملـس  يف  عضوية  لا بشأن إعادة حقوق     ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٨املؤرخ   ٦٦/١١و

  ، إىل ليبياحقوق اإلنسان
/ حزيـران  ١٨املـؤرخ    ٥/١ إىل قرار جملس حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    

   بشأن بناء مؤسسات اجمللس،٢٠٠٧ يونيه
/ شـباط  ٢٥املؤرخ   ١٥/١- إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان دإ      وإذ يشري كذلك    

/ أيلـول  ٢٩املؤرخ   ١٨/٩ و ،٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧املؤرخ   ١٧/١٧، و ٢٠١١فرباير  
  ،٢٠١١سبتمرب 

 أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات           وإذ يؤكد جمدداً    
األساسية املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان               

  واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها،
 على أن املسؤولية عن تعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات             يؤكد جمدداً أيضاً   وإذ  

  األساسية ومحايتها تقع على عاتق الدولة يف املقام األول،
   وبوحدهتا وسالمتها اإلقليمية،ه القوي بسيادة ليبيا واستقالهلا بالتزاموإذ يذكّر  
  : مبا يلييرحب  -١  
 ٢٠١١أغسطس  /آب ٣املؤرخ  لية يف ليبيا    امليثاق الدستوري للمرحلة االنتقا     )أ(  

  الذي جيعل من تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عنصرين أساسيني فيه؛
 أثنـاء  ٢٠١٢فربايـر  /شباط ٢٨البيان الذي أدىل به رئيس وزراء ليبيا يف           )ب(  

اجلزء الرفيع املستوى من الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، والذي وجَّـه فيـه               
ىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لزيارة ليبيا وأبدى فيه اسـتعداده             الدعوة إ 

لتوجيه دعوة دائمة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية لزيارة البلد يف             
  الوقت املناسب؛

زاماهتا حلكومة االنتقالية الليبية من أجل الوفاء بالت      اليت تبذهلا ا  اجلهود اجلارية     )ج(  
 فيها، وتعزيز حقوق اإلنسان     اً ليبيا طرف   تكون مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت     

  واحلريات األساسية ومحايتها، والتعاون مع جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية؛
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، هي اجمللـس        إنشاء السلطات الليبية مؤخراً     )د(  

   العامة وحقوق اإلنسان يف ليبيا؛الوطين للحريات
 وترتيبات تنظيم انتخابات اجمللس الوطين      ية السياسية االنتقالية يف ليبيا    العمل  )ه(  

 وضع الدستور وإنشاء    على طريق ، باعتبار ذلك خطوة     ٢٠١٢اللييب يف وقت الحق من عام       
  املؤسسات الدستورية لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛
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 ويساند بقوة جهود احلكومة االنتقالية الليبيـة         بشجاعة الشعب اللييب   يشيد  -٢  
  ؛حلقوق إنسان بشكل كاملالرامية إىل إمتام عملية االنتقال السياسي بسرعة وسالم وإىل إعمال 

 بالتقرير اخلتامي الذي قدمته جلنة التحقيـق الدوليـة بـشأن            حييط علماً   -٣  
  نتقالية الليبية على تنفيذ التوصيات املقدمة إليها؛، ويشجع احلكومة اال)٧٣(ليبيا

، اليت تعترض ليبيا حالياً يف ميدان حقـوق اإلنـسان         ات   بالصعوب يعترف  -٤  
ويشجع احلكومة االنتقالية الليبية بقوة على تكثيف جهودها من أجل محاية حقوق اإلنسان             

  وتعزيزها ومنع أي انتهاك هلا؛
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       باعتماد تقرير    حييط علماً   -٥  

 يف الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، ويشيد بتعاون ليبيـا مـع              )٧٤(املتعلق بليبيا 
املدرجـة يف   وقبول  لك استعدادها لتنفيذ التوصيات اليت حظيت بـال       اجمللس، مبا يف ذ    آليات

  ؛)٧٥(لتقرير املذكور آنفاًاملرفقة بااإلضافة 
 احلكومة االنتقالية الليبية على التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان          يشجع  -٦  

  وعلى تقدمي املسؤولني إىل العدالة الليبية؛
ك أن توافر املوارد الليبية قد يساعد احلكومة االنتقالية الليبيـة علـى              يدر  -٧  

  االستفادة من تلك املوارد يف جمال حقوق اإلنسان؛
لسامية أن تستطلع، بالتعاون مع احلكومـة االنتقاليـة    إىل املفوضية ا يطلب  -٨  

الليبية وبناًء على طلبها، سبل التعاون يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املساعدة التقنيـة                
  وبناء القدرات؛

مبعلومات  دورته الثانية والعشرين،     أثناءده،  تزوي املفوضية السامية    طلب إىل ي  -٩  
لحكومة االنتقالية الليبية وعما تضطلع به من أنـشطة لبنـاء           عما تقدمه من مساعدة تقنية ل     
  . من جدول األعمال١٠ إطار البند يفقدراهتا والتعاون معها، وذلك 

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  .]اعُتمد دون تصويت[

__________  
)٧٣( A/HRC/19/68. 
)٧٤( A/HRC/16/15. 
)٧٥( A/HRC/16/15/Add.1. 
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  املقررات  -باء  

    ١٩/١٠١  
  طاجيكستان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             ذ يتصرف إ  
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،وري الشاملبعملية االستعراض الد

 ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٣طاجيكستان يف   االستعراض املتعلق ب  جرى  وقد أ   
  ،٥/١وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

  تلك النتيجة  تتألفو.  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بطاجيكستان      يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء طاجيكستان     )A/HRC/19/3(من تقرير الفريق العامل املتعلق بطاجيكستان       

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة           / التوصيات و  يف
ج معاجلة كافيـة    القضايا اليت مل تعالَ    من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو         

 A/HRC/19/3/Add.1(الفريـق العامـل     خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار           
  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2و

 ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٢  
  انيا املتحدةترتمجهورية : نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ قرارهـا     امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف         إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل
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 / تـشرين األول   ٣تحـدة يف    انيـا امل  ترتمهورية  االستعراض املتعلق جب   وقد أجرى   
  ،٥/١، وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١ أكتوبر

 تتـألف و. انيا املتحدة ترت نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية        يعتمد  
، )A/HRC/19/4(انيـا املتحـدة     ترت من تقرير الفريق العامل املتعلق جبمهوريـة         تلك النتيجة 

أو االستنتاجات، فـضالً عـن      /انيا املتحدة بشأن التوصيات و    ترتآراء مجهورية    اإلضافة إىل ب
التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن               

 ج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جـرى يف إطـار          املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ     
  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2، وA/HRC/19/4/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٣  
  ليبيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقاً جلميـع  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٩تعلق بليبيا يف  االستعراض امل  وقد أجرى   
  ،٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

مـن    تلك النتيجـة   تتألفو.  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بليبيا      يعتمد  
 بشأن التوصـيات    ليبيا، باإلضافة إىل آراء     )A/HRC/16/15(تقرير الفريق العامل املتعلق بليبيا      

اهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة مـن ِقبـل           االستنتاجات، فضالً عن التزام    أو/و
ج معاجلة كافية خـالل     بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ           اجمللس

، A/HRC/19/2 و A/HRC/16/15/Add.1(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٤

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١٠٤  
  سوازيلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ
بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  الرئيس  لبيان  

  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل
 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ االستعراض املتعلق بسوازيلند يف      وقد أجرى   

  ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
 من   تلك النتيجة  تتألفو. الدوري الشامل املتعلق بسوازيلند    نتيجة االستعراض    يعتمد  

 بـشأن  سـوازيلند ، باإلضافة إىل آراء )A/HRC/19/6(تقرير الفريق العامل املتعلق بسوازيلند   
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 

 معاجلة كافية خالل    دود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجلَ       ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ر     
، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/6/Add.1(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          

  ).الفصل السادس
  ٣٨اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٥  
  غوترينيداد وتوبا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١جلمعية العامـة يف قرارهـا       إذ يتصرف امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه ا         
، ووفقاً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

املتصلة بشأن الطرائق واملمارسات    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املؤرخ  لبيان الرئيس   
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٥غو يف   وقد أجرى االستعراض املتعلق بترينيداد وتوبا       
  ،٥/١وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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وتتألف تلـك   . يعتمد نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بترينيداد وتوباغو         
، باإلضافة إىل آراء    )A/HRC/19/7(من تقرير الفريق العامل املتعلق بترينيداد وتوباغو        النتيجة  

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته،      /ترينيداد وتوباغو بشأن التوصيات و    
قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القـضايا الـيت                 

ج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل                 تعالَ مل
)A/HRC/19/7/Add.1و A/HRC/19/2الفصل السادس ،.(  

 ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٦  
  تايلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١لوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            امتثاالً ل  إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقاً جلميع ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥ االستعراض املتعلق بتايلند يف      جرىوقد أ   
  ،٥/١األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

مـن  وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتايلند      يعتمد  
 بشأن التوصيات   دتايلنآراء  ، باإلضافة إىل    )A/HRC/19/8(تقرير الفريق العامل املتعلق بتايلند      

االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة مـن ِقبـل               أو/و
بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافيـة خـالل             اجمللس

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/8/Add.1(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١٠٧  
  آيرلندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ار اجمللس    ولقر ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٦ االستعراض املتعلق بآيرلندا يف      وقد أجرى   
  ،٥/١صلة الواردة يف قرار اجمللس جلميع األحكام ذات ال

مـن  وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بآيرلندا      يعتمد  
 بـشأن   آيرلنـدا ، باإلضـافة إىل آراء      )A/HRC/19/9(تقرير الفريق العامل املتعلق بآيرلنـدا       

 قبل اعتماد النتيجة من     أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته،       /التوصيات و 
ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل                

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/9/Add.1(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٨  
  توغو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتـوبر   /  تشرين األول  ٦ االستعراض املتعلق بتوغو يف      وقد أجرى   
  ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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مـن  ألف تلك النتيجة    وتت.  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتوغو      يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء توغو بشأن التوصيات       )A/HRC/19/10(تقرير الفريق العامل املتعلق بتوغو      

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس      /و
معاجلة كافية خالل احلـوار     ج  بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ          

، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/10/Add.1(التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل       
  ).السادس الفصل

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١٠٩  
  اجلمهورية العربية السورية: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١اجلمعية العامـة يف قرارهـا        امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه       رفإذ يتص   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،لشاملبعملية االستعراض الدوري ا

 تـشرين   ٧ االستعراض املتعلـق باجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف            وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١أكتوبر /األول

.  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق باجلمهوريـة العربيـة الـسورية           يعتمد  
 العامـل املتعلـق باجلمهوريـة العربيـة الـسورية      من تقرير الفريـق وتتألف تلك النتيجة   

)A/HRC/19/11(     بـشأن التوصـيات     اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ، باإلضافة إىل آراء 
االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس       أو/و

 مل تعاجل معاجلة كافية خـالل احلـوار         بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت        
، الفصل  A/HRC/19/2 و A/HRC/19/11/Add.1(التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل        

  ).السادس
  ٣٩اجللسة 

 ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٠  
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال : نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  اإلنسان،إن جملس حقوق   
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،ستعراض الدوري الشاملبعملية اال
/  تـشرين األول ٧ االستعراض املتعلق جبمهورية فرتويال البوليفاريـة يف       وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١أكتوبر 

.  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية فرتويـال البوليفاريـة          يعتمد  
من تقرير الفريق العامـل املتعلـق جبمهوريـة فرتويـال البوليفاريـة             نتيجة  وتتألف تلك ال  

)A/HRC/19/12(              باإلضافة إىل آراء مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة بـشأن التوصـيات ،
االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس       أو/و

ج معاجلة كافية خالل احلـوار      ن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ      بكامل هيئته، من ردود بشأ    
، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/12/Add.1(التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل       

  ).السادس الفصل
  ٤٠اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١١  
  آيسلندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ق اإلنسان،إن جملس حقو  
 ٦٠/٢٥١اجلمعية العامـة يف قرارهـا        امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه       إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،االستعراض الدوري الشاملبعملية 

 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ االستعراض املتعلق بآيسلندا يف      وقد أجرى   
  ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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من وتتألف تلك النتيجة    .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بآيسلندا      يعتمد  
 بـشأن   آيـسلندا ، باإلضافة إىل آراء     )A/HRC/19/13(آيسلندا  تقرير الفريق العامل املتعلق ب    

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ج معاجلة كافية خالل ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ          

، A/HRC/19/2 و A/HRC/19/13/Add.1( يف إطار الفريق العامـل       احلوار التفاعلي الذي جرى   
  ).الفصل السادس

  ٤٠اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١٢  
  زمبابوي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١هـا    امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرار          إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقاً  ٢٠١١أكتوبر  /ل تشرين األو  ١٠ االستعراض املتعلق بزمبابوي يف      وقد أجرى   
  ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 من  وتتألف تلك النتيجة  .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بزمبابوي      يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء زمبـابوي بـشأن   )A/HRC/19/14(تقرير الفريق العامل املتعلق بزمبابوي   

ت، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من           أو االستنتاجا /التوصيات و 
ج معاجلة كافية خالل ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ          

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2(احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطار الفريق العامل 

  ٤٠اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٥

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٣  
  ليتوانيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ
بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لرئيس املؤرخ   لبيان ا 

  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل
 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١١ االستعراض املتعلق بليتوانيا يف      وقد أجرى   

  ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
مـن  وتتألف تلك النتيجة    . الدوري الشامل املتعلق بليتوانيا    نتيجة االستعراض    يعتمد  

، باإلضـافة إىل آراء ليتوانيـا بـشأن         )A/HRC/19/15(الفريق العامل املتعلق بليتوانيا      تقرير
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجـة            /التوصيات و 

ج معاجلة كافيـة    ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ       ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من       من
 A/HRC/19/15/Add.1(خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل               

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2و
  ٤١اجللسة 

  ٢٠١٢مارس / آذار١٦
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١٤  
 أوغندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

 لس حقوق اإلنسان،إن جم  

 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
 ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١أكتوبر  /  تشرين األول  ١١ االستعراض املتعلق بأوغندا يف      وقد أجرى   
 ،٥/١جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
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 مـن   وتتألف تلك النتيجة  .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأوغندا      يعتمد  
، باإلضـافة إىل آراء أوغنـدا بـشأن         )A/HRC/19/16(تعلق بأوغندا   تقرير الفريق العامل امل   

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ج معاجلة كافية خالل ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَ          

 ).، الفصل السادسA/HRC/19/2( جرى يف إطار الفريق العامل احلوار التفاعلي الذي

 ٤١ اجللسة
 ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  ].اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١٥  
   ليشيت-تيمور : نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

/  تـشرين األول   ١٢ ليـشيت يف     - االسـتعراض املتعلـق بتيمـور        وقد أجـرى    
  ،٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١ أكتوبر

وتتـألف تلـك    .  ليشيت - نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتيمور        يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء    )A/HRC/19/17( ليشيت   -من تقرير الفريق العامل املتعلق بتيمور       النتيجة  
أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته،        / و  ليشيت بشأن التوصيات   -تيمور  

قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القـضايا الـيت                 
ج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل                 تعالَ مل
)A/HRC/19/17/Add.1و A/HRC/19/2لسادس، الفصل ا.(  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  ]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٦  
  مجهورية مولدوفا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ؤرخ   امل ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

بشأن الطرائق واملمارسات املتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 تـشرين   ١٢ االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية مولدوفا يف         وقد أجرى   
  ،٥/١ ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس  وفقاً جلميع األحكام٢٠١١أكتوبر /األول

وتتألف تلـك   .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية مولدوفا       يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء )A/HRC/19/18(من تقرير الفريق العامل املتعلق جبمهورية مولدوفا   النتيجة  

عـن التزاماهتـا الطوعيـة      أو االستنتاجات، فـضالً     / بشأن التوصيات و   مجهورية مولدوفا 
قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئتـه، مـن ردود بـشأن املـسائل                  وما
القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الذي جرى يف إطـار الفريـق                 أو

  ).، الفصل السادسA/HRC/19/2 وA/HRC/19/18/Add.1(العامل 

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١٧  
  هاييت: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١اجلمعية العامـة يف قرارهـا        امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه       إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

 بشأن الطرائق واملمارسات املتـصلة      PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  ،بعملية االستعراض الدوري الشامل

 / تـشرين األول   ١٣ االستعراض الدوري الشامل املتعلـق هبـاييت يف          وقد أجرى   
  ،٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس ٢٠١١ أكتوبر
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 مـن  وتتألف تلك النتيجـة .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق هباييت      يعتمد  
، باإلضافة إىل آراء هاييت بشأن التوصيات       )A/HRC/19/19(تقرير الفريق العامل املتعلق هباييت      

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس      /و
ئته، من ردود بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية خالل احلـوار               بكامل هي 

، A/HRC/19/2 وA/HRC/19/19/Add.1(التفاعلي الذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل       
  ).السادس الفصل

 ٤٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٩/١١٨  
  غوا وبربوداأنتي: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثاالً للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ ولقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ

مارسات املتـصلة    بشأن الطرائق وامل   PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس املؤرخ    
  بعملية االستعراض الدوري الشامل،

 ٢٠١١أكتوبر  /  تشرين األول  ٤ االستعراض املتعلق بأنتيغوا وبربودا يف       وقد أجرى   
  ،٥/١وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

وتتـألف تلـك    .  نتيجة االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأنتيغوا وبربودا       يعتمد  
، باإلضـافة إىل آراء     )A/HRC/19/5(نتيجة من تقرير الفريق العامل املتعلق بأنتيغوا وبربودا         ال

أو االستنتاجات، فضالً عن التزاماهتا الطوعية وما قدمته،        /أنتيغوا وبربودا بشأن التوصيات و    
 قبل اعتماد النتيجة من ِقبل اجمللس بكامل هيئته، من ردود بشأن املسائل أو القـضايا الـيت                

تعالَج معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي الـذي جـرى يف إطـار الفريـق العامـل                  مل
)A/HRC/19/5/Add.1و A/HRC/19/2الفصل السادس ،.(  

 ٤٢اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار١٦

  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ١٩/١١٩  
 ألشخاص ذوي اإلعاقة تيسري وصول ا  ب و سكرتاريةفرقة العمل املعنية خبدمات ال    

  ام تكنولوجيا املعلوماتاستخدبو
قرر جملس حقوق اإلنـسان     ،  ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٢املعقودة يف   ،  ٥٢يف اجللسة     

 : اعتماد النص التايل

 إن جملس حقوق اإلنسان،"  

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٩ املؤرخ   ٦٥/٢٨١ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
   جملس حقوق اإلنسان،املتعلق باستعراض

 / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢١ىل قرار جملس حقوق اإلنـسان       إ أيضاً وإذ يشري   
 ل وأداء اجمللس، وعلـى وجـه اخلـصوص        واملتعلق باستعراض عم   ٢٠١١مارس  
 إنشاء فرقة عمل لدراسة املسائل املتعلقة فيه اجمللس  من مرفقه، والذي قرر٦١ الفقرة

لوجيا استخدام تكنو ب و شخاص ذوي اإلعاقة  تيسري وصول األ  ب و السكرتاريةخبدمات  
   من املرفق، ٦٠ و٥٩ و٥٨ و٥٧، على النحو املنصوص عليه يف الفقرات املعلومات
، يف   إىل فرقـة العمـل      إىل أن جملس حقوق اإلنسان طلب       كذلك وإذ يشري   

 ، تقدمي توصيات حمددة إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة، ١٦/٢١ هقرار

د املنطبقـة مـن      على ضرورة ضمان االمتثال للقواع     وإذ يؤكد من جديد     
 النظام الداخلي للمجلس، 

   بالتقرير الذي قدمته فرقة العمل، واملرفق هبذا املقرر؛ يرحب  -١  
 املشفوعة بالطرائق الواردة    ا توصياهت ه مبا في   تقرير فرقة العمل   يؤيد  -٢  

 يف التقرير؛ 

 إىل متابعـة التوصـيات       أصحاب املصلحة املعنيني كافـةً     يدعو  -٣  
إىل  متابعـةً كافيـة، و     يف تقريرها ئق املبّينة واملقدمة من فرقة العمل       املشفوعة بالطرا 

تترتب عليها آثار مالية والتوصـيات الـيت    الشروع فوراً يف تنفيذ التوصيات اليت ال 
  ميكن تنفيذها من املوارد املتاحة؛ 

 أن ينظر، أثناء دورته احلاديـة والعـشرين، يف التوصـيات            يقرر  -٤  
ميكن تنفيـذها    ملبّينة واملقدمة من فرقة العمل يف تقريرها واليت ال        املشفوعة بالطرائق ا  

من املوارد املتاحة، وذلك يف سياق األعمال التحضريية للميزانيـة العاديـة لفتـرة              
، وأن حييل بعد ذلك توصيات فرقة العمل وما يترتب عليها           ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

 جلمعية العامة لتنظر فيها؛ من آثار يف امليزانية الربناجمية ذات الصلة إىل ا
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 جملس حقوق اإلنسان إىل أن يستعرض يف دورتـه الثانيـة            يدعو  -٥  
 ."والعشرين حالة تنفيذ توصيات فرقة العمل الواردة يف تقريرها

 .]اعُتمد دون تصويت[

  بيانا الرئيس  - جيم  

  ١٩/١ بيان الرئيس    
، ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ة يف   يف اجللسة الثالثة واخلمسني جمللس حقوق اإلنسان املعقود         

  :أدىل رئيس جملس حقوق اإلنسان بالبيان التايل
  إن جملس حقوق اإلنسان،"  
  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠املؤرخ  ١٨/٢ إىل بيان الرئيس إذ يشري  
 بقرار مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن          يرحب  -١  

 اجتماعـات    يف كل عام، عقدُ     التقرير السنوي للمفوضية السامية،    يصاحب إطالقَ 
تشارك فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة واجلهات األخرى صاحبة املـصلحة            

تقدمي معلومات بشأن أمور منها املسائل احملددة يف الفقرة الرابعة من بيـان             بغرض  
  ؛١٨/٢الرئيس 

 بتأكيد املفوضة السامية أهنـا سـتراعي التعليقـات          يرحب أيضاً   -٢  
 هاتحإتاناء اجللسات، وأنّ املفوضية السامية ستتوىل جتميع هذه التعليقات و         أث املقدمة

 ."جلمهورعامة ال

  .]اعُتمد دون تصويت[

  ١٩/٢ بيان الرئيس    
  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 ٢٧خالل دورة جملس حقوق اإلنسان التاسعة عشرة، املعقـودة يف الفتـرة مـن                 
 من جدول األعمـال     ١٠ويف إطار النظر يف البند      ،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣فرباير إىل   /شباط

  :ه نصُّهذا، أدىل رئيس اجمللس ببيان "املساعدة التقنية وبناء القدرات"املعنون 
يرحب جملس حقوق اإلنسان بآخر ما استجد من تطورات قانونية            -١"  

  : مبا يليوسياسية يف هاييت متّيزت خاصةً
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 سلمية بني رئيس منتخـب       بصورة هاوتسلّمالسلطة  عملية تسليم     )أ(  
دميقراطياً وآخر ينتمي إىل املعارضة، ويؤكد أمهية إجراء االنتخابات احمللية والربملانية           

  ؛ةاملناسبظروف الالقادمة يف 
تسمية وتعيني أحد عشر قاضياً من قضاة حمكمة الـنقض اإلثـين              )ب(  
ـ      احملكمة  رئيس ن فيهم عشر، مب  إتاحـة  حـرز يف    ذي أُ ، ويرحب كذلك بالتقدم ال

تنفيذ اإلصـالح   كي يتاح   البشرية الكافية للنظام القضائي     املوارد  الوسائل املادية و  
ة حتسني سـري عمـل نظـام        ضرور، ويشدد على    ٢٠٠٧عام  يف  القضائي املعتمد   
  . السجون يف هاييت

 سلطات هاييت الرامية إىل بناء مساكن    خبططيرحب اجمللس كذلك      -٢  
كما يرحب بإنشاء صـندوق     . ٢٠١٠يناير  /ثاين كانون ال  ١٢لصاحل ضحايا زلزال    

  .خاص لتمكني األطفال من االلتحاق باملدارس يف هاييت
عزمها علـى   بينّوه اجمللس بإعادة تأكيد سلطات هاييت التزاماهتا و         -٣  

ال سيما عن طريق إيالء املزيـد مـن         ف املعيشية للهايتيات واهلايتيني     حتسني الظرو 
  .اناالهتمام الحترام حقوق اإلنس

ينّوه اجمللس أيضاً باألولويات اليت حددها رئيس اجلمهورية، ومن           -٤  
بينها ترسيخ سيادة القانون، والتعليم، والبيئة، والعمل، وحيث املاحنني على الوفـاء            

  .دون إبطاءبتعهداهتم 
قـوق  حل تعزيز املؤسـسات الوطنيـة       ه ال بد من   يؤكد اجمللس أن    -٥  

صـول  طن، وكذلك احترام حقوق اإلنـسان واأل      اإلنسان، مثل مكتب محاية املوا    
، ومكافحة اجلرمية وأسباهبا وبذل جهود ملكافحة اإلفالت        القانونية الواجبة مراعاهتا  

  . لضمان سيادة القانون واألمن يف هاييت،من العقاب
ري الـسياسية   يدعو اجمللس حكومة هاييت إىل مواصلة اختاذ التـداب          -٦  

 ومن مجلتها التـدابري   ،  الفئات الضعيفة حالُها   فرادق أ ضمان حقو والقانونية الالزمة ل  
  .اهلادفة إىل مكافحة االجتار باألطفال

 التـدابري   اعتمـاد يدعو اجمللس كذلك حكومة هاييت إىل مواصلة          -٧  
 السياسية وإىل   املرأة يف الشؤون   تعزيز مشاركة    من أجل السياسية والقانونية الالزمة    

  .القائمني على أساس نوع اجلنسمواصلة مكافحة العنف والتمييز 
يدرك اجمللس العراقيل العديدة اليت تعترض حتقيق التنمية يف هـاييت             -٨  

. ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١٢والصعوبات اليت يواجهها قادهتا من جراء زلزال        
ويسلّم اجمللس بأن التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، املدنية منها والسياسية واالقتصادية          

  . يف هاييتم واستقرار وتنميةماعية والثقافية، يشكّل عامل سالواالجت
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يشجع اجمللس اجملتمع الدويل بأكمله، وال سيما اجلهـات املاحنـة             -٩  
 وجمموعـة البلـدان     مريكا الالتينية ومنطقة الكارييب   الدولية وبلدان جمموعة دول أ    

ى تعزيز تعاوهنا مـع     الصديقة هلاييت والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، عل       
سلطات هاييت من أجل إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة           

  .والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية إعماالً كامالً
 عينيرحب اجمللس بطلب سلطات هاييت متديد بعثة اخلبري املستقل امل           -١٠  

ة، وهو اخلبري الذي تندرج واليتـه يف        حقوق اإلنسان يف هاييت ملدة سنة إضافي      الة  حب
  .إطار املساعدة التقنية وبناء القدرات، ويقرر املوافقة على هذا الطلب

يشجع اجمللس اخلبري املستقل على العمل مع املؤسسات الدوليـة            -١١  
املوارد ما يكفي من     خرباهتا و  جلهات املاحنة واجملتمع الدويل لتوعيتها بضرورة تقدمي      وا

ـ   اجلهود اليت تبذهلا سلطات    دعم لمن أج  د بعـد   هاييت يف جمال إعادة إعمـار البل
   .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢ يف ضربهالزلزال الذي 

علـى مواصـلة العمـل مـع     أيضاً  يشجع اجمللس اخلبري املستقل       -١٢  
  .اجملتمع املدين يف هاييتمع منظمات املنظمات غري احلكومية اهلايتية و

بري املستقل إىل مساعدة احلكومة اهلايتية يف تنفيـذ       يدعو اجمللس اخل    -١٣  
إىل إفادهتا من جتربتـه وخربتـه        كما يدعوه    توصيات االستعراض الدوري الشامل   

ومسامهته يف قضية حقوق اإلنسان يف هاييت، مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية،             
  .افيةمع التركيز بشكل خاص على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

إىل تقدمي تقريره إىل الـدورة      كذلك  يدعو اجمللس اخلبري املستقل       -١٤  
يـة  ناثالعشرين وإىل التوجه قريباً يف بعثة إىل هاييت وتقدمي تقرير عنها يف الـدورة ال              

  ".ويشجع السلطات اهلايتية على مواصلة التعاون مع اخلبري املستقل. والعشرين

  ٥٥اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

  ].مد دون تصويتاعُت[
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  الدورة العشرون  -عاًراب  

  القرارات  -ألف  

    ٢٠/١  
توفري سبل انتـصاف فعالـة      : االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال     

 مـن لألشخاص املتََّجر هبم وحقهم يف احلصول على سبيل انتـصاف فعـال             
  انتهاكات حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، وال سـيما           مجيع إذ يعيد تأكيد    

 / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٣/١٥٦النساء واألطفال، وخاصة قراري اجلمعيـة العامـة         
، وقرارات جملس حقوق    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨ ديسمرب

 ٢٠٠٩ يونيـه / حزيران ١٧ملؤرخ   ا ١١/٣ و ٢٠٠٨يونيه  /يران حز ١٨ املؤرخ   ٨/١٢اإلنسان  
 اليت مدد فيها    ٢٠١١يوليه  / متوز ٦ املؤرخ   ١٧/١ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ املؤرخ   ١٤/٢و

   باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال،باالجتاراجمللس والية املقررة اخلاصة املعنية 
وق  والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلق        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     إىل وإذ يشري   

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
 املبادئ املنصوص عليها يف صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات          تأكيدوإذ يعيد     

الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء              
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد    ل األطفال يف املواد اإلباحية    غالاألطفال واست 

  املرأة وبروتوكوهلا االختياري،
 إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشري  

املعاقبة عليـه  وخاصة بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه و  
  املكمِّل هلذه االتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري،

 املتعلقـة   ١٩٣٠لعـام   ) ٢٩رقم  ( إىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية       أيضاً يشري وإذ  
 املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال،          ١٩٩٩لعام  ) ١٨٢رقم  (بالعمل اجلربي و  

) ١٨٩رقـم   (يرحب باعتماد تلك املنظمة التفاقية العمل الالئـق للعمـال املرتلـيني              وإذ
  ،٢٠١١لعام ) ٢٠١رقم ( وللتوصية املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني ٢٠١١ لعام
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 باملبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتـار          وإذ حييط علماً    
تـه  أوردوصت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وما          ، اليت أ  )٧٦(باألشخاص

  املفوضية من تعليق عليها،
نة القـضاء    وجل عنية حبقوق اإلنسان  بالشواغل اليت أعربت عنها اللجنة امل     وإذ يسلِّم     

 إزاء اسـتمرار االجتـار      على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب         
  وإمكانية تعرض ضحاياه النتهاكات حقوق اإلنسان،باألشخاص 

 أن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية          وإذ يؤكد   
 منـّسقني  يزال ميثِّل حتدياً خطرياً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابةً    ويفسد التمتع هبا، وأنه ال    

 وبلدان العبـور    نشأاألطراف فيما بني البلدان امل    على املستوى الدويل وتعاوناً حقيقياً متعدد       
  وبلدان املقصد من أجل القضاء عليه،

بأن ضحايا االجتار كثرياً ما يتعرضون ألشكال متعددة من التمييز والعنف           وإذ يسلِّم     
ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن واإلعاقة واالنتماء اإلثين والثقافة والديانـة واألصـل              

هتا إىل تفـاقم االجتـار      جتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي يف حد ذا         القومي أو اال  
  باألشخاص،

د  بأن النساء واألطفال ممن ليست هلم جنـسية أو شـهادة مـيال             وإذ يسلّم أيضاً    
  معرضون بشكل خاص لالجتار هبم،

اً من الطلب على االستغالل اجلنـسي       بعض أن االجتار باألشخاص يليب      وإذ يالحظ   
  ل القسري ونقل األعضاء،والعم

) أ(٣-٢ املنصوص عليه يف املادة      ، أن احلق يف سبيل انتصاف فعال      هوإذ يضع يف اعتبار     
 اإلنسان   هو حق من حقوق    ،من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ) ج(و) ب(و

جر هبـم،   األشخاص املتَّ هم  جلميع األشخاص الذين انُتهكت حقوقهم اإلنسانية مبن في       خمّولٌ  
  على الدول التزاماً باحترام هذا احلق ومحايته والوفاء به، وأن

على أن ردود فعل الدول جتاه مسألة االجتار باألشخاص ينبغي أن تأخذ            وإذ يؤكد     
يف احلسبان بشكل كامل التزاماهتا بشأن حقوق اإلنسان هبدف ضمان متتع األشخاص املتَّجر             

، وهو ما يشمل إعمال احلق يف توفري سبيل انتصاف فعـال            هبم حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً    
  لألشخاص املتَّجر هبم الذين انُتهكت حقوقهم اإلنسانية،

سبيل يت يتكون منها    لا املختلفة   العناصر ترابط أنه ينبغي للدول، بسبب      وإذ يؤكد أيضاً    
 التأهيل والتعـويض     املساعدة والدعم اهلادفني إىل رد احلق وإعادة       االنتصاف الفعال، أن تقّدم   

  ،على حدة حسبما يكون مناسباً يف كل حالة والترضية وتقدمي ضمانات بعدم التكرار
__________  

 .E/2002/68/Add.1الوثيقة  )٧٦(



A/67/53 

GE.12-16115 182 

سياسات وبرامج إعادة التأهيـل والوصـول إىل        ينبغي وضع    هأنوإذ يؤكد كذلك      
العدالة والتعويض باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل           

هتمام بتوفري األمن للضحايا واحترام حقهم يف التمتع الكامل مبا هلم من حقوق             السن، مع اال  
سبان احتياجات احلمايـة     أن ُتؤخذ يف احل    شريطةاإلنسان، مع إشراك مجيع اجلهات الفاعلة،       

  أ والعبور واملقصد،نشألشخاص املتَّجر هبم، وذلك يف بلدان املاحملددة اخلاصة با
د الدول وهيئات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات        بصورة خاصة جبهو   وإذ يرحب   

 التصدي ملشكلة االجتـار باألشـخاص،   يف سبيلاحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     
خطة األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار          ‘سيما النساء واألطفال، مبا يف ذلك        وال

، ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ٦٤/٢٩٣ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها‘ باألشخاص
ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، وإنشاء الفريـق العامـل املعـين              

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة وبروتوكوليهـا،           باستعراض تنفيذ اتفاقية  
ر باألشخاص، وفرقة عمل منظومة األمم      وفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتا      

  املتحدة املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار باملخدرات، 
 الصادر عن مكتـب األمـم       رير العاملي عن االجتار باألشخاص    بالتقوإذ حييط علماً      

مـة  التقرير العاملي عن العمل اجلربي الصادر عـن منظ        باملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و    
  العمل الدولية،

 بتقرير املقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،          وإذ حييط علماً مع التقدير      
  ،)٧٧(سيما النساء واألطفال وال

  :  اإلعراب عن قلقه إزاء ما يلييكِّرر  -١  
سيما النساء واألطفال، الذين جيري االجتـار        ارتفاع عدد األشخاص، وال     )أ(  

  ل وفيما بينها؛هبم داخل املناطق والدو
األنشطة املتزايدة جلماعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والوطنية وأنـشطة            )ب(  

سيما النـساء واألطفـال، دون اكتـراث         املستفيدين اآلخرين من االجتار باألشخاص، وال     
لقـانون  لباألوضاع اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانني الداخلية و         

  ويل وخيالف املعايري الدولية؛الد
استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك اإلنترنت، ألغـراض         )ج(  

االجتار بالنساء ألغراض الزواج القسري والعمل      كاالستغالل اليت تشكل اجتاراً باألشخاص،      
ألطفـال   واالجتـار با اض االستغالل يف السياحة اجلنسيةالقسري واخلدمات القسرية، وألغر   

 وممارسة النشاط اجلنسي    ألطفال يف إنتاج املواد اإلباحية    لتحقيق مجلة أغراض منها استغالل ا     
  مع أطفال والعمل القسري واخلدمات القسرية وغري ذلك من أشكال استغالل األطفال؛

__________  
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٧٧(
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ارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املّتجرون وشـركاؤهم             )د(  
  ر من احلقوق ومن العدالة؛وحرمان ضحايا االجتا

عدم توافر وسائل إنصاف فعالة لألشخاص املتَّجر هبم عاملياً، مبا يف ذلـك               )ه(  
  إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكبدوها؛

املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املوصـى      ‘ع إىل   ورجال الدول على    يشجع  -٢  
اليت وضعتها مفوضية األمـم املتحـدة       ‘ ار باألشخاص يتعلق حبقوق اإلنسان واالجت    هبا فيما 

، باعتبارها أداة مفيدة إلدماج هنج يقوم على حقوق اإلنـسان يف            )١(السامية حلقوق اإلنسان  
كاملة مـن ُسـُبل   و جمموعة واسعة ةحاتإتدابريها الرامية إىل التصّدي لالجتار باألشخاص، و     

املبـادئ  ب، يف حالة األطفال املتجَّر هبـم،        كالتمساالنتصاف الفعالة لألشخاص املتَّجر هبم و     
  ؛ كحد أدىنالعامة التفاقية حقوق الطفل

 يضـحايا ذو  بصفتهم  ف باألشخاص املتَّجر هبم     اعتراالالدول على   حيث    -٣  
 تعزيز  ةلاكفعلى  احتياجات حمددة من حيث احلماية ابتداًء من اللحظة اليت ُيتَّجر هبم فيها، و            

 ومحايتها والوفاء هبا، مبا يف ذلك احلق يف توافر سبيل انتـصاف             حقوق اإلنسان اخلاصة هبم   
  فعال عند حدوث خروق هلذه احلقوق؛

 الدول، وهي تسترشد بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وبقـصد           يشّجع  -٤  
احترام حقوق اإلنسان لألشخاص املتَّجر هبم ومحايتها والوفاء هبا، مبا فيها حقهم يف سـبيل               

  : منها تدابريتنفيذ انتهاك حقوقهم اإلنسانية، على منانتصاف فعال 
ضمان النص يف قوانينها الوطنية على جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص             )أ(  

وفقاً ألحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            
مة عرب الوطنية، بصرف النظـر عمـا إذا         املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ      

كانت اجلرمية املعنية عرب وطنية من حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي علـى جرميـة                 
ـ             منظمة  ن اعتـدى  ، وذلك من أجل توفري أقصى قدر من احلماية الفعالة للضحايا وتقدمي م

  ؛عليهم إىل العدالة
ية األشخاص املتَّجر هبم     من حتديد هو   متكّنضمان وجود إجراءات مالئمة       )ب(  

هم، بصرف النظر عما إذا كانت اجلرمية املعنية عرب وطنيـة مـن         وافقتحتديداً سريعاً ودقيقاً مب   
  حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي على جرمية منظمة؛

تزويد األشخاص املتَّجر هبم مبعلومات مالئمة ومناسـبة ومفهومـة عـن              )ج(  
ل انتصاف، وعن اآلليات واإلجـراءات املتاحـة ملمارسـة           يف سبي  هم حق هاحقوقهم مبا في  

حقوقهم، وعن كيف وأين ميكنهم احلصول على املساعدة القانونية واملـساعدة الـضرورية             
   إعداد مبادئ توجيهية وضمان تطبيق هذه املبادئ على الوجه السليم؛بوسائل منهااألخرى 
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باألشخاص ميكنهم أثناءها أن     لضحايا االجتار    أو تأّملٍ / و إتاحة فترة تعافٍ    )د(  
 التعاون  عن وعي أو أن يقرروا    / و وأن يتخلصوا من ذلك التأثري    يتعافوا من تأثري املتجِرين هبم      

  ؛ بالطرد يف حقهم أثناءهاأمٌر يصدر مع السلطات املختصة، وهي فترة ينبغي أالّ
ارسوا حقهم تيسري تقدمي املساعدة القانونية إىل األشخاص املتَّجر هبم لكي مي    ) ه(  

فادة من سبيل انتصاف فعال، وضمان أن يكون احملامون الـذين يقـدمون هـذه               ستيف اال 
املساعدة قد تلقوا تدريباً مالئماً يف جمال حقوق األشخاص املتَّجر هبم، مبن فيهم األطفـال،               

   بضحايا االجتار؛يوأن يبقوا على اتصال فعل
فيمـا يتعلـق حبيـاهتم     ملتَّجر هبم   شخاص ا لألاحلماية املالئمة   وفري  ضمان ت   )و(  
   وسالمتهم عند املشاركة يف إجراءات قانونية؛اخلاصة

 معايري األهلية اليت قد يترتب عليها منع األشخاص املتَّجر هبم مـن             مراجعة  )ز(  
 الدولـة لتعـويض     اّوهلمت برامج   حال وجود ة واإلقامة يف    ي اجلنس شروطكالتماس تعويض،   
  ضحايا اجلرمية؛

مـع عـدم   ر تصريح إقامة قابل للتجديد لضحايا االجتار باألشخاص   إصدا  )ح(  
لجوء والتمتع به عندما ترى الـسلطات املختـصة أن إقامتـهم            ال حبقهم يف التماس     املساس

  ضرورية لغرض تعاوهنم مع السلطات املختصة يف التحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية؛
 يف ميـدان  ثقيف والتـدريب    أو تكثيف التدريب، مبا يف ذلك الت      /توفري و   )ط(  

الـشرطة وحـرس احلـدود      كسلطات املختصة واملوظفني املختـصني،      للحقوق اإلنسان،   
واملوظفني القنصليني ومفتشي العمل فضالً عن موظفي اهلجـرة، يف جمـال حتديـد هويـة                

هم، وافقت مب ة ودق ةسرعباألشخاص املتَّجر هبم بغية التمكني من حتديد هوية هؤالء األشخاص           
 القوانني واملسائل املتصلة باحلقوق املرتبطة      علىيب أفراد القضاء والنيابة العامة واحملامني       وتدر

باالجتار باألشخاص وما يتصل هبا من إجراءات قانونية، واعتماد ُنُهج تشمل النظام املعـين              
  املنـشأ  الفرق املتعددة التخصصات يف بلـدان     عمل  ه، مبا يف ذلك دعم إدارة القضايا و       رمتب
  ملقصد على السواء؛او

األصول املرتبطة جبرمية تدريب موظفي إنفاذ القانون على حتديد اهلوية وتتّبع    )ي(  
، يف ظل االحترام الكامل الختصاصات الدول       رص واحل هتا، ومصادر هاوجتميداالجتار بالبشر   

لضحايا  أن تشتمل نظمها القانونية الداخلية على تدابري تتيح          علىاألعضاء خبصوص امليزانية،    
  االجتار باألشخاص إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار املتكبدة؛

ضمان أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي االعتبار الرئيـسي يف مجيـع               )ك(  
 األطفال املتَّجر هبم، سواء صـدرت هـذه القـرارات           يفاإلجراءات اليت تؤثر     وأالقرارات  

 حمـاكم قانونيـة      عـن   االجتماعية، أو  واإلجراءات عن مؤسسات عامة أو خاصة للرعاية      
سلطات إدارية أو هيئات تشريعية، وخاصة عن طريق احترام حق األطفال املتَّجر هبـم يف               أو
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 حبرية يف مجيع املسائل اليت هتمهم وإعطاء هـذه اآلراء     إليهم ويف التعبري عن آرائهم     أن ُيصغى 
   نضجهم؛درجةرهم واعمحبسب أ االعتبار الواجب

 يفزويد األطفال املتَّجر هبم مبعلومات عن مجيع املسائل اليت تـؤثر            ضمان ت   )ل(  
 ستحقاقاهتم واخلدمات املتاحـة هلـم     مصاحلهم، مبا يف ذلك وضعهم وخياراهتم القانونية وا       

وإجراءات مجع مشل األسرة أو إعادهتا إىل الوطن، وضمان أن تتوافر لألطفال املتَّجـر هبـم                
لقانونية وخدمات الترمجة الشفوية واملساعدات الـضرورية       إمكانية احلصول على املساعدة ا    

التخاطب مع األطفـال    على  ن حقوق الطفل و   يف ميدا األخرى اليت يقدمها مهنيون مدرَّبون      
  املتَّجر هبم؛
 الدول اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على صـكوك األمـم              يدعو  -٥  

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة        اتفاقية األمم   كاملتحدة القانونية ذات الصلة،     
وبروتوكوليها، وال سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء        

 على سبيل األولوية، ويدعو الـدول  التوقيع والتصديق عليهاواألطفال، املكمِّل لالتفاقية، إىل  
ات فورية إلدراج أحكام الربوتوكـول يف       األطراف إىل تنفيذ هذه الصكوك وإىل اختاذ خطو       

  نظمها القانونية الداخلية؛
 الدول على مواصلة اإلسهام يف التنفيذ الكامل والفعال خلطة العمـل            حيث  -٦  

 هـا  وبراجم االعاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، ويطلب إىل صناديق األمم املتحدة ووكاالهت         
، كـل يف إطـار   بذلك  القياميمية ودون اإلقليمية واملنظمات املختصة األخرى الدولية واإلقل    

  ؛واليته
 الدول واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على وضع اسـتراتيجيات          حيث  -٧  

  وخطط عمل إقليمية مجاعية ترمي إىل مكافحة االجتار باألشخاص؛
ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظّم، بالتعاون ي إىل مفوض  يطلب  -٨  

وثيق مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، مشاورات            ال
مع الدول واهليئات واملنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية واجملتمع املدين بـشأن مـشروع             

تقدم أن  املبادئ األساسية املتعلقة باحلق يف توفري سبيل انتصاف فعال لألشخاص املتَّجر هبم، و            
   عن هذا املشروع إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة والعشرين؛اًلخصم

 الدول واألطراف املهتمة األخرى إىل تقدمي مزيد من التربعـات إىل            يدعو  -٩  
 النـساء   وال سيما صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص،         

  أشكال الرق املعاصرة؛ب اخلاصالستئماين للتربعات صندوق األمم املتحدة اإىل واألطفال و
 إىل مجيع الدول مواصلة التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتـار            يطلب  -١٠  

 يف تلبية الطلبات اليت تقدمها لزيارة بلداهنا،        باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، والنظرَ     
املنوطة واجبات ال صاحبة الوالية من أداء  الوالية لتمكنيعنوتقدمي كل ما يلزم من معلومات    
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 إىل املقررة اخلاصة بشأن مشروع املبادئ األساسية        مدخالتتقدمي  بوسائل منها    بفعالية،   هبا
احلق يف توفري سبيل انتصاف فعال لألشخاص املتَّجر هبم، وهو املـشروع املرفـق              ب املتعلقة

  ؛)٧٨(بتقريرها املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان
 إىل املفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، مبا يف ذلـك تقـدمي             طلبي  -١١  

املساعدة التقنية وبناء القدرات، املخصصة ملكافحة االجتار باألشخاص، وذلك بالتنسيق مـع         
  الوكاالت الدولية ذات الصلة؛

، على الصعيدين اإلقليمي ودون     ترّوج إىل املفوضية السامية أن      يطلب أيضاً   -١٢  
 واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتـار            العامة بادئللممي،  اإلقلي

  باألشخاص اليت وضعتها املفوضية؛
 إىل األمني العام أن يوفر للمفوضية السامية املـوارد الكافيـة ألداء             يطلب  -١٣  
    مبكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛املتعلقةواليتها 

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             ُيقرر  -١٤  
  .وفقاً لربنامج عمله السنوي

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٢  
   من اخلدمة العسكريةاالستنكاف الضمريي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
يتمتع جبميع احلقوق واحلريات املنصوص     أن من حق كل فرد أن       إذ يضع يف اعتباره       

عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دون أي متييز من أي نوع علـى أسـاس العـرق                  
اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـريه أو األصـل القـومي       أو
  االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي مركز آخر، أو

أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق         دداً  وإذ يؤكد جم    
املدنية والسياسية يقّران بأن لكل فرد احلق يف احلياة ويف احلرية ويف األمان على شخصه، إىل                

  جانب احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين واحلق يف أالّ يتعّرض للتمييز،

__________  
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٧٨(
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رات ذات الصلة اليت سبق صدورها، مبا فيها مقرر         جبميع القرارات واملقر  وإذ يذكّر     
، وقرارا جلنة حقوق    ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢جملس حقوق اإلنسان    

/  نيـسان  ٢٢ املـؤرخ    ١٩٩٨/٧٧ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٥ اإلنسان
ي من اخلدمة    اللذان اعترفت فيهما اللجنة حبق كل فرد يف االستنكاف الضمري          ١٩٩٨ أبريل

العسكرية كممارسة مشروعة للحق يف حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تـنص عليـه               
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ١٨ املادة

  ،الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان) ١٩٩٣(٢٢املدنية والسياسية والتعليق العام رقم 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّد، بالتشاور           إىل يطلب  -١  

مع مجيع الدول ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الصلة ومـع املنظمـات              
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، تقريراً حتليلياً           

ت يتناول مسألة االستنكاف الضمريي من اخلدمـة العـسكرية، وال سـيما          كل أربع سنوا  
املستجدات واملمارسات الفضلى والتحديات اليت ال تزال قائمة يف هذا الـشأن، وأن تقـدم    

 مـن   ٣التقرير األول إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعـشرين حتـت البنـد                
  األعمال؛ جدول

االت األمم املتحدة وبراجمهـا وصـناديقها ذات        مجيع الدول ووك  يشجع    -٢  
الصلة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق            
اإلنسان على التعاون التام مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن تقدم هلـا               

   من اخلدمة العسكرية؛معلومات مفيدة إلعداد التقرير عن االستنكاف الضمريي
 مجيع الدول إىل مواصلة استعراض قوانينها وسياسـاهتا وممارسـاهتا           يدعو  -٣  

يتعلق باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، حسب االقتضاء، بوسـائل منـها             فيما
  .النظر، على ضوء هذا القرار، يف مجلة أمور منها استحداث بدائل عن اخلدمة العسكرية

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٣  
  حقوق اإلنسان للمهاجرين

  إن جملس حقوق اإلنسان،  

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُيعلن أن مجيع الناس يولـدون            إذ يعيد تأكيد    
أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات             
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ة يف ذلك اإلعالن، دون متييز من أي نوع، وال سيما بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس           الوارد
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القـومي أو االجتمــاعي                 

  الـثروة أو املولد أو بسبب أي وضع آخر، أو

ة، والعهد الدويل اخلاص    إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي      وإذ يشري     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      إىل  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و    

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       إىل  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و        
ية للقضاء على مجيـع أشـكال        واالتفاقية الدول  إىل اتفاقية حقوق الطفل   التمييز ضد املرأة، و   
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية إىل التمييز العنصري، و

تفاقيـة مكافحـة    وا ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي    
  ،التمييز يف جمال التعليم

جلمعية العامة وجلنة حقـوق     أن صدرت عن ا    قسبيت   إىل القرارات ال   أيضاً وإذ يشري   
اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل أعمال خمتلف            
اآلليات اخلاصة التابعة للمجلس اليت قدمت تقارير عن حالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات      

  األساسية للمهاجرين،
 أياً  ل حبماية حقوق اإلنسان للمهاجرين     االلتزام الذي يقع على عاتق الدو      وإذ يؤكد   

مبا يتفق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي  وضعهم القانوين،  كان
  طرف فيها،

 يف التعليم املكرَّس يف مجلة صكوك     باحلق حق كل شخص يف التمتع       وإذ يؤكد جمدداً    
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل      

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة       واتفاقية حقوق الطفل   والثقافية
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

شخص إعمال  لكل  ىل موارد مالية كافية حىت يتسىن       إاحلاجة   أيضاً يؤكد جمدداً وإذ    
  ، يف هذا اجملالالتعاون الدويلفضالً عن  تعبئة املوارد الوطنية حقه يف التعليم، وأمهيةَ

 إىل املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، مبا يف ذلك املناقشات اليت جرت             وإذ يشري   
علـى  بشأن حركة اهلجرة، الذي يركز على أمهية تيسري اهلجرة النظامية وحصول املهاجرين             

اخلدمات االجتماعية، عند االقتضاء، مبا يف ذلك التعليم، مما يساهم يف تعزيز آفاق التنميـة               
  خصية ونتائجها للمهاجرين وأسرهم،الش

 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهـاجرين، وال سـيما النـساء             وإذ يساوره القلق    
احلدود الدولية دون حيازهتم    واألطفال، الذين يعرِّضون أنفسهم لالستضعاف مبحاولة عبور        

   السفر املطلوبة، وإذ ُيقر بواجب الدول احترام حقوق اإلنسان هلؤالء املهاجرين، وثائَق
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 أن الدول مسؤولة مبوجب التزاماهتا الدولية املتعلقـة حبقـوق           وإذ يضع يف اعتباره     
  يز،اإلنسان عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التعليم دون متي

التزامات الدول  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بشأن        مالحظة   أن إىلوإذ يشري     
ز ضمان توفري املوارد الكاملة للتغلب على العوائق اليت تعترض إعمال احلق يف التعلـيم تـربُ             ب

 هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهـدات      بانتظام يف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا       
  ، )٧٩(حقوق اإلنسان

 ضرورة أن حتقق مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة أهداف مبادرة           وإذ يضع يف اعتباره     
على النحـو الـوارد يف   األهداف اإلمنائية لأللفية،  من   ٢اهلدف   وكذلك   )٨٠(التعليم للجميع 

، )٨١(العامةالوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للدورة اخلامسة والستني للجمعية           
 املساواة املستمرة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مبا يف         انعدامبوسائل منها معاجلة أوجه     

 املساواة القائم على أساس عوامل منها الدخل ونوع اجلنس واملوقـع واألصـل              انعدامذلك  
  ، هذا الصدديشري إىل الدور الذي ميكن أن يؤديه احلكم الرشيد يفإذ اإلثين واللغة واإلعاقة، و

 على الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وعلى أمهية التعاون الدويل واإلقليمـي            وإذ يشدد   
ضرورة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وال سيما يف وقت يشهد تزايداً يف            على  والثنائي و 

لق دواعي ق بث فيه هذه التدفقات يف سياق حمفوف تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعولَم، وحتدُ     
  أمنية جديدة،

األصـلية ودول العبـور     املهاجرين  دول  ميكن أن تستفيد     ه أن وإذ يضع يف اعتباره     
   بالتزاماهتا حبماية حقوق اإلنسان،ئهاوفاعند واملقصد من برامج التعاون الدويل 

أن استفادة املهاجرين من التعليم قد تساعد على ختفيف خماطر           وإذ يضع يف اعتباره     
  دام املساواة يف جمال التعليم،اتساع نطاق انع

واجب الدول أن تقوم على حنو فعال بتعزيز ومحاية حقوق    من جديد يؤكد    -١  
اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين، وال سيما احلقوق واحلريات األساسية للنساء           

إلنسان طبقاً لإلعالن العاملي حلقوق ا    بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة،         واألطفال،
  والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها؛

  أن التعليم يسهم يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛ علىيشدد  -٢  

كل شخص يف التعليم، املكرَّس يف اإلعالن       الدول إىل االعتراف حبق     يدعو    -٣  
يزيـة  ياختاذ خطوات ملنع الـسياسات التم الدول على مجيع  يشجعالعاملي حلقوق اإلنسان، و 

__________  
)٧٩( A/66/269 ٨، الفقرة. 
 ٢٨-٢٦التقرير النهائي ملنتدى التعليم العاملي، الـسنغال،        انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،         )٨٠(

 ).٢٠٠٠باريس، ( ٢٠٠٠أبريل /نيسان
 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٨١(
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لقـضاء علـى    لحتول دون حصول األطفال املهاجرين وأبناء املهاجرين على التعلـيم و           اليت
 السياسات؛ هذه

اختذتـه  ما   إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات و        القلـق عن عربي  -٤  
، مبا يف ذلك التمتـع  من تدابري ميكن أن تقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين        

  باحلق يف التعليم؛
 أن على الدول أن متتثل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،          يؤكد من جديد    -٥  

 التدابري  وتنفيذمبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، عند ممارسة حقها السيادي يف سن            
 بغية كفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان؛ املتعلقة باهلجرة وأمن احلدود

ل املهاجرين يف التمتع على قدم املساواة حبمايـة      حق العما  يؤكد من جديد    -٦  
القانون، وحق مجيع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، يف املـساواة أمـام          

 حماكمة ، وحقهم يف حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف دعوى مدنيةاحملاكم واهليئات القضائية عند  
 ؛أة حبكم القانونعادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية ومنش

 جبميع الدول أن تكفل توافق سياساهتا املتعلقة باهلجرة مع التزاماهتـا            يهيب  -٧  
 مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

الدول على اختاذ تدابري حمددة لتعزيز حصول كـل شـخص علـى             حيث    -٨  
تـسهم يف   ية اليت ميكن أن      املادية واملالية والثقافية واللغو    عقباتالتعليم، مبا يف ذلك مراعاة ال     
 تفاقم أوجه انعدام املساواة؛

 بلدان املنشأ والعبور واملقصد على التماس املساعدة التقنيـة مـن            يشجع  -٩  
أو التعاون معها لزيادة تعزيز ومحاية حقوق       /مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      
 اإلنسان للمهاجرين مبا يف ذلك احلق يف التعليم؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلـاص           يطلب  -١٠  
جهودمها لتعزيز ودعم حتقيق املزيد     ،  يف حدود واليته  كل  ،   أن يواصال  باحلق يف التعليم  املعين  

من أوجه التآزر فيما بني الدول من أجل تدعيم التعاون واملساعدة يف سبيل محاية حقـوق                
  املهاجرين وتعزيز حقهم يف التعليم؛ اإلنسان جلميع العمال

أن يواصل  إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        يطلب أيضاً     -١١  
إعداد تقارير تتضمن حلوالً عملية مبا يف ذلك حتديد أفضل املمارسات وحتديـد اجملـاالت               

  .نماية حقوق اإلنسان للمهاجرياً حل تعزيزوالسبل امللموسة للتعاون الدويل
  ٣١اجللسة 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٥
  .]اعُتمد دون تصويت[
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    ٢٠/٤  
  النساء واألطفال: احلق يف اجلنسية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  بادئه وأحكامه،مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومب إذ يسترشد  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها         ١٥املادة  ب وإذ يسترشد أيضاً    
 من ٢املادة ب حيرم أحد من جنسيته تعسفاً، ود أن تكون له جنسية واليت تنص على أالّلكل فر

اإلعالن نفسه اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع باحلقوق واحلريات الواردة يف هـذا                
   التمييز على أساس اجلنس، ذلكاإلعالن دون متييز من أي نوع، مبا يف

يع البلدان يف كل أحناء العامل       ال تزال تواجهها مج     الصعوبات اليت  وإذ يضع يف اعتباره     
  لتغلب على الفوارق القائمة بني الرجال والنساء،يف ا

ميكـن أن    ال   هأنب بأن احلق يف اجلنسية حق عاملي من حقوق اإلنسان و          وإذ يعترف   
ألي سـبب مـن     تعسفاً من جنسيته    د   ُيجرَّ  أن أحد تعسفاً من أن تكون له جنسية أو       ُيحرم  
يف ذلك األسباب التمييزية من قبيل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين                باب، مبا األس

أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثـروة أو املـيالد                 
  أي وضع آخر، اإلعاقة أو أو

ترف حبق كل    أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت تع        وإذ يالحظ   
 مـن   ٣طفل يف احلصول على جنسية، ويف أال ُيجرد تعسفاً من جنسيته، ومن مجلتها الفقرة               

 مـن اتفاقيـة     ٨ و ٧دتان   واملا اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    من العهد الدويل     ٢٤املادة  
 من االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين             ٢٩ واملادة   حقوق الطفل 

 من اتفاقية القـضاء     ٩احلق يف اجلنسية، مبا فيها املادة       قر باملساواة يف    أسرهم، واليت ت   ادوأفر
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     من اتفاقية    ١٨على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملادة        

  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،‘ ٣‘)د(٥ واملادة
 أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وغريها مـن          اًوإذ يالحظ أيض    

الصكوك اليت حتدد التزامات الدول األطراف بتسجيل كل طفل مباشرة بعد الوالدة، ومـن              
 ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملـادة  ٢٤ من املادة   ٢مجلتها الفقرة   

   يف منع حاالت انعدام اجلنسية،اليدوذي يؤديه تسجيل املمن اتفاقية حقوق الطفل، والدور ال
 اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركـز          وإذ يضع يف اعتباره     

  األشخاص عدميي اجلنسية،
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠ن   إىل قرارات جملس حقوق اإلنسا     وإذ يشري   

 وكذلك  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٢ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٣و



A/67/53 

GE.12-16115 192 

 ١٩/٩ والقـرار    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١ املؤرخني   ١٢/١٧ و ١٢/٦إىل القرارين   
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢املؤرخ 

ها تقع أساساً    عدد  على أن مسؤولية منع حاالت انعدام اجلنسية وخفض        وإذ يشدد   
  ،على عاتق الدول، بالتعاون املناسب مع اجملتمع الدويل

 ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
الذي حثت فيه اجلمعية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني علـى مواصـلة               

املتعلق بتحديد هوية عدميي اجلنسية ومنع حاالت انعدام اجلنسية وخفـضها ومحايـة              عملها
  اجلنسية، عدميي

 بزيادة جهود مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني ملنـع             بوإذ يرح   
عند الضرورة للنساء   توفري احلماية   ولحاالت انعدام اجلنسية وخفضها بني النساء واألطفال،        

  واألطفال عدميي اجلنسية،
باحلدث احلكومي الدويل الذي ُعقد على املستوى الوزاري للدول         أيضاً   وإذ يرحب   

 بوضع الالجـئني  األمم املتحدة مبناسبة الذكرى السنوية الستني لالتفاقية اخلاصة         األعضاء يف   
سيما التعهدات اليت    والذكرى السنوية اخلمسني التفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، وال        

  قطعتها الدول على نفسها،
ا سيم  أن مجيع األشخاص عدميي اجلنسية أو سجل الوالدة، والوإذ يأخذ يف االعتبار  

غـريه مـن االعتـداءات وانتـهاكات        لالجتار باألشخاص و  ل معرَّضونالنساء واألطفال،   
  اإلنسانية، حقوقهم
 أن احلق يف اجلنسية حق عاملي من حقوق اإلنسان مكرس           يؤكد من جديد    -١  

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن لكل رجل وامرأة وطفل احلـق يف أن تكـون لـه               
  جنسية؛

 من حق كل دولة أن تقرر مبوجب القانون من هـم مواطنوهـا             بأن يسلم  -٢  
  شريطة أن يكون هذا القرار متسقاً مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

 جبميع الدول أن تعتمد وتنفذ تشريعات وطنية متسقة مع التزاماهتـا            يهيب  -٣  
 النـساء   فوفيف ص ها   عدد مبوجب القانون الدويل بغية منع حاالت انعدام اجلنسية وخفض        

  واألطفال؛
 يف حصول األطفال على جنسيتها عندما يولدون        ري الدول على تيس   يشجع  -٤  
وفقـاً   ، بدون ذلـك  عدميي اجلنسيةالذين يصبحونأو مواطنيها املقيمني يف اخلارج     أقاليمها  

  ؛لقانوهنا الوطين
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 مجيع الدول على اإلحجام عن سـن تـشريعات وطنيـة متييزيـة              حيث  -٥  
  النساء واألطفال؛يف صفوف تجنب حاالت انعدام اجلنسية، وال سيما ت  حىتاظ هباالحتفا أو

 النساء مبنح الرجال يف حق الدول على إصالح قوانني اجلنسية اليت متيز         حيث  -٦  
والنساء نفس احلقوق يف نقل اجلنسية إىل أبنائهم وفيما يتعلق باحلـصول علـى جنـسيتهم                

  تغيريها أو االحتفاظ هبا؛ أو
يف إقليمها يف   الذين ُيعثر عليهم    قطاء   الدول على منح اجلنسية للُّ     حيث أيضاً   -٧  

   فيها؛ُعثر عليهلدولة اليت  امواطينمن  أن اللقيط ليس انعدام دليل على حال
 تسجيل والدة كل طفل، مبا يف ذلك جمانيـة         بالدول أن تكفل جمانيةَ    يهيب  -٨  

 ز أمهية فعالية تـسجيل والدة الطفـل  ويربِد يف وقت متأخر،    يلاو تسجيل امل  رسومض  أو خف 
 فـراد أ  بغض النظر عن مركزه كمهاجر ومركز والديـه أو         وتقدمي وثائق تثبت هذه الوالدة    

 أن يسهم يف خفض حاالت انعدام اجلنسية، كما ميكن أن حيد من             وهو ما من شأنه   أسرته،  
  قهم اإلنسانية؛انتهاكات حقوغريه من االعتداءات ولالجتار باألشخاص وخطر التعرض ل

 مجيع الدول على كفالة مراعاة التزاماهتا الدولية وضماناهتا اإلجرائيـة           حيث  -٩  
تغيريها، مبا يف    يف مجيع القرارات املتعلقة باحلصول على اجلنسية أو التجريد منها أو فقداهنا أو            

  ذلك إتاحة مراجعة قضائية فعالة ويف الوقت املناسب؛
إتاحة سبل انتصاف فعالة ومناسبة جلميع األشخاص،        بالدول أن تكفل     يهيب  -١٠  

وال سيما النساء واألطفال، الذين انُتهك حقهم يف أن تكون هلم جنسية، مبا يف ذلـك إعـادة               
  ؛ على حنو مالئماجلنسية وتقدمي وثائق تثبتها من جانب الدولة املسؤولة عن االنتهاك

 حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا        اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة جمللس     يشجع  -١١  
الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسـة، وكـذلك الوكـاالت               
املتخصصة، مبا فيها صندوق األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني            

يف جلنـسية وانعـدام اجلنـسية    ز القضايا املتصلة باحلق يف اومتكني املرأة، على أن تعاجل وتربِ 
 النساء واألطفال، ويدعو هيئات املعاهدات إىل أن تفعل ذلك بالتنسيق مع مفوضية             صفوف

   يف حدود واليتها؛كلاألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 
 الدول على النظر يف االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص           يشجع  -١٢  

  مل يسبق هلا أن فعلت ذلك؛ما ية خفض حاالت انعدام اجلنسية عدميي اجلنسية واتفاق
 بالدول أن تنفذ التزاماهتا القانونية الدولية مبكافحة االجتار بالبـشر،           يهيب  -١٣  

الجتـار وتقـدمي املـساعدة املناسـبة إىل         ا من ميكن أن يقع ضحية    يف ذلك حتديد هوية      مبا
الجتار، مع إيالء اهتمام خـاص لالجتـار        ة ل ي ضح قد يقعوا األشخاص عدميي اجلنسية الذين     

  بالنساء واألطفال؛



A/67/53 

GE.12-16115 194 

 بالدول أن تكفل متتع مجيع األشخاص، وال سيما النساء واألطفال،           يهيب  -١٤  
  بغض النظر عن مركزهم فيما خيص اجلنسية؛حبقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية 

ن تعد، بالتشاور    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  -١٥  
مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد             

، تقريراً عـن     املعنيني املرأة يف القانون واملمارسة، والدول، وغري ذلك من أصحاب املصلحة         
القـانون  يف  األطفـال،    يفتأثريه  التمييز ضد املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية، مبا يف ذلك           

الوطين والدويل، مبا يشمل أفضل املمارسات اليت تطبقها الدول وغريها من التدابري اليت تقضي 
ـ     حدوث  ب  على التمييز ضد املرأة فيما خيص اجلنسية وجتنِّ         ضحاالت انعدام اجلنسية أو ختفّ

  . قبل الدورة الثالثة والعشرين للمجلس،هاعدد
  ٣١اجللسة 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٥  
  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

  بادئه وأحكامه،مبمبقاصد ميثاق األمم املتحدة وإذ يسترشد   
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنص على أن          ١٥باملادة  وإذ يسترشد أيضاً      

  ه ال جيوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً،لكل فرد احلق يف جنسية وأن
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠ قرارات جملس حقوق اإلنسان      وإذ جيدد تأكيد    

 فضالً عن   ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٢ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٣و
إلنـسان   بشأن مـسألة حقـوق ا       اإلنسان مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق      

  ،واحلرمان التعسفي من اجلنسية
 ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ١٩/٩ قرار جملس حقوق اإلنسان      أيضاً تأكيد  وإذ جيدد   

أن األشخاص غري املسجلة والداهتم قد يتعرضون النعـدام اجلنـسية     يراعي فيه اجمللس    الذي  
  ،لالفتقار إىل احلماية املقترن بذلكو

ن قوانني تنظم احلصول على اجلنسية أو التخلي عنها          سَ  سلطة لدول بأن ل  وإذ يعترف   
أو فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل 

  اجلمعية العامة يف إطار املسألة العامة املتعلقة خبالفة الدول،
لدولية الصكوك ا إىل  ن و قوق اإلنسا تعلقة حب ملاإىل أحكام الصكوك الدولية     وإذ يشري     

ر باحلق يف احلـصول علـى اجلنـسية    املتعلقة بانعدام اجلنسية واحلصول على اجلنسية اليت تق    
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‘ ٣‘)د(تغيريها أو االحتفاظ هبا، أو اليت حتظر احلرمان التعسفي من اجلنسية، ومنها الفقرة               أو
 مـن  ٣العنصري، والفقرة  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      ٥من املادة   

 من اتفاقيـة    ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤املادة  
 من اتفاقيـة    ٩ من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة        ٣ إىل   ١حقوق الطفل، واملواد من     

حقوق األشـخاص ذوي    من اتفاقية    ١٨القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة         
اإلعاقة، واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص           

  عدميي اجلنسية، إىل جانب الصكوك اإلقليمية ذات الصلة،
جلنة القضاء على التمييـز     صادرة عن   لا ٣٠إىل التوصية العامة رقم     وإذ يشري أيضاً      
  العنصري،
 القانون الدويل ةيامتمتعون حببأن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية ي   وإذ يذكِّر     

 جتـاه الـدول     حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني وكذلك الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية،        
ها االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصـة           مبا في  األطراف فيها، 

  ،وتوكول امللحق هبابوضع الالجئني والرب
 على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية الطابع وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة             وإذ يشدد   

 حقوق اإلنسان عموماً بطريقة منـصفة       تناولومتشابكة وأنه يتعني على اجملتمع الدويل أن ي       
  نفس القدر من األمهية،على ة ويساوتمأن يعتربها ومتكافئة و

 ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٣عية العامة    بقرار اجلم  وإذ يذكِّر   
أن اجلمعية حتث مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون          جاء فيه    ا مجلة م  كان من الذي  

الالجئني على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومنـع انعـدام              
  اجلنسية واحلد منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية،

 كـانون   ٣ املـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ يضع يف اعتباره     
، مناشدة مجيع الدول تعزيز حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية      ١٩٨٦ديسمرب  /األول

واالمتناع عن حرمان أفراد من سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتمـاء اإلثـين أو العـرق            
  الدين أو اللغة، أو

 ة بقرارات اجلمعية العامة بشأن مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني يف حال          وإذ يذكر   
، ٢٠٠٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٣خالفة الدول، وال سيما القرارات      

 كـانون  ١١ املـؤرخ    ٦٣/١١٨، و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املؤرخ   ٥٩/٣٤و
، اليت تدعو فيهـا  ٢٠١١رب ديسم/ كانون األول ٩ املؤرخ   ٦٦/٩٢، و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 خالفـة   ةاجلمعية الدول إىل مراعاة أحكام املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حال           
 األشخاص الطبيعيني يف    الدول، اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل يف إطار معاجلة قضايا جنسيةِ          

   خالفة الدول،حالة
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يؤثر يف األشخاص الـذين ينتمـون إىل         بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية       وإذ يقر   
، وإذ يشري إىل العمل الذي أجنزه اخلبري املـستقل املعـين بقـضايا               أكثر من غريهم   األقليات

  األقليات بشأن موضوع احلق يف اجلنسية،
 إزاء حرمان أشخاص أو جمموعات من األشـخاص مـن           وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الـدين           ، وخباصة ألسباب متييزية      تعسفاً جنسيتهم

الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتمـاعي أو الثـروة أو املولـد أو أي                   أو
  آخر، وضع

 بأن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنـسية،              وإذ يذكر   
س ضد عدميي اجلنـسية     اَرتمييز اليت مت  ء شىت أشكال ال   وإذ يعرب يف هذا الصدد عن قلقه إزا       

   القانون الدويل حلقوق اإلنسان،د تشكل انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجبواليت ق
 أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الـذين قـد تتـأثر             وإذ يؤكد   

  حترم احتراماً كامالً،جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن ُت
 إنسان يف اجلنسية هو حق أساسي من حقوق          أن حق كل   يؤكد من جديد    -١  

   يف مجلة صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛اإلنسان مكرٌَّس
 هو انتـهاك حلقـوق       أن احلرمان التعسفي من اجلنسية      على تأكيداليعيد    -٢  

 متييزية كالعرق أو اللـون أو اجلـنس         هسبابإذا كانت أ   ، خاصةً اإلنسان واحلريات األساسية  
الثـروة  االجتمـاعي أو     للغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو           ا أو
  ؛املولد أو أي وضع آخر أو

  وخفـض  حاالت انعدام اجلنـسية     أن املسؤولية عن منع    تأكيد أيضاً   يعيد  -٣  
   مع اجملتمع الدويل؛ املناسب تقع يف املقام األول على عاتق الدول بالتعاونهاعدد

جبميع الدول أن متتنع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات حترم      يهيب  -٤  
أشخاصاً من جنسيتهم تعسفاً على أساس العرق أو اللون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين                  

الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضـع               أو
، وخاصة إذا كانت تلك التدابري       إذا كانت سارية   لتشريعاتهذه ا مثل  آخر، أو اإلبقاء على     

  والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛
جلنسية بغية تفادي   خاصة با  مجيع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات        حيث  -٥  

انعدام اجلنسية، مبا يتسق مع مبادئ القانون الدويل، وال سيما عن طريـق منـع احلرمـان                 
   وانعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول؛التعسفي من اجلنسية

 جبميع  الكاملمتتع الفرد   احلرمان التعسفي من اجلنسية قد يعوق        أن   يالحظ  -٦  
 أكثر عرضةحقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية        

  النتهاكات حقوق اإلنسان؛
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سفاً من اجلنسية قد يعانون من       ألن األشخاص احملرومني تع    يعرب عن قلقه    -٧  
الفقر واإلقصاء االجتماعي ونقص األهلية القانونية مما يؤثر تأثرياً سلبياً يف متتعهم بـاحلقوق              
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة، وال سيما يف جماالت التعليم            

  والسكن والعمل والصحة والضمان االجتماعي؛
 ةأن لكل طفل احلق يف احلصول على جنسية، ويسلِّم حباج         د من جديد    يؤك  -٨  

  الطفل اخلاصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من اجلنسية؛
منع حاالت انعدام اجلنسية باختاذ التدابري التشريعية       مجيع الدول على    حيث    -٩  

 ومتتعهم حبق   ة مباشرة ال بعد الوالد  وغريها من التدابري الرامية إىل ضمان تسجيل مجيع األطف        
   وعدم تعرض األفراد النعدام اجلنسية بعد ذلك؛اجلنسيةاحلصول على 

كفالـة عـدم    من أجـل    الدنيا  اإلجرائية  أن حتترم املعايري      بالدول يهيب  -١٠  
 أي عنـصر     على القرارات املتعلقة باحلصول على اجلنسية أو احلرمان منها أو تغيريها          انطواء
التزاماهتـا الدوليـة املتعلقـة      ن إعادة النظر فيها مبا يتفـق مـع          اصر التعسف وضما  عن من

  اإلنسان؛ حبقوق
 الدول على منح جنسيتها لألشخاص الذين كانوا يقيمون بـشكل           يشجع  -١١  

تتأثر خبالفة الدول، وخباصـة إذا كـان هـؤالء األشـخاص            اعتيادي يف أراضيها قبل أن      
  سيصبحون عدميي اجلنسية إن مل تفعل ذلك؛

أن تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة لألشخاص الذين حرموا           بالدول يهيب  -١٢  
  ال احلصر؛ تعسفاً من جنسيتهم، مبا يف ذلك استعادة اجلنسية، على سبيل املثال

بتقرير األمني العام املقدم عمالً بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان            يرحب    -١٣  
  ، وباالستنتاجات اليت يتضمنها؛)٨٢(١٣/٢

 مفوضية األمم املتحدة  باحلدث احلكومي الدويل الذي نظمته      يرحب أيضاً     -١٤  
 مبناسبة الذكرى السنوية الستني     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧ لشؤون الالجئني يف     السامية

لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والذكرى السنوية اخلمسني لالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت           
اليت قدمتها الدول أثناء احلدث املـذكور يف جمـال          التعهدات  كما يرحب ب  انعدام اجلنسية،   

  خفض حاالت انعدام اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية؛
االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع       إىل   م الدول على النظر يف االنـضما      يشجع  -١٥  
إن مل تكـن    واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعـدام اجلنـسية،          عدميي اجلنسية  األشخاص

  انضمت إليهما؛ قد

__________  
)٨٢( A/HRC/19/43. 
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 باجلهود اليت تبذهلا حالياً خمتلف هيئات وكيانات األمـم املتحـدة            يرحب  -١٦  
وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف جمال خفض حاالت انعدام اجلنسية ومكافحة احلرمان            

عنونة مذكرة األمني العام التوجيهية امل    التعسفي من اجلنسية، ويشري بتقدير يف هذا الصدد إىل          
املبادئ التوجيهية املتعلقة بانعدام اجلنسية اليت أصدرها       إىل  ، و "األمم املتحدة وانعدام اجلنسية   "

  ؛مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
 آليات حقوق اإلنسان املعنية يف األمم املتحدة وهيئـات املعاهـدات            حيث  -١٧  

شؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات املختصة ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية ل   
بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر املالئمة وعلى             
أخذ هذه املعلومات يف احلسبان، إىل جانب أي توصيات متعلقـة هبـا، يف تقاريرهـا ويف                 

  يف إطار واليته؛، كل األنشطة اليت تضطلع هبا
ألمني العام إعداد تقرير بشأن التدابري التشريعية واإلدارية الـيت           إىل ا  يطلب  -١٨  

ميكن أن تؤدي إىل حرمان أفراد أو جمموعات من األفراد من اجلنسية، مع إيالء اهتمام خاص                
للحاالت اليت قد يبقى فيها األشخاص املتضررون عدميي اجلنسية، ومجع معلومات يف هـذا              

تحدة وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة وتقدمي        الصدد من الدول ووكاالت األمم امل     
  التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان قبل دورته اخلامسة والعشرين؛

  . وفقاً لربنامج عمله٢٠١٤ مواصلة النظر يف هذه املسألة يف عام يقرر  -١٩  

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٦  
   املرأةالقضاء على التمييز ضد

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  بادئه،مب مبقاصد ميثاق األمم املتحدة وإذ يسترشد  
 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         وإذ يسترشد أيضاً    

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وباتفاقية          
ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وباالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال              القضاء عل 

  التمييز العنصري،
إعالن وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           إىل   وإذ يشري   

إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي اعتمده مؤمتر القمـة         إىل  ، و ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥يف  
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 ومؤمتريهما االستعراضيني املعقـودين     ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥الرابع املعين باملرأة يف      العاملي
إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي        إىل  ، و ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ يف عامي 

 ٨ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب يف               
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان الـيت اعُتمـدت        إىل  ، و ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ يف

/ نيـسان ١٧ املـؤرخ    ٢٠٠٠/١٣ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
 ٢٢  املـؤرخ  ٢٠٠٣/٢٢، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريل  
 كانون  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ت جملس حقوق اإلنسان     ، وكذلك إىل قرارا   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
بشأن إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 تـشرين   ١ املـؤرخ    ١٥/٢٣ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/١٧املتحدة، و 
   بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة،٢٠١٠أكتوبر /األول

 أن املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقيـة           اعتبارهوإذ يضع يف      
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية             
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتظر التمييز على أسـاس            

 ضمانات تكفل متتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، حبقوقهم          على شتملنوع اجلنس وت  
  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة،

يزلن يتعّرضن حلرمان كـبري       من أن النساء يف كل مكان ال       وإذ يساوره بالغ القلق     
 يف   بعد حبكم القانون وحبكم الواقع مل تتحقق     نتيجة قوانني وممارسات متييزية ومن أن املساواة        

  ،أي بلد من بلدان العامل
   بأن النساء يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز،وإذ يقر  
بد من مشاركة النساء الكاملة واملتساوية يف مجيع مناحي احلياة            بأن ال  وإذ يقر أيضاً    

  قتصادي والسياسي واالجتماعي،د االيععلى الصالتنمية الكاملة والشاملة أي بلد قق كي حيل
 أن القضاء على التمييز ضد املرأة يستلزم النظر يف الواقـع االجتمـاعي              وإذ يدرك   

واالقتصادي اخلاص الذي تعيشه النساء، ويقر بأن القوانني والسياسات والتقاليد واألعـراف         
مليات اإلمنائيـة ويف  اليت حتد من مساواة املرأة بالرجل يف التمكن من املشاركة الكاملة يف الع      

احلياة العامة واحلياة السياسية هي قوانني وسياسات وتقاليد وأعراف متييزية ومن شـأهنا أن              
  تساهم يف تأنيث الفقر،

ل أكثر من نصف عدد سكان العـامل   أن عدد النساء والفتيات يشكّ  وإذ يدرك أيضاً    
تنمية مـستدامة اقتـصادية     وأن املساواة يف احلقوق والتكافؤ يف الفرص ضروريان لتحقيق          

وسياسية واجتماعية وإلجياد حلول دائمة للتحديات العاملية، وأن املساواة بني اجلنسني تعـود   
  ،بالنفع على النساء والرجال وعلى الفتيات والفتيان يف اجملتمع ككل



A/67/53 

GE.12-16115 200 

مجيع البلدان يف كل أحناء     تغلُّب  تزال تعترض     التحديات اليت ال   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،امل على أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأةالع

 ضرورة تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           وإذ يؤكد على    
  ،يف مجيع أحناء العامل

جهاُز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني        بالعمل الذي اضطلع به      وإذ يعترف   
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واملكلفـون         اوجلنةُ وضع املرأة، و   ومتكني املرأة،   

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنيون بالعنف ضد املرأة، أسبابه             
يعترف سيما النساء واألطفال، وبأشكال الرق املعاصرة، و    وعواقبه، وباالجتار باألشخاص، ال   

كاالت وآليات أخرى تابعة لألمم املتحدة مـن أجـل          بالعمل الذي اضطلعت به هيئات وو     
القضاء على التمييز يف القانون واملمارسة يف مجيع أحناء العامل، وإذ حييط علماً بالعمل الـذي                

  أجنزته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن،
 باملـساواة بـني   ل فرصة ساحنة للنهوضأن فترات االنتقال السياسي تشكّوإذ يرى    

  املرأة والرجل يف املشاركة والتمثيل يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
 بالعمل األويل الذي أجنزه الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد            يعترف  -١  

  ؛)٨٣(املرأة يف القانون واملمارسة، وحييط علماً بتقريره األول
 انتهجه الفريق العامل ويطلب إليه أن يـسري علـى            بالنهج البّناء الذي   يقر  -٢  

بقي قنوات احلوار مفتوحة مع الدول من أجل القضاء علـى           النهج نفسه يف أداء واليته وأن يُ      
التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة يف مجيع اجملاالت من منطلق التزامات الدول مبوجـب             

تباره املمارسات اجليدة اليت أحدثت حتـوالً يف        القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واضعاً يف اع      
  سياقات خمتلفة ويف ضوء اختالف الوقائع اليت تعيشها النساء؛

سـيما منـها      باألولويات املواضيعية اليت حددها الفريق العامل وال       بيرّح  -٣  
والصحة احلياة العامة والسياسية، واحلياة االقتصادية واالجتماعية، واحلياة األسرية والثقافية،          

  والسالمة؛
الفريق العامل أن يويل، يف أداء واليته، اهتماماً خاصاً ألمهية احلق  إىل   يطلب  -٤  

يف التعليم بوصفه مفتاَح متكني النساء والفتيـات يف مجيـع املنـاحي وضـمانَ املـساواة                 
  التمييز؛ وعدم

 الفريق العامل أيضاً أن يويل، يف أداء واليتـه، عنايـة خاصـة             إىل   يطلب  -٥  
 للممارسات اجليدة اليت أسهمت وال تزال يف تعبئة اجملتمع ككل، مبا فيه الرجال والفتيان، من              

  أجل القضاء على التمييز ضد املرأة؛
__________  

)٨٣( A/HRC/20/28. 
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 الفريق العامل كذلك أن يقدم، يف إطار أداء واليته، الدعم ملبادرات             إىل يطلب  -٦  
ة عنـدما تكـون بـصدد تنفيـذ     الدول الرامية إىل التصدي ألشكال التمييز املتعددة ضد املـرأ   

يتعلق باحلقوق   بصفتها دوالً أطرافاً يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة فيما           التزاماهتا
  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وااللتزامات املرتبطة هبا عند االقتضاء؛ املدنية

  ت ضروري لتحقيق املساواة؛أن دعم متكني النساء يف مجيع اجملااليؤكد   -٧  
على أمهية دور املرأة يف التنمية االقتصادية ويف اجتثاث الفقر، ويؤكد           يشدد    -٨  

على ضرورة تعزيز املساواة يف األجر املدفوع لقاء العمل املتساوي أو العمل املتساوي القيمة،              
 جانـب وضـع   وعلى ضرورة تعزيز االعتراف بقيمة العمل بال أجر الذي تؤديه النساء، إىل        

  وتشجيع سياسات تسهل التوفيق بني العمل واملسؤوليات األسرية؛
إىل الدول أن تكفل متثيل املرأة الكامل ومشاركتها الكاملة باملساواة          يطلب    -٩  

مع الرجل يف صنع القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بوصف ذلك شرطاً أساسياً            
  مكني النساء والفتيات وعامالً حامساً يف اجتثاث الفقر؛لتحقيق املساواة بني اجلنسني ولت

 امل وأن تساعده يف أداء مهمتـه      إىل الدول أن تتعاون مع الفريق الع      يطلب    -١٠  
وأن تزوده جبميع ما يطلبه من معلومات ضرورية متوفرة وأن تنظـر جبديـة يف االسـتجابة        

  واليته بفعالية؛للطلبات اليت يقدمها لزيارة بلداهنا حىت يتمكن من أداء 
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية وهيئات املعاهدات        يدعو    -١١  

واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص،           
  تام مع الفريق العامل يف أداء واليته؛لا تعاونإىل ال

 قيد نظره وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق          إبقاء هذه املسألة   يقرر  -١٢  
  .اإلنسان

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٧  
  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ألخرى ، ومجيع قراراته ا٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/٤ قراره إذ يؤكد جمدداً    

، وإذ يذكِّر   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املؤرخ   ١٧/٣املتعلقة باحلق يف التعليم، وآخرها القرار       
  ، شأنيف هذا البالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان 
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 حق كل شخص يف التمتع حبق اإلنسان يف التعليم املكرَّس يف            وإذ يؤكد جمدداً أيضاً     
ي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    مجلة صكوك منها اإلعالن العامل    

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            
  املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

 ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٩ املؤرخ   ٦٤/٢٩٠العامة   قرار اجلمعية    وإذ يضع يف اعتباره     
  املتعلق باحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ،

/  كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٧ باعتماد اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ يرحب   
  ، إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،٢٠١١ديسمرب 
العامل، حبسب منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم          من أن    وإذ يساوره قلق بالغ     

، ومن  ٢٠١٥والثقافة، ليس على املسار الصحيح لتحقيق أهداف التعليم للجميع حبلول عام            
أنه بعيد كل البعد عن حتقيق معظم األهداف، على الرغم من التقدم الذي أُحرز يف جمـاالت     

دة اليت تواجهها يف هذا الـصدد البلـدان         عديدة، وإذ يساوره قلق بالغ إزاء التحديات احملد       
  املتضررة من الرتاعات املسلحة،

 الدور الذي يؤديه اإلعمال الكامل للحق يف التعليم يف املـساعدة            وإذ يضع يف اعتباره     
على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل االلتزامات املتعلقة بـالتعليم               

ة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين باألهـداف            الواردة يف الوثيق  
  ، مبا يف ذلك ضمان توفري تعليم جيد والتقدم فيه من خالل النظام املدرسي،)٨٤(اإلمنائية لأللفية

 أن عدم التمتع حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الـشرب             وإذ يضع يف اعتباره     
 أمور أخرى، قد يكون له أثر سليب خطـري          إىل جانب لصحي،  املأمونة وخدمات الصرف ا   
  على التمتع باحلق يف التعليم،

 -منظور عاملي   : التصدي للعنف يف املدارس   " إىل التقرير املواضيعي املعنون      وإذ يشري   
، الذي أعدته املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة          "سد الفجوة القائمة بني املعايري واملمارسة     

  ف ضد األطفال، العنمبسألة
 مجيع الدول إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ قـرارات جملـس             يدعو  -١  

 ٢٩ املـؤرخ    ١٥/٤، و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٦، و ٨/٤حقوق اإلنسان   
   بغية ضمان اإلعمال الكامل للحق يف التعليم للجميع؛،١٧/٣، و٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  : مبا يليديرحييط علماً مع التق  -٢  
تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بشأن اإلجراءات املعيارية لتوفري             )أ(  
  ؛)٨٥(تعليم جيد

__________  
 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٨٤(
)٨٥( A/HRC/20/21. 
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العمل الذي تقوم به هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق             )ب(  
  اإلنسان واإلجراءات اخلاصة يف تعزيز احلق يف التعليم؛

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف        العمل الذي تضطلع به م      )ج(  
  طري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛جمال تعزيز احلق يف التعليم على املستويني القُ

مسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتربية             )د(  
ني اإلمنائيني لأللفية املتمثلني يف     والعلم والثقافة وغريمها من اهليئات ذات الصلة يف بلوغ اهلدف         

حتقيق التعليم االبتدائي للجميع وإزالة الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم وبلوغ أهـداف              
  خطة توفري التعليم للجميع؛

 علـى   املبادرات الدولية الرامية إىل تعزيز اجلودة يف التعليم، مبا يف ذلـك             )ه(  
  املستوى اإلقليمي؛

اجلة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل زيادة جهودهم  بصورة عيدعو  -٣  
  ؛٢٠١٥حىت يتسىن بلوغ أهداف خطة التعليم للجميع حبلول عام 

بطرائق شىت من    كامالًإعماالً  حلق يف التعليم    اإعمال   مجيع الدول على     حيث  -٤  
  :ما يليبوسائل منها تعزيز التعليم اجليد بينها 

ة حملية يف هذا الصدد وتعزيزها لفائـدة نظـام          وضع أطر قانونية وسياساتي     )أ(  
  التعليم برمته؛

تنفيذ تقييمات اجلودة من أجل تعزيز نظم التعليم املنصف وفرص الـتعلّم              )ب(  
ومتكني املرأة، مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات التعليمية لشرائح السكان املهمشة اقتصادياً         

  واجتماعياً؛
دة مبا يكفي من مرافـق امليـاه         وصحية ومأمونة مزوَّ   م سليمة هتيئة بيئة تعلُّ    )ج(  

 وقاعـات الـدرس     لإلناث وأخرى للـذكور   والصرف الصحي، مبا يف ذلك دورات املياه        
  الصحية؛ 
  حتسني مؤهالت املدرسني وظروف عملهم؛  )د(  
 تعبئة املوارد   بوسائل منها  يم اجليد ختصيص املوارد املالية الكافية لتوفري التعل       )ه(  
  ة والدولية والتعاون الدويل؛الوطني

  تقدمي الدعم للبحوث والتشجيع على مواصلة النقاش بشأن التعليم اجليد؛  )و(  
وضع آليات منتظمة للحوار متكّن األفراد ومنظمات اجملتمع املدين ومجيـع             )ز(  

أصحاب املصلحة ذوي الصلة، حسب االقتضاء، من املسامهة يف التخطيط إلعمال احلـق يف              
  ورصد هذا اإلعمال وتقييمه؛التعليم 
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 الدول وسائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة على إيالء املزيـد مـن             حيث  -٥  
االهتمام للتعليم يف حاالت الطوارئ بوسائل منها تعزيز محاية املدارس من اهلجمات وتدعيم             

  تدابري السالمة واحلد من أخطار الكوارث؛ 
اصـة التابعـة     واإلجراءات اخل  ت املفوضية السامية وهيئات املعاهدا    يشّجع  -٦  

ووكاالهتـا   وغريها من هيئات وآليات األمم املتحـدة ذات الـصلة            جمللس حقوق اإلنسان  
 يف حدود واليته، على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمـال            املتخصصة وبراجمها، كل  
سائل منها تعزيـز     العامل، وعلى زيادة تعاوهنا يف هذا الصدد بو        حناءاحلق يف التعليم يف مجيع أ     

  املساعدة التقنية املقدمة إىل احلكومات؛
 مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري        يشدد على أمهية    -٧  

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك من خالل التعـاون                
  مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٨  
  ٣١ اجللسة

  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٨  
  على اإلنترنت ومحايتها والتمتع هبا تعزيز حقوق اإلنسان 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ، مبيثاق األمم املتحدةإذ يسترشد  
ملكّرسـة يف  بـصيغتها ا  حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      وإذ يؤكد من جديد     

 مبا يف   قوق اإلنسان، ذات الصلة املتعلقة حب    واملعاهدات الدولية    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
عن جلنة حقوق اإلنـسان وجملـس    جبميع القرارات ذات الصلة الصادرة      وإذ يذكّر     

 ٢ املؤرخ   ١٢/١٦حقوق اإلنسان بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري، وال سيما قرار اجمللس             
 ٢٢ املـؤرخ    ٦٦/١٨٤، وإذ يذكّر أيضاً بقرار اجلمعية العامة        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول

صة حرية التعبري على اإلنترنت مسألة       إىل أن ممارسة حقوق اإلنسان، وخبا      وإذ يشري   
حتظى باهتمام وأمهية متزايدين ألن سرعة التطور التكنولوجي متكّن األشخاص يف مجيع أحناء             

  العامل من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة،
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 بتقريري املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي             وإذ حييط علماً    
، وإىل اجلمعية العامة    )٨٦(التعبري، املقدمني إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة         و

   بشأن حرية التعبري على اإلنترنت،)٨٧(يف دورهتا السادسة والستني
أن نفس احلقوق اليت يتمتع هبا األشخاص خارج اإلنترنت جيـب أن    يؤكد    -١  

 حرية التعبري، اليت تنطبق دومنا اعتبار للحـدود  حتظى باحلماية أيضاً على اإلنترنت، وال سيما      
 من اإلعالن العاملي حلقوق     ١٩ الفرد، وفقاً للمادة     ا من وسائط اإلعالم خيتاره    ةسطاوبأي و 

  اإلنسان ومن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛
ـ           ميسلّ  -٢   سريع  بالطبيعة العاملية واملفتوحة لإلنترنت بصفتها قوة دافعـة يف ت

  التقدم على طريق التنمية مبختلف أشكاهلا؛
 اإلنترنت والتعاون    خدمة لىعصول  مجيع الدول إىل تعزيز وتيسري احل     يدعو    -٣  

  الدويل الرامي إىل تطوير وسائط اإلعالم ومرافق املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان؛ 
راعـاة هـذه    املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على م       يشجع    -٤  
  ، حسب االقتضاء؛هوالياتكل يف حدود  ،املسائل

 علـى   والتمتع هبـا  ومحايتها  تعزيز حقوق اإلنسان    مواصلة النظر يف    يقرر    -٥  
يقرر كذلك  و، مبا فيها احلق يف حرية التعبري،التكنولوجيات األخرى استعمال أثناءو اإلنترنت

مة للتنمية وملمارسة حقوق اإلنـسان،      اإلنترنت أداة ها  شبكة   أن تكون     يف كيف ميكن   النظر
  .وفقاً لربنامج عمله

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٩  
  حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  

 ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٦٥اإلنسان بشأن املشردين داخلياً، مبا فيها قرار اجلمعية       وجملس حقوق   
   ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٤/٦ وقرار اجمللس ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

__________  
)٨٦( A/HRC/17/27. 
)٨٧( A/66/290. 
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/  كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٤٦/١٨٢ إىل قرار اجلمعية العامـة       أيضاً وإذ يشري   
نسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت        املتعلق بتعزيز تنسيق املساعدة اإل     ١٩٩١ ديسمرب

   الطوارئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي املرفقة به،
 ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٩ املؤرخ   ٦٤/٢٩٠ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    

، ومها قراران يؤكـد     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٥/٤وقرار جملس حقوق اإلنسان     
 هـم   ، واجمللس على حق األشخاص املشردين داخلياً يف التعليم         العامة هما كل من اجلمعية   في

  واألشخاص املوجودون يف حاالت طوارئ مثل الرتاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية، 
الذين ال حيصلون علـى     أعداد املشردين داخلياً    ع  ارتفا إزاء   بانزعاج بالغ  وإذ يشعر   

 ألسـباب منـها     ،ر باخلطر نِذيف مجيع أحناء العامل بدرجة ت     ملساعدة  يكفي من احلماية وا    ما
، وإذ يـدرك    البـشرية  وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو        ة املسلح اتالرتاع

  التحديات اخلطرية اليت يطرحها ذلك على اجملتمع الدويل، 
ساعدة للمشردين  أن الدول تتحمل املسؤولية األوىل عن توفري احلماية وامل        وإذ يؤكد     

مشكلة التشّرد بالتعاون وراء  معاجلة األسباب اجلذرية  عنداخلياً اخلاضعني لواليتها، وكذلك
  على النحو املناسب مع اجملتمع الدويل،

 بأن األشخاص املشردين داخلياً جيب أن يتمتعوا، على قدم املساواة التامة،            وإذ يسلم   
غريهم من األشخاص يف بلدهم مبوجب القانون الدويل بنفس احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا 

  والقانون احمللي، 
 أن جلميع األشخاص، مبن فيهم املشردون داخلياً، احلق يف حرية وإذ يؤكد من جديد  

  ،التشريد تعسفاًهم من تنبغي محايتالتنقّل واإلقامة، وأنه 
ياً يف مجيع أحناء العـامل      مبسألة املشردين داخل  املتزايد  وعي اجملتمع الدويل     وإذ يالحظ   

، مبا فيهـا     له تشردهم وإجياد حلول دائمة   وراء  واحلاجة امللحة إىل معاجلة األسباب اجلذرية       
بأمان وكرامة، عالوة على إدماجهم حملياً وبشكل طوعي يف املناطق          و عيةًاعودة املشردين طو  

  اليت ُشردوا إليها أو توطينهم طواعيةً يف أجزاء أخرى من البلد،
 بالذكرى السنوية العشرين لوالية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان           وإذ يرحب   

  للمشردين داخلياً وبالنتائج اهلامة اليت حتققت منذ إنشاء هذه الوالية،
 بالتعاون املستمر بني املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين     وإذ يرحب أيضاً    

  والوكاالت ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة فـضالً عـن          داخلياً واحلكومات الوطنية واملكاتب   
العمـل   املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وإذ يشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون من أجل            
  على وضع استراتيجيات أفضل حلماية املشردين داخلياً ومساعدهتم وإجياد حلول دائمة هلم،
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ب من أسباب التشرد الداخلي، وإذ يساوره        بأن الكوارث الطبيعية هي سب     وإذ يسلم   
توقَّع أن تؤدي إىل تفاقم تـأثري األخطـار الطبيعيـة     تغري املناخ، يُ  كالقلق إزاء عوامل معينة،     

  واألحداث املتصلة بتغري املناخ،
 وبنـاء    إىل تناول اجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من أخطار الكـوارث           وإذ يدعو   

وارث يف ظل إحساس متجدد بأمهيتهما امللحة يف سياق التنميـة           القدرة على التكيف مع الك    
  املستدامة والقضاء على الفقر،

يف ذلـك   خارج املخيمات، مباستقرون أكثر فأكثر بأن املشردين داخلياً ي  وإذ يسلم     
يف األوساط احلضرية، مع ما ينطوي عليه ذلك من خماطر وأوجه ضعف فريدة تطرح أمامهم               

عيد متتعهم الكامل حبقوقهم اإلنسانية، وإذ يسلّم كذلك باحلاجـة إىل     حتديات خاصة على ص   
  ،همضيفيت تستالاجملتمعات تكييف العمليات مع احتياجاهتم واحتياجات 

 أثناء معاناهتم   ون بإعاقات باعدد األشخاص الذين يص   تزايد   إزاء   وإذ يعرب عن قلقه     
 يـسلم   الكوارث الطبيعيـة، وإذ    من أوضاع التشرد الداخلي يف سياق الرتاعات املسلحة أو        

  بضرورة تقدمي ما يناسب من اخلدمات والدعم من أجل إعادة إدماجهم،
 باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي املرفقة بقرار اجلمعيـة          يعترف  -١  

 بوصفها إطاراً دولياً مهماً حلماية املشردين داخلياً، ويشجع الدول األعضاء           ٤٦/١٨٢العامة  
كاالت اإلنسانية على مواصلة العمل معاً يف إطـار املـساعي الراميـة إىل االسـتجابة                والو

لتنبؤ به، ويـدعو يف هـذا       أكثر قابلية ل  على حنو حمدد اهلدف و    الحتياجات املشردين داخلياً    
  ؛الدول يف جمال بناء القدراتاليت تبذهلا جهود لطلب، لالالصدد إىل تقدمي الدعم الدويل، عند 

ة حتليله لألسباب اجلذرية للتشرد الـداخلي       واصلماملقرر اخلاص على    يشجع    -٢  
تدابري منع التشرد، مبا يف ذلك اإلنـذار        لحتياجات املشردين وحقوق اإلنسان اخلاصة هبم و      الو

املبكر، ولطرق تعزيز محاية املشردين داخلياً ومساعدهتم فضالً عن توفري حلول دائمة هلم بإقامة              
، واملنظمات غري احلكومية املعنية   مات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية      حوار مستمر مع احلكو   

يشجعه على استخدام اإلطار الذي وضعته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بشأن إجياد             و
أنشطة يف هذا الصدد، ويشجع أيضاً املقـرر       يضطلع به من     مافيحلول دائمة للمشردين داخلياً     

سؤولية الدول يف املقـام     مل االعتبار   إيالءعلى  وع استراتيجيات شاملة،     وض ةواصلماخلاص على   
  إليهم؛ األول عن محاية املشردين داخلياً اخلاضعني لواليتها وعن تقدمي املساعدة

 زيز التعـاون الـدويل    ع على تع  شجِّي و ،دائمة  حلول ميإىل تقد الدول  يدعو    -٣  
  البلدان الناميـة، يف سيما الاعدة البلدان املتضررة، وملسالفنية  ة توفري املوارد واخلرببوسائل منها 

  ؛داخلياً احلماية والتأهيل للمشردينتوفري تقدمي املساعدة وها وسياساهتا الوطنية املتعلقة بجهود
تشريعات وسياسات حملية تتناول    وتنفيذ   وضع   ةواصلمالدول على   يشجع    -٤  

ها تعيني جهة تنسيق وطنية داخل احلكومة   متييز بوسائل من   دون إقصاء أو  مجيع مراحل التشرد    
ُتعىن مبسائل التشرد الداخلي وختصيص موارد يف امليزانية، ويشجع اجملتمع الدويل ووكـاالت             
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 الدعم املايل والتقين    مياألمم املتحدة ذات الصلة واجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية على تقد         
   عندما تطلب ذلك؛الشأن، تعاون معها يف هذاعلى الإىل احلكومات و

اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة حبماية املشردين داخليـاً يف          باعتماد   يرحب  -٥  
 اليت تشكل خطوة هامـة   وباستمرار عملية التصديق اجلارية على االتفاقية   أفريقيا ومساعدهتم 

ومـساعدهتم؛   حنو تعزيز اإلطار املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخلياً يف أفريقيا          
نظر يف وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلـة حلمايـة          الويشجع اآلليات اإلقليمية األخرى على      

  املشردين داخلياً؛
جلنة السياسات التابعة لألمني العام املقـرر       باعتماد   حييط علماً مع التقدير     -٦  

الـذي حيـدد     وإطاره التمهيدي املتعلق بإهناء التشرد يف أعقاب الـرتاع،           ٢٠١١/١٠رقم  
األولويات واملسؤوليات املتعلقة بدعم تقدمي حلول دائمة للمشردين داخلياً، وحيث وكاالت           

ذ هذا اإلطار على سبيل األولوية بالتعاون مـع اجلهـات           ياألمم املتحدة ذات الصلة على تنف     
  األخرى صاحبة املصلحة وبالتشاور مع السلطات والشركاء على املستوى الوطين؛

بأن نظام جمموعات العمل املشتركة بني الوكاالت يؤدي دوراً رئيسياً        يسلّم    -٧  
 ومساعدهتم، ويشجع احلكومات    يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل حلماية املشردين داخلياً        

  عمل مع نظام جمموعات العمل هذه للنهوض حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً؛على ال
واجلهات الفاعلة األخرى ذات الـصلة،      مات  احلكو تشاورأن ت   أمهية يؤكد  -٨  

، فضالً   مجيع مراحل التشرد   يف واجملتمعات املضيفة     مع املشردين داخلياً   وفقاً لوالية كل منها،   
حسبما يكون مناسباً، علـى     ،   هبم املتصلة يف الربامج واألنشطة     عن مشاركة املشردين داخلياً   

األول عن محاية املشردين داخلياً اخلاضـعني       أن ُتؤخذ يف االعتبار مسؤولية الدول يف املقام         
  ؛تقدمي املساعدة إليهمعن لواليتها و
  أن تؤخذ يف االعتبار يف سياق عمليات الـسالم، عنـد           أمهية أيضاًيؤكد    -٩  

وق اإلنسان للمشردين داخلياً واحتياجاهتم احملددة من احلمايـة واملـساعدة،           القتضاء، حق ا
ة وإعـادة    للمشردين داخلياً، بطرق منها العودة الطوعي      ويؤكد كذلك أن إجياد حلول دائمة     

 يف عمليـة    طةينشالهم   وإعادة توطينهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتُ     إدماجهم على حنو مستدام   
  ؛فعالً، هي عناصر ضرورية لبناء السالم  االقتضاء، حسبالسالم

ن للمشردين   حبقوق اإلنسا   بتقرير املقرر اخلاص املعين    مع التقدير  حييط علماً   -١٠  
التوصيات الواردة  بو )٨٨( الذي قدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة          داخلياً

االستجابة على حنو أكثر منهجية وإنصافاً الحتياجات املشردين داخلياً املقـيمني           بيف التقرير   
  ؛خارج املخيمات وكذلك الحتياجات اجملتمعات املضيفة املعنية

__________  
 .A/HRC/19/54الوثيقة  )٨٨(
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 إزاء املشاكل املستمرة اليت تواجهها أعداد كبرية من املشردين          يعرب عن قلقه    -١١  
 االقتـصادي،   - االجتمـاعي    مل، وخباصة خطر الفقر املدقع واإلقصاء     داخلياً يف مجيع أحناء العا    

 النتهاكات حقـوق    وفرصهم احملدودة يف احلصول على املساعدة اإلنسانية، وإمكانية تعرضهم        
املـأوى،   األدوية أو  وضعهم اخلاص، مثل نقص األغذية أو   اإلنسان، والصعوبات النامجة عن   

 رد ممتلكاهتم   ضرورةوالقضايا املرتبطة بذلك يف أثناء إعادة إدماجهم مبا فيها، حسب احلالة،            
  ؛تعويضهم عنها أو

 ويـسلّم   ويل األمـد   مشكلة التشرد الداخلي الط    منيعرب أيضاً عن قلقه       -١٢  
  ؛ إجياد حلول دائمة هلاضرورةب

 إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها كـثري مـن           بوجه خاص  هيعرب عن قلق    -١٣  
النساء واألطفال املشردين داخلياً، مبا فيها تعرضهم للعنف واإليذاء واالستغالل اجلنسي واالجتار            

 اراسـتمر بعلى االلتـزام    املقرر اخلاص   باألشخاص والتجنيد اإلجباري واالختطاف، ويشجع      
بية احتياجاهتم اخلاصة من املساعدة واحلماية والتنمية فضالً عن احتياجات          بتعزيز العمل على تل   

الفئات األخرى ذات االحتياجات اخلاصة مثل األفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة واملسنني            
  واألشخاص ذوي اإلعاقة، على أن تؤخذ يف احلسبان مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

حق املشردين داخليـاً    يف  كاب العنف اجلنسي واجلنساين      استمرار ارت  يدين  -١٤  
إىل ، ويدعو السلطات واجملتمع الـدويل       وأكثر ضحاياه من النساء والبنات    من مجيع األعمار    

 ومحاية حقوق اإلنسان وإتاحة إمكانية الوصـول        العمل معاً ملنع ذلك بفعالية ولتحقيق األمن      
  ألسباب العنف ضـد النـساء والبنـات        تصديإىل العدالة ومساعدة الضحايا، فضالً عن ال      

  ؛عموماًومكافحة اإلفالت من العقاب 
الدول إىل ضمان ودعم مشاركة املشردات داخلياً التامة والفعلية على      يدعو    -١٥  

وذلك ،  مجيع مستويات عمليات صنع القرار ويف األنشطة اليت تؤثر تأثرياً مباشراً على حياهتنّ            
 مجيع جوانب التـشرد     يف،  صاحبة املصلحة لية واجلهات األخرى    بالتعاون مع الوكاالت الدو   

لق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان وتنفيذ          الداخلي، فيما يتع  
  والتنمية؛ ء الرتاع واإلعمار بعد انتهاحلول دائمة وعمليات السالم وبناء السالم

ال تتسىن هلـم    ال املشردين داخلياً     من األطف  اًن كثري  أل يعرب عن بالغ قلقه     -١٦  
أيضاً إمكانية احلصول على التعليم يف املرحلة اليت تعقب تشردهم مباشرة وبعد ذلك بسنوات              

بسبب املباين املدرسية من أضرار ودمار، ويت تتعرض هلا املدارس وما يلحق بسبب اهلجمات ال
  ئق واحلواجز اللغوية والتمييز؛انعدام األمن وفقدان الوثا

 بأن تكفل الدول، باختاذها مجيع التدابري الضرورية، حصول األطفال          يوصي  -١٧  
ى قـدم  املشردين داخلياً، مبن فيهم األطفال يف مرحليت الرتاع وما بعد الرتاع، على التعليم عل     

   متييز؛ أيدوناملساواة مع بقية السكان و
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إلعاقة أثناء   االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي ا     مراعاة الدول على    حيث  -١٨  
سيما عن طريق ضمان إمكانيـة       تعزيز وضمان محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وال       

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات املساعدة واحلماية وإعادة التأهيل على قـدم             
  املساواة مع غريهم؛

داد  التحديات املعينة يف جمال حقوق اإلنسان اليت تواجهها أع         بقلق يالحظ  -١٩  
كبرية من املشردين داخلياً الذين يعيشون بشكل متزايد خـارج املخيمـات ويف البيئـات               
احلضرية، واحلاجة إىل توفري دعم أفضل للمجتمعات املضيفة اليت تساعدهم وذلك يف البلدان             
الكثرية اليت يستمر فيها التشرد الداخلي، ويوصي باتباع ُنُهج فعالة ومناسبة حلماية حقـوق              

تنفيذ حلول دائمة للمشردين داخلياً تراعي بالكامـل احتياجـاهتم          ب محاية خاصة و   اإلنسان
  سر واجملتمعات املضيفة؛وحقوقهم اإلنسانية فضالً عن احتياجات اُأل

، وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي املرفقـة       يؤكد من جديد    -٢٠  
ء تتحمل املسؤولية األوىل عن محاية حقوق       ، أن الدول األعضا   ٤٦/١٨٢بقرار اجلمعية العامة    

اإلنسان والعمل على إجياد حلول دائمة للمشردين داخلياً اخلاضعني لواليتها، مبـن فـيهم              
  خيمات؛املاملشردون داخلياً الذين يعيشون خارج 

 باجلهود املستمرة الرامية إىل حتديد التحديات واملمارسات اجليـدة          يرحب  -٢١  
ة املنصفة والفعالة واملنهجية الحتياجات املشردين داخلياً الذين يعيشون         هبدف تعزيز االستجاب  

خارج خميمات، ويشجع بقوة الدول واجلهات الفاعلة العاملة يف اجملالني اإلنساين واإلمنـائي             
على الصعيدين الوطين والدويل ومعها اجملتمع الدويل ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة على             

عمليات حصر املمارسات احلالية املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها           القيام مبزيد من    
   وختصيص موارد إضافية يف هذا الصدد؛ فيذ حلول دائمة للمشردين داخلياًوتن

 مشاركة املشردين داخلياً الذين يعيشون خارج خميمـات         أمهيةعلى  يشدد    -٢٢  
 حقـوقهم   تراعـي وميكن التنبؤ هبا    وأسرهم وجمتمعاهتم املضيفة يف إنشاء نظم دعم منهجية         

  ؛ متام املراعاة ضعفهممواطناإلنسانية واحتياجاهتم و
ور ومسؤوليات السلطات البلديـة واإلقليميـة        إجياد فهم أفضل لدَ    يدعم  -٢٣  

يواجهها من عقبات وتوفري الدعم هلا يف جمال محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً               وما
 احتياجاهتم وحقـوقهم   تراعيدف وضع ُنُهج فعالة ومناسبة      الذين يعيشون خارج خميمات هب    

املـستقرين  ، وتيسري إجياد حلول دائمة، وإدراج مسألة املشردين داخلياً           متام املراعاة  اإلنسانية
  خيمات يف اخلطط اإلمنائية احمللية؛املخارج 

 عن املشردين داخلياً، تكـون مـصنفة        بياناٍتالفعال ل  اجلمع   أمهية يؤكد  -٢٤  
 محاية حقوقهم اإلنسانية وتنفيذ حلـول       بقصدسب العمر ونوع اجلنس والتنوع واملكان،       حب

ستفادة إن  اال ضعفهم، ويشجع احلكومات على      مواطندائمة هلم وتقييم احتياجاهتم اخلاصة و     
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 الـيت   ،دمات الدائرة املشتركة بني الوكاالت لتصنيف فئات املشردين داخليـاً         رغبت من خ  
  الدعم التقين يف هذا اخلصوص؛ بغرض تقدميأُنشئت 

 بأن تعميم مراعاة اعتبارات العمر ونوع اجلنس والتنوع أمـر هـام             ُيسلّم  -٢٥  
يف حتديد املخاطر اليت يواجهها خمتلف أفراد جمتمعات املشردين داخلياً فيمـا يتعلـق              ُيسهم  

نني دون  حبمايتهم، وخباصة معاملة ومحاية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملـس          
  اتباع هنج قائم على املشاركة؛ب متييز،

مبا يترتب على تغري املناخ من آثار وخيمة تسهم يف تدهور البيئة ويف              ميسلّ  -٢٦  
حدوث الظواهر اجلوية البالغة الشدة وميكن أن تؤدي، إىل جانب عوامل أخرى، إىل تشريد              

ة حبـث   واصـل مين داخلياً إىل     اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشرد     السكان، ويدعو املقررَ  
وذلـك  ، للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد تتصل حبقـوق اإلنـسان           ما

لدول  لاًدعمبالتعاون الوثيق مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،  
لى التكيـف وتطـوير     األعضاء يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل بناء قدرة اجملتمعات احمللية ع           

  رون على الفرار؛تقدمي املساعدة وتوفري احلماية ملن ُيجَبلقدراهتا ملنع التشرد أو 
مواصـلة  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً إىل           يدعو  -٢٧  
 يواجههـا املـشردون     ، ضمن حدود واليته،    يف جمال حقوق اإلنسان    بعينها حتديات   دراسة

 مع مراعاة حالة اجملتمعات املضيفة ،خيمات ويف بيئات حضريةاملن يعيشون خارج  داخلياً الذي 
بالتـشاور  مقترحـات     ميدإىل تق د التحديات واملمارسات اجليدة، و    يدحت ويدعوه إىل املعنية،  

الوثيق مع الدول األعضاء بغية وضع هنج أكثر منهجية بشأن محاية حقوق اإلنسان للمشردين        
 دائمة هلم يف سياق مشاركته يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت  داخلياً وإجياد حلول 

  . وفيما يقدمه من تقارير دورية إىل اجلمعية العامة وإىل جملس حقوق اإلنسان
  ٣١اجللسة 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٥
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٠  
أخرى يف  ية  التزامات مالية دول  وما يتصل هبا من       للدول آثار الديون اخلارجية  

 اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية   خبالتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، و     
  والثقافية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
إعالن وبرنامج  بو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   بمبيثاق األمم املتحدة و    إذ يسترشد   
  ،ةغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلب وعمل فيينا
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  مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمـدهتا جلنـة حقـوق اإلنـسان            إذ يعيد تأكيد  و  
 التمتـع  يفيتصل بآثار سياسات التكيف اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية          فيما

ك ـذل اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف      خبالكامل جبميع حقوق اإلنسان، و    
 ٢٣ املـؤرخ    ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ١٧ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤قرارات اللجنة   

 ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريـل   /نيسان
فضالً عـن    ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ
ـ  ١١/٥، و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٤ جملس حقوق اإلنسان     اتقرار  ١٧ؤرخ   امل

 ١٦ املـؤرخ    ١٧/٧، و ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٧ املؤرخ   ١٤/٤، و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 ١٢/١١٩، ومقرر اجمللـس     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٣٨، و ٢٠١١يونيه  /حزيران
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ 

تأثري املتعلق ب  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ   ١٠/١- قراره دإ  تأكيدأيضاً   يعيد   ذوإ  
 علـى   االقتصادية واملالية على إعمال حقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبـا         العامليتني  األزمتني  

  ،الصعيد العاملي
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    يف اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   يف   على أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الـدويل           وإذ يشدد   

  املشاكل الدولية ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية،
 أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على دعوة اجملتمع الدويل إىل بـذل         وإذ يؤكد   

امللقى علـى عـاتق     كل ما يف وسعه من أجل املساعدة على ختفيف عبء الديون اخلارجية             
 بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا حكومات هذه البلدان من أجل إعمال حقـوق              ةالبلدان النامي 

  ،اًتامإعماالً االقتصادية واالجتماعية والثقافية شعوهبا 
تناول مشاكل ديون البلدان النامية       من تصميم على   على ما أُعرب عنه يف     وإذ يشدد   

اذ تدابري متنوعة على الـصعيدين      املنخفضة واملتوسطة الدخل تناوالً شامالً وفعاالً وذلك باخت       
   املدى الطويل،على حتّمل ديوهنا قادرة على هذه البلدان جلعلالوطين والدويل 

ة والبلـدان   ناشـئ ال للبلدان   ةن اخلارجي ـووع الدي ـ جمم ارتفاع وإذ يالحظ بقلق    
ـ مليـار دوالر     ٢ ٦٧٨,٤ من الناميـة  ٢٠٠٣ دوالرات الواليـات املتحـدة يف عـام       ب

 مليار دوالر يف    ٦ ٤٤٦,٣ع ارتفاعها إىل    وتوقُّ،  ٢٠١٠ يف عام     دوالر مليار ٥ ٤١٤,٦ إىل
 مليــار دوالر يف     ٧٩٥,٢من  لدين  ا خدمة   مدفوعات سداد  ، وكذلك ارتفاع  ٢٠١٢عام  

 ٢ ٠١٠,٨، وتوقع ارتفاعها إىل     ٢٠١٠ مليار دوالر يف عام      ١ ٧٤٣,٧ إىل   ٢٠٠٣عـام  
    على التوايل،٢٠١٢ و٢٠١١ي  مليار دوالر يف عام٢ ٢٦٥,٥مليار دوالر و
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 يف اعتباره دور ووالية وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا             وإذ يضع   
  تضطلع به من أنشطة يف جمال معاجلة قضايا الديون اخلارجية وااللتزامات املالية الدولية، وما

ان  الذي تواجهه أشـد البلـد      عاظمبأن عبء الديون املت   االعتراف  تزايد   وإذ يدرك   
ويشكل إحـدى العقبـات     ال ميكن حتمله طويالً      منواً،    البلدان سيما أقل  ، ال النامية مديونيةً 

القضاء على يف وحمورها اإلنسان اليت حتول دون إحراز تقدم يف حتقيق تنمية مستدامة    الرئيسية
 من البلدان الناميـة، وكـذلك        حتد بشدة من قدرة الكثري      وأن خدمة الديون الباهظة    ،الفقر

البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية االجتماعية وتقدمي اخلـدمات   
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،إجياد الظروف املناسبة إلعمالاألساسية من أجل 

  مراراً ديوهنا، على الرغم من إعادة جدولة       من أن البلدان النامية    وإذ يعرب عن قلقه     
  ،رمسية  املبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إمنائيةيفوقزالت تسدد سنوياً مبلغاً  وتكراراً، ما

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد املشاكل العديدة اليت تواجه          وإذ يؤكد   
النامية، ويساعد على انتشار الفقر املدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية املستدامة، ومن             

   فإنه عائق خطري يعترض سبيل إعمال مجيع حقوق اإلنسان،مث
للـدول  ون اخلارجية   ـتقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الدي     مي  يرحب بتقد   -١  

التمتع الكامل جبميـع حقـوق اإلنـسان،    أخرى يف  من التزامات مالية دولية وما يتصل هبا 
  ؛)٨٩(اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةخبو

 بالعمل الذي يضطلع به اخلبري املستقل وبإسهاماته ويقرُّ املبادئ  أيضاً يرحب  -٢  
  التوجيهية املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان، بصيغتها املرفقة بتقريره؛

 مجيع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات         يشجع  -٣  
 املبادئ التوجيهيـة عنـد وضـع        مراعاةاص، على   الصلة باملوضوع، فضالً عن القطاع اخل     

  سياساهتا وبراجمها؛
 إىل اخلبري املستقل أن ُيعّد شرحاً للمبادئ التوجيهية، وأن يلتمس هلذا         يطلب  -٤  

الغرض تعليقات من الدول واملؤسسات املالية الدولية واللجان االقتصادية اإلقليمية ومنظمات           
  وساط األكادميية؛اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واأل

 ٢٠١١نـوفمرب   / بانعقاد آخر اجتماعني للخرباء يف تشرين الثـاين        يرحب  -٥  
 الستعراض املشروع اجلديد للمبادئ التوجيهية الذي أعـده اخلـبري           ٢٠١٢فرباير  /وشباط

املستقل، ويرحب باملشاركة النشطة لعدة جهات صاحبة مصلحة وبإسهامات هذه اجلهات،           
لية دولية وجلان اقتصادية إقليمية ومنظمـات للمجتمـع املـدين           ومنها دول ومؤسسات ما   

  وأوساط أكادميية؛
__________  

)٨٩( A/HRC/20/23. 
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 عن النهوض بالتنمية االقتصادية   ل األو ة يف املقام  أن كل دولة مسؤول   بيذكر    -٦  
هلا احلق واملـسؤولية يف اختيـار وسـائلها وأهـدافها           وأن  واالجتماعية والثقافية لشعبها،    

  بعينها فيمـا يتعلـق     ينبغي أال ختضع ألي إمالءات خارجية     أنه  ولبلوغ هذه الغاية،     اإلمنائية
  االقتصادية؛ بالسياسة
 واالشـتراطات    بأن برامج اإلصالح يف جمـال التكيـف اهليكلـي          يسلِّم  -٧  
 قصوى ثابتة على اإلنفاق، وال تويل اهتماماً        اًفرض حدود وت من اإلنفاق العام      حتدّ السياساتية

تماعية، وأن عدداً قليالً فقط من البلدان يتمكن من حتقيـق منـو             كافياً لتوفري اخلدمات االج   
  أعلى يف ظل هذه الربامج؛ مستدام

املالية واالقتـصادية   العامليتان  ن  ااألزمت تؤدي   الينبغي أ  هأن من جديد  يؤكد  -٨  
 لوقف تدابري ختفيف    ستخدما ذريعةً  تُ الختفيف عبء الديون، وأ   اجلهود الرامية إىل     تقليص إىل

من شأن ذلك أن يؤدي إىل آثار سلبية على التمتـع حبقـوق اإلنـسان يف                فالديون،  عبء  
  املتأثرة؛ البلدان

أن مستوى تنفيذ املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية        من   يعرب عن قلقه    -٩  
ومستوى تقليص احلجم الكلي للديون يف إطـار هـذه املبـادرة مـا زاال               املثقلة بالديون   
  حل شامل لعبء الديون الطويل األجل؛إجياد  تتوخى ال أن املبادرة منخفضني، ومن

إذا أُريد للبلدان الفقرية املثقلـة بالـديون أن           بأنه اقتناعه يؤكد من جديد    -١٠  
ن  فـإ ق هديف النمو الطويل األجل واحلد من الفقر   ي وحتق عبء ديوهنا تصبح قادرة على حتمل     

أنه سـيلزم حتويـل     ب، و  لن يكون كافياً   ورة أعاله  املذك  الديون مبوجب املبادرة   عبءختفيف  
صادرات إزالة احلواجز التجارية وحتسني أسعار       و  وقروض ميسرة  ِمنحشكل   موارد إضافية يف  

  من عبء املديونية؛  إىل األبدمن أجل بلوغ مستوى دين ميكن حتّمله والتخلصِ هذه البلدان
الذي ء الديون اخلارجية     مالئمة لعب   حلوالً تضع لعدم توافر آليات     يأسف  -١١  

 البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل املثقلـة         ال ميكن حتّمله والذي يثقل كاهل     
حل مشكلة  نظام   حيف   رفعيف  حىت اآلن   كر  ذُْيتقدم  أي  لعدم إحراز   كما يأسف    ،بالديون
 والفقراء يف هذه    دينةاحلايل الذي ال يزال يغلّب مصاحل الدائنني على مصاحل البلدان امل          الديون  
من بغـرض   دعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع آليات فعالة ومنصفة           ومن مثّ ي  ،  البلدان

بشدة مـن دمـار    املتأثرة  إلغاء عبء الديون اخلارجية جلميع البلدان النامية، وخاصة البلدان          
بغرض  أو   حةسلاملنـزاعات  ال واألعاصري، و  يأمواج تسونام كة،  ـأحدثته الكوارث الطبيعي  

  ؛ بدرجة كبريةمن هذا العبء داحل
أن سداد الديون املفرطة املستحقة لصناديق االسـتثمار االنتهازيـة          يؤكد    -١٢  

يترتب عليه، من منظور حقوق اإلنسان، تأثري سليب مباشر على قدرة احلكومـة علـى                أمر
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  االقتـصادية  بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وخاصة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق            الوفاء
  واالجتماعية والثقافية؛

يعتـري    بعض ما  تربزأن أنشطة صناديق االستثمار االنتهازية      يؤكد أيضاً     -١٣  
، ويدعو الدول إىل عدم إنصاف النظام احلايلالنظام املايل العاملي من مشاكل وأهنا مؤشر على        

   هذه الصناديق االنتهازية؛تكافحاختاذ تدابري 
يف أقل البلـدان    اليت ال ميكن حتملها     ويات الديون اخلارجية     بأن مست  يسلِّم  -١٤  
 من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ال تزال تقف حجر عثرة             عددمنواً ويف   

 حتقيق أهـداف األلفيـة   اإلخفاق يف احتمال زعزيف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية وت    
  ؛املتعلقة بالتنمية واحلد من الفقر

مـوارد  حترير   بأن ختفيف عبء الديون ميكن أن يؤدي دوراً رئيسياً يف            يقّر  -١٥  
، مبا يف ذلك احلد مـن       منو وتنمية مستدامني  حتقيق  تنسجم مع    ختصيصها لألنشطة اليت     ينبغي
بـشأن    األمم املتحدة  يف إعالن  احملددة   األهدافيشمل  مبا  و األهداف اإلمنائية،    وبلوغالفقر  

يف اختاذ تدابري للتخفيف من عبء الديون،        وسرعة    بتصميمٍ  املضي من مثَّ  يتعني   أنهبلفية، و ألا
أن تقترن  و أال حتل هذه التدابري حمل مصادر التمويل البديلة          شريطة،  حيثما يكون ذلك مناسباً   

  املساعدة اإلمنائية الرمسية؛  يفبزيادٍة
 تنفيذ الربنامج إىللفية  بدعوة البلدان الصناعية يف إعالن األ يذكِّر مرة أخرى    -١٦  

املوافقة على شطب مجيع الديون الرمسيـة       إىل  ديون دون مزيد من اإلبطاء و     الاملعزز لتخفيف   
  الثنائية هلذه البلدان يف مقابل التزامها باحلد من الفقر على حنو ميكن إثباته؛

اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك منظومة األمـم املتحـدة، ومؤسـسات             حيث  -١٧  
القطاع اخلاص، على اختاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لتنفيـذ التعهـدات           ووودز،   بريتون

 عن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا        الناشئةوااللتزامات واالتفاقات والقرارات    
ـ          مبا فيها قمة  األمم املتحدة،    ة  األلفية واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان واملؤمتر العـاملي ملكافح

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤمتر القمة العاملي             
يتعلق منها مبسألة مشكلة الديون       وخاصة ما  ،للتنمية املستدامة واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية     

اً والبلدان اليت   اخلارجية للبلدان النامية، ال سيما البلدان الفقرية املثقلة بالديون وأقل البلدان منو           
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

قـرار اجلمعيـة    برفـق   امل يف اإلعالن الـسياسي      الواردىل التعهد   إ يشري  -١٨  
 ، وهو تعهد يقضي بإجيـاد     ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١ الذي اعتمدته اجلمعية يف      ٢٤/٢-دإ العامة

تثقـل   ن اليت جية وخدمة الدي  عباء الديون اخلار  ألوإمنائية التوجه   حلول فعالة ومنصفة ودائمة     
  كاهل البلدان النامية؛
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 الـديون   الناشئة عن قتصادي  االصالح  إللبرامج  وضع   على ضرورة  يشدد  -١٩  
 أي مفاوضات أو اتفاقات بشأن ختفيف على ضرورة إجراءاخلارجية مببادرة من البلد نفسه، و

األطر التشريعية إنشاء اتفاقات قروض جديدة بعلم اجلمهور وبشفافية، مع      أي  عبء الديون و  
 اجملتمع،  مكوناتوالترتيبات واآلليات املؤسسية للتشاور بغية ضمان املشاركة الفعالة جلميع          

 وعلى اخلـصوص ضـمان    مبا فيها اهليئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق اإلنسان،         
ستراتيجيات يف صياغة وتطبيق وتقييم اال    أكثرها حرماناً،   أو  الفئات   املشاركة الفعالة ألضعف  

هذا التنفيذ علـى    اإلشراف املنهجي على    والسياسات والربامج، وكذلك يف متابعة تنفيذها و      
ضرورة ربط قضايا سياسات االقتصاد الكلـي والـسياسات         ويشدد على   املستوى الوطين،   

  أهداف التنمية االجتماعية األوسع نطاقاً، مع  بإجنازوبصورة متسقة،   قدم املساواة   املالية، على   
 ختصيص املوارد على حنو حىت يتممراعاة السياق الوطين للبلدان املدينة وأولوياهتا واحتياجاهتا، 

   تفضي إىل إعمال حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛يكفل تنمية متوازنةً
 على أن برامج اإلصالح االقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -٢٠  

اح للبلـدان الناميـة يف      ـ املت  العامة حيز السياسات  إىل أقصى حد     وسعاخلارجية ينبغي أن ت   
 مع مراعاة آراء أصحاب املصلحة املعنيني على حنـو          ،إمنائية وطنية سياق ما تبذله من جهود      

  يكفل تنمية متوازنة تفضي إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛
عبء الديون   على أن الربامج االقتصادية الناشئة عن ختفيف         يشدد كذلك   -٢١  

حتقـق    سياسات التكيف اهليكلي السابقة اليت مل      إىلجمدداً  تؤدي  اخلارجية وإلغائها جيب أال     
  املراد منها، كاملطالب املتشددة باخلصخصة وتقليص اخلدمات العامة؛

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن تواصـل تعاوهنـا          ببالدول و  يهيب  -٢٢  
 مبادرة البلدان الفقرية املثقلـة      بفضلملوارد اإلضافية املتاحة    الوثيق من أجل ضمان استيعاب ا     

 من املبادرات اجلديدة     ذلك  وغري ،بالديون والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا      
   الربامج اجلارية؛على دون أن يكون لذلك تأثري ،يف البلدان املستفيدة

واملدينني علـى حـد     ،  ية الدولية ال سيما املؤسسات املال   و،   الدائنني يدعو  -٢٣  
اتفاقات اإلقراض أو ورقات استراتيجية      والتنمية أ مشاريع  تقييم ما حتدثه     إىل النظر يف     ،سواء

  ؛حقوق اإلنسان من أثر يف جمال احلد من الفقر
شـعوب البلـدان املدينـة      ممارسة  ال جيوز أن ختضع      ه أن يؤكد من جديد    -٢٤  

صول على الغذاء واملـسكن وامللـبس والعمـل والتعلـيم           يف احل املتمثلة  لحقوق األساسية   ل
 لتطبيق سياسات التكيف اهليكلي وبـرامج النمـو         ،واخلدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية    

  واإلصالحات االقتصادية الناشئة عن الديون؛
 الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص على اختاذ تـدابري           حيث  -٢٥  

ة عبء الديون عن البلدان النامية اليت تعـاين بوجـه خـاص مـن               عاجلة لتخفيف مشكل  
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املزيد من املوارد املالية واسـتخدامها يف  يتسىن حترير  كي  اإليدز  /نقص املناعة البشري   فريوس
  جماالت الرعاية الصحية والبحوث وتوفري العالج للسكان يف البلدان املتأثرة؛

ائم ملشكلة الديون والنظر يف أي      إجياد حل د  الذي أوضح فيه أن      رأيهيكرر    -٢٦  
إجراء حوار سياسي واسع بني البلدان الدائنـة والبلـدان املدينـة    ها يتطلبان آلية جديدة حلل  

واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، يف نطاق منظومة األمم املتحدة، على أساس مبدأ تقاسم           
  املصاحل واملسؤوليات؛

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل        إىل مفوضة األ   طلبه أيضاًيكرر    -٢٧  
 أقـل    منها مزيداً من االهتمام ملشكلة أعباء الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية، ال سيما            

 ما يترتب على التدابري املتصلة بالديون اخلارجية مـن آثـار             بالنظر إىل  خاصةًالبلدان منواً،   
  اجتماعية؛
 التكيف اهليكلي والديون    أثرعند حبث    ،ن يواصل  إىل اخلبري املستقل أ    يطلب  -٢٨  
 فـريوس    مسألة فيهامبا  ،  سائلاستكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريها من امل        ،اخلارجية

هم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر         اسياإليدز، وأن   /نقص املناعة البشري  
ؤمتر إىل مسألة آثار التكيف اهليكلـي والـديون          امل عنايةالدويل لتمويل التنمية هبدف توجيه      

   التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛علىاخلارجية 
وفقاً لواليته،  و يف سياق عمله  ن،  التعاو ةواصلماخلبري املستقل على     يشجع  -٢٩  

فية، واملقررين اخلاصـني، واخلـرباء      مع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا      
 يف وجلنته االستـشارية، حقوق اإلنسان املستقلني، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة جمللس     

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية؛املسائل املتصلة ب
عامة عن مسألة آثار    إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية ال         يطلب  -٣٠  

جبميع  لامكالتمتع ال أخرى يف   التزامات مالية دولية    للدول وما يتصل هبا من       ةن اخلارجي والدي
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق اإلنسان، 

 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،             يطلب  -٣١  
  ؛ يلزمه من موظفني وموارد لالضطالع مبهامهوعلى األخص ما

 واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمـات         احلكومات ّحيث  -٣٢  
ه اضـطالع سـياق  غري احلكومية والقطاع اخلاص على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف        

  بواليته؛
ـ       يطلب  -٣٣   ، وفقـاً  ٢٠١٣ام  إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللـس يف ع

 وعن عملية وضع شرح للمبـادئ        تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار      ،لربنامج عمله السنوي  
تقريراً مرحلياً عـن هـذا       ، وأن يقدم  التوجيهية املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان     

   والستني؛السابعةاملوضوع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 
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 يف إطار البند    الثالثة والعشرين نظر يف هذه املسألة يف دورته       مواصلة ال يقرر    -٣٤  
  .نفسه من جدول األعمال

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 أعـضاء عـن     ٥ صوتاً، مع امتناع     ١١ صوتاً مقابل    ٣١بأغلبية  اعُتمد بتصويت مسجل،    [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا،      االحتاد الروسي، األردن،    

بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، جيبويت، السنغال، الصني،         
غواتيماال، الفلبني، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كوبا، الكونغو، الكويت،        

، ليبيا، ماليزيا، ملديف، اململكة العربية السعودية، موريتانيـا، موريـشيوس         
  نيجرييا، اهلند

  :املعارضون
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة مولـدوفا،    

  رومانيا، سويسرا، النمسا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
  :املمتنعون عن التصويت

  .]بريو، شيلي، كوستاريكا، املكسيك، النرويج

    ٢٠/١١  
  ق الثقافية واحترام التنوع الثقايفتعزيز متتع اجلميع باحلقو

  إن جملس حقوق اإلنسان،  

   مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             وإذ يشري   
 وإعالن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        

  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامـة وجلنـة            وإذ يشري أيضاً      
 ٧ املـؤرخ    ٦٤/٨١اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة            حقوق

، وقرارات  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨  املؤرخ ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
، ٢٠١٠ يونيـه / حزيران١٨ املؤرخ ١٤/٩، و٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ املؤرخ  ١٠/٢٣ اجمللس
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، ٢٠١٢مـارس   /  آذار ٢٢املـؤرخ    ١٩/٦، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/١٥و
اصـاً يف   ه مقـرراً خ   ت والية املكلف بالوالية احلايل بصف     سنوات مّدد فيه اجمللس ثالثَ    الذي

  ميدان احلقوق الثقافية،

 باإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بـشأن التنـوع         وإذ حييط علماً    
الثقايف والتعاون الثقايف الدويل، ال سيما إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل واإلعالن العاملي             

نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      املتعلق بالتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها املؤمتر العام مل       
   على التوايل،٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٤يف 

 بشأن حق كل فرد يف أن يـشارك يف          ٢١ بالتعليق العام رقم     وإذ حييط علماً أيضاً     
 ١٣جتماعية والثقافية يف    احلياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال        

  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
 تزايد عدد األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف            وإذ يالحظ   

 تـشرين   ٢٠اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف               
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ نفاذ يف واليت دخلت حيز ال٢٠٠٥ أكتوبر/لاألو

طبيعتـها  : إعمال احلقوق الثقافيـة   "موضوع  يف   إىل عقد احللقة الدراسية      وإذ يشري   
  يف جنيف،، ٢٠١٠فرباير / شباط٢ و١يومي " والقضايا املطروحة والتحديات القائمة

 بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان             واقتناعاً منه   
ساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصوصية االقتـصادية واالجتماعيـة            واحلريات األ 

والثقافية لكل بلد وإىل اإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان واالعتراف الكامل بعامليتـها             
  وإىل مبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز،

در امصمن   للتنمية الثقافية     بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمم       وإذ ُيسلِّم   
  إلثراء املتباَدل حلياة البشر الثقافية، ا

 على معاجلة حقوق اإلنسان معاجلة شاملة بإنصاف وعدل وعلى قدم       وقد عقد العزم    
  املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

 ضرورة وجود بيئة دولية مساِعدة لصون العلم وتطويره ونـشره، مـع             وإذ يؤكد   
  ملصلحة العامة وتعزيزها ومنحها األولوية،احلفاظ على ا

 أن احلقوق الثقافية تشكّل جزءاً ال يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
  ؛وغري قابلة للتجزئةومتشابكة  اإلنسان اليت هي حقوق عاملية ومترابطة

 حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم              يسلِّم  -٢  
  تطبيقاته؛العلمي و
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 أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية     جتب مراعاة  أنه يف حني     يؤكد من جديد    -٣  
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق ، فإن من واجب الدولةات التارخيية والثقافية والدينيةوخمتلف اخللفي

  ؛مها السياسي واالقتصادي والثقايف، بصرف النظر عن نظااإلنسان واحلريات األساسية
 يف اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع       ال جيوز ألحد، وفقاً ملا جاء      إىل أنه  يشري  -٤  

للتعدي على حقوق اإلنسان اليت يكفلها القانون الدويل ذريعة التنوع الثقايف تخذ الثقايف، أن ي  
   نطاقها؛تقييدأو ل

 أن على الدول مسؤولية تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وأنه          يؤكد من جديد    -٥  
  ضمان هذه احلقوق للجميع دون متييز؛ينبغي 

 بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية للجميع ُيعـّزز التعدديـة            ُيسلِّم  -٦  
الثقافية، وُيسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم التراث الثقايف واخللفية الثقافية، وينهض 

ُيدّعم العالقات الودية املستقرة بني      حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل و         إعمالب
  الشعوب واألمم على نطاق العامل؛

 بأن احترام احلقوق الثقافية أمر ال غىن عنه لتحقيـق التنميـة             ُيسلِّم أيضاً   -٧  
والسالم والقضاء على الفقر وبناء التماسك االجتماعي وتعزيز االحترام املتباَدل والتـسامح            

  ت على اختالفها؛والتفاهم بني األفراد واجلماعا

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        التعاضد بني  على ضرورة    ُيشّدد  -٨  
  ؛ من جهة أخرىواحترام التنوع الثقايفمن جهة، احلقوق الثقافية، على الصعيد العاملي، 

الـذي   )٩٠( بتقرير املقررة اخلاصة يف ميدان احلقـوق الثقافيـة       ُيحيط علماً   -٩  
   يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛ركزت فيه على احلق

 بالعمل الذي اضطلعت به املقررة اخلاصة، مبـا يف ذلـك            حييط علماً أيضاً    -١٠  
االستبيان املتعلق باحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وبعقد اجتمـاع للخـرباء              

 كـانون   ٧ة عامـة يف      ومشاور ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦ و ٥ املسألة يف     هذه بشأن
   يف جنيف؛٢٠١١ديسمرب /األول

 باحلاجة إىل مواصلة العمل واملناقشات بشأن املسألة ويطلب يف هذا           ُيسلِّم  -١١  
، حلقـة   ٢٠١٣الشأن إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد، يف عام             

زيـد مـن    توخياً مل مي وتطبيقاته   دراسية ملدة يومني بشأن احلق يف التمتع بفوائد التقدم العل         
الوضوح بشأن مضمون هذا احلق ونطاقه وعالقته حبقوق اإلنـسان األخـرى واحلريـات              
األساسية، مبا يف ذلك حق كل إنسان يف محاية مصاحله املعنوية واملادية املنبثقة عن أي إنتاج                

  خيرجه؛ علمي أو أديب أو فين

__________  
)٩٠( A/HRC/20/26. 
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  : إىل املفوضية السامية ما يلييطلب  -١٢  

دعوة الدول واملقررة اخلاصة يف ميدان احلقوق الثقافية واجلهـات املعنيـة              )أ(  
األخرى صاحبة املصلحة، مبا فيها اخلرباء األكادمييون ومنظمات اجملتمع املـدين، وكـذلك             
وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واملنظمات الدوليـة األخـرى، إىل             

  ة الدراسية املذكورة أعاله؛املشاركة بنشاط يف احللق

تقدمي تقرير يف شكل موجز عن احللقة الدراسية إىل جملس حقوق اإلنسان              )ب(  
  يف دورته السادسة والعشرين؛

 إىل األمني العام واملفوضة السامية تقدمي كل ما يلزم من مـساعدة             يطلب  -١٣  
  ه؛وانأ ويف ياً احللقة الدراسية املذكورة أعاله فعلعقدبشرية وتقنية ل

 دعوته جلميع احلكومات إىل التعاون مع املقررة اخلاصة ومساعدهتا يف           ُيكرر  -١٤  
النظر جدياً يف تلبيـة     إىل   و ،أداء مهام واليتها وتزويدها جبميع املعلومات الالزمة اليت تطلبها        
  طلباهتا املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينها من أداء مهامها بفعالية؛

كـي  ة السامية توفري مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمة          إىل املفوض  يطلب  -١٥  
  واليتها على حنو فعال؛تؤدي املقررة اخلاصة 

 إىل املقررة اخلاصة أن ُتقّدم تقريرها القادم إىل جملس حقوق اإلنسان            يطلب  -١٦  
عمال وفقاً يف دورته الثالثة والعشرين وُيقّرر النظر يف التقرير يف إطار البند نفسه من جدول األ

  .لربنامج عمله

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٢  
إتاحـة  :  اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة          سريعت

  الالئي تعرضن للعنف لنساء لسبل انتصاف 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 / حزيـران ١٧ املـؤرخ  ١٧/١١ قرار جملس حقوق اإلنـسان     إذ يؤكد من جديد     

   ويؤسس عليه،٢٠١١ يونيه
 قراراته وقرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقـضاء علـى           وإذ يؤكد من جديد     

مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وإذ يشري إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة وضـع                
  لس األمن،املرأة واجلمعية العامة وجم
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إعالن وبرنامج عمل فيينا، وإعالن القضاء على العنـف          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  مل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة،ضد املرأة، وإعالن ومنهاج ع

   باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،وإذ يسترشد  
ضحايا االنتـهاكات    إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن حق         وإذ يشري   

ون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الـدويل يف           اجلسيمة للقان 
 كـانون   ١٦رخ   املـؤ  ٦٠/١٤٧ اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       اليت،  االنتصاف واجلرب 

  ،٢٠٠٥ديسمرب / األول
 إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنـف اجلنـسي يف   وإذ يشري أيضاً    

إنشاء صندوق استئماين لضحايا اجلرائم     إىل  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و    نظام روما   
سر أولئك الضحايا، وإذ يشري إىل أن والية احملكمة تـسمح           املشمولة باختصاص احملكمة وأُ   

 وتنص على محاية    ناسبةمبشاركة الضحايا يف مجيع مراحل اإلجراءات اليت ترى احملكمة أهنا م          
  ،)٩١(لبدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهمأمنهم وسالمتهم ا

برامج األمم املتحدة وصناديقها     العنف ضد املرأة إحدى أولويات       اعتبار ب وإذ يرحب   
  ،ةاملرأ هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكنيووكاالهتا املتخصصة، وال سيما 

ن للعنف قـد تـشمل     إىل أن سبل انتصاف النساء والفتيات اللوايت تعرض        وإذ يشري   
 ميكن أن تفضي إىل أنواع من اجلْبر منها رّد احلقوق          التدابري القضائية وغري القضائية   طائفة من   

ترضية مثل االعتـذار العلـين      للوالتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، وتدابري        
  لكرامة والسمعة،ارد بية والقرارات القضائية واالحتفاالت التذكار

 اللجوء إىل آليات   على أنه ينبغي أن تتاح للنساء الالئي تعرضن للعنف فرصُ          ددوإذ يش   
من األضرار الـيت     عادلة وفعالة لالنتصاف     القضاء، حسبما تنص عليه القوانني الوطنية، وسبلٌ      

  اآلليات،  ْمن مبا هلن من حقوق يف التماس اجلرب من خالل هذهعلَحلقت هبن، وأن ُي
ال سيما يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع، يؤثر يف          و اجلنسي،    بأن العنف  وإذ ُيسلّم   

ينبغي أن تـشمل     هيشدد على أن  إذ  ، و  عموماً سر واجملتمعات احمللية واجملتمعات   الضحايا واألُ 
سبل االنتصاف الفعالة يف تلك احلاالت حصول ضحايا العنف اجلنسي على الرعاية الصحية             

  ة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي،ة وخدمات إعادوالدعم النفساين واملساعدة القانوني
للنساء والفتيـات   املتاحة  سبل االنتصاف الفعالة    تتوخى  ينبغي أن    ه بأن  منه اًواقتناع  

  هن، الذي مياَرس عليلعنف وراء ال من خالل التصدي لألسباب اجلذرية ق حتوُّيقحت
وراء معاجلة األسباب اجلذرية    يف    مهماً  بأن للرجال والفتيان دوراً     منه أيضاً  واقتناعاً  

عادلة وفعالة مـن    نتصاف  اتيسري حصول النساء والفتيات على سبل       يف  لعنف ضد املرأة، و   ا
  الضرر الذي حلق هبن،

__________  
 .٦٨ من املادة ١ و٣نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرتان  )٩١(
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سـيما يف حـاالت      الو بدائل سبل االنتصاف القـضائية،        من شأن   بأن وإذ ُيسلّم   
حايا واجملتمـع املـدين     الضالدفاع عن   ح للضحايا وجمموعات    تي ت أناالنتهاكات اجلماعية،   

 ثـر أكون له ي ميكن أن  على الفعلةدر بالقشاركة يف العملية مما يعطي إحساساً  بادرة إىل امل  امل
   سبل االنتصاف،جوء إىللعلى ال الضحايا مزيداً منوأن يشجع ي تعويض

التعليم يف اجلهـود الراميـة إىل    الدور الرئيسي الذي ميكن أن يؤديه على  وإذ يشّدد   
 الـسلوك   تغـيري التشجيع علـى    كرار العنف ضد النساء والفتيات من خالل        دم ت ضمان ع 

  والتصرفات،
 سـواء  النساء والفتيـات،     اليت متاَرس على   مجيع أعمال العنف     يدين بقوة   -١  
من غري الدول، ويدعو إىل القضاء علـى مجيـع          فاعلة  أو األفراد أو جهات       الدول ارتكبتها

 الذي ترتكبه الدولة    ،نس داخل األسرة ويف اجملتمع عموماً     أشكال العنف القائم على نوع اجل     
أو تتغاضى عنه عمالً بإعالن القضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على ضرورة التعامل مع               
مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، وعلى واجب             

 متخصصة، مبـا يف     ف عادلة وفعالة وإىل مساعدةٍ    متكني الضحايا من الوصول إىل ُسُبل انتصا      
  فضالً عن املشورة الفعالة؛ذلك املساعدة الطبية والنفسانية، 

 أن الدول تتحمل املسؤولية األوىل عن محاية النساء والفتيات الالئي           يؤكد  -٢  
ة  وحيث الدول يف هذا الصدد على اختاذ تدابري للتحقيق يف اإلساءات املرتكب            ،يواجهن العنف 

يف حق النساء والفتيات الالئي تعرضن ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املـرتل أو يف           
 أو أثناء االحتجاز أو يف حاالت الرتاع        تمع احمللي أو يف اجملتمع عموماً     مكان العمل أو يف اجمل    

 ضمان الوصول إىل سـبل   بوسائل منها  قاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجرب الضحايا    ملاملسلح، و 
  صاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة؛انت

 الدول على إزالة كل العقبات اليت تعترض وصول املرأة إىل العدالـة،             حيث  -٣  
وكفالة حصول مجيع ضحايا العنف من اإلناث على مساعدة قانونية فعالة حىت يتسىن هلـن               

 وغري ذلـك    رة اإلجراءات القانونية واملسائل املتصلة بقانون األس      بشأناختاذ قرارات مستنرية    
ق يطر عن   فل سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما حلق هبن من ضرر          حىت تك ، و من األمور 

   عند االقتضاء؛ ، مثالً،اعتماد تشريعات وطنية
لنساء والفتيات اللوايت   ل سبل انتصاف    ضمان إتاحة  على   أيضاً الدول   حيث  -٤  

أو يف شـكل سياسـات عامـة        تعرضن للعنف، سواء كانت تلك السبل قضائية أو إدارية          
 قبولجعلها حتظى ب   و  سبل االنتصاف تلك   على تيسري اللجوء إىل   كما حيثها   ،   أخرى تدابري أو

حاطتـها  إ بصورة كافية، بوسائل منها نتليب احتياجاهتولسن ونوع اجلنس   ا راعيتالضحايا و 
ة هبن وإتاحـة   أو إحلاق أضرار إضافيئهنالضحايا أو تكرار إيذا دون وصم    واحليلولة ةسريبال

رضن للعنف كي يتقدمن بطلب اجلْبر وجعل معايري اإلثبـات          وقت معقول للنساء اللوايت تع    
  ؛وتبسيط اإلجراءات إىل أقصى حد ممكن وتقدمي ما يلزم من خدمات الترمجة معقولة
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 التحيز اجلنساين   للقضاء على ة  كبري على إعطاء أولوية     كذلك الدول   حيث  -٥  
إنفاذ القانون على التعامل بطريقة مالئمة       املكلفني ب  وظفنياملعزيز قدرة   تعلى   إقامة العدل و   يف

أعـضاء  قوات الشرطة واألمـن و    ل بوسائل منها توفري تدريب منهجي       ،مع العنف ضد املرأة   
ه، حسبما يكون مناسباً،    تمراعاواملنظور اجلنساين   إدراك  على   والقضاة واحملامني    ةالعامالنيابة  

 يف مبادرات إصالح قطاع األمن، ووضع بروتوكـوالت ومبـادئ           ودمج املنظور اجلنساين  
  ق على العاملني يف القضاء؛توجيهية، وتعزيز أو إجياد تدابري مالئمة للمساءلة ُتطبَّ

بعناية خاصة من النساء والفتيات  الفئات املهمشة إحاطة على ضرورة يشدد  -٦  
العنـف يف   املتفاوت الذي يتركه    ري  تأثلأمهية أن تكفُل الدول مراعاة سبل االنتصاف ل       على  و

  شّددة؛املتقاطعة واملتعددة واملالتمييز  أشكال نتيجةالنساء 
 النساء، وخباصة من ُيعـرف      معرفة الدول على اعتماد تدابري لتحسني       حيث  -٧  

لقانون وما يوفره هلن من محاية وسبل باقوقهن وحبأهنن عرضة للعنف القائم على نوع اجلنس، 
ـ  يتالسر  لُألو املساعدة املتاحة للنساء     عن نشر معلومات     عن طريق  ةانتصاف قانوني   ت تعرض

ـ        وضمان حصول مجيع النساء الال     للعنف ة يف  صحيحئي تعرضن للعنف على املعلومـات ال
  ة؛ القضائياإلجراءاتالوقت املناسب ويف مجيع مراحل 

الـضحايا واملنظمـات    الدفاع عن    أن إشراك الضحايا وجمموعات      يؤكد  -٨  
 سبل االنتـصاف وتنفيـذها ورصـدها        وضعسائية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني يف       الن

   يعزز فعاليتها؛وتقييمها
 بعمل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه وحييط           يرحب  -٩  

  ؛)٩٢(نساجلعلماً بتقريرها املواضيعي الذي قدمته مؤخراً عن حاالت قتل النساء املتصلة بنوع 
ذلـك املنظمـات     الدول وكافة أصحاب املصلحة املعنيني، مبـا يف          يدعو  -١٠  

املعاهدات وكيانات األمم املتحدة واإلجراءات اخلاصة ومنظمات        وهيئات   واآلليات اإلقليمية 
 وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، إىل املسامهة يف الدراسة     اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية   

 العنف ضد املرأة، وذلـك      القضاء على والية بشأن مسؤولية الدولة عن      الكلّفة ب اليت جتريها امل  
من خالل تزويدها باملعلومات ذات الصلة املتعلقة مبواضيع منها إتاحة سبل االنتصاف للنساء             

  التحديات احملددة يف ذلك الصدد؛ واللوايت تعرضن للعنف
لنـساء   املتاحة ل  نتصافالموضوع سبل ا  اليت تناولت    حبلقة النقاش    يرحب  -١١  

ـ        واللوايت تعرضن للعنف،     ، ٢٠١٢ لعـام    رأةاليت ُعقدت يف إطار املناقشة السنوية حلقوق امل
 عن وقـائع     موجزاً ويطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّد تقريراً          

لس حقـوق    وأن تقدمه إىل جم    ، استنتاجات املشاركني وتوصياهتم   تضمنتلك ي   النقاش حلقة
  اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين؛

__________  
)٩٢( A/HRC/20/16. 
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بالتشاور مع أصحاب   توصياٍت،   أن تعدّ  مفوضية حقوق اإلنسان     يطلب إىل   -١٢  
أو تعزيز الروابط وأوجه التآزر بني آليات اجمللس وكذلك         /املصلحة املعنيني، بشأن كيفية إقامة و     

 مسألة العنـف ضـد النـساء        صفيما خي ذات الصلة   األخرى  العمليات احلكومية الدولية    مع  
  ؛م هذه التوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرينقّدأن توالفتيات، و

 مواصلة النظر، على سبيل األولوية العليا، يف مسألة القضاء على مجيع            يقرر  -١٣  
  .أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنوي

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٣  
  حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وأحكام اإلعالن العاملي حلقـوق           إذ يسترشد   

اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من الـصكوك املنطبقـة             
  علقة حبقوق اإلنسان،املت

، ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٧/٢٤ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري  
 طلبات اجمللس الواردة يف ذلك القرار     يف تلبية    حكومة بيالروس    لعدم تعاون ويعرب عن أسفه    

ـ        منع   والذي متثّل يف أمور منها     ني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وعدة مكلف
  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية من دخول البلد،

 عن حالـة  )٩٣( الشاملضة السامية الشفوي وتقريرها الكتايب   بتقرير املفو وإذ يرحب     
 إىل اجمللس يف دورتيه الثامنة عشرة والعشرين علـى       قُّدما ن، الذي حقوق اإلنسان يف بيالروس   

  الروس التوصيات األولية املقدمة يف التقرير الشفوي،حكومة بيتنفيذ التوايل، ويأسف لعدم 
 إزاء النتائج اليت خلصت إليها مفوضة األمم املتحـدة          يعرب عن بالغ قلقه     -١  

 واليت تشري إىل وجود منط من االنتهاكات اجلـسيمة          )٩٣(السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها    
يشمل فرض قيـود  منهجي   وهو منط٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩حلقوق اإلنسان منذ   

شديدة على ممارسة احلريات األساسية املتمثلة يف حرية تكوين اجلمعيات وحريـة التجمـع              
ادعـاءات تتعلـق    ورود   فضالً عن    ،وسائط اإلعالم على  وحرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك       

__________  
)٩٣( A/HRC/20/8. 
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إلنسان  وإفالت مرتكيب انتهاكات حقوق ا     االحتجاز وإساءة املعاملة أثناء  بالتعرض للتعذيب   
 من العقاب ومضايقة منظمات اجملتمع املدين واملـدافعني عـن           التجاوزات ذات الصلة هبا   و

ضمانات احملاكمـة العادلـة     بومراعاهتا  األصول القانونية الواجبة    اإلخالل ب حقوق اإلنسان و  
   الدفاع؛يوممارسة الضغط على حمامي

عـن مجيـع     حكومة بيالروس على اإلفراج الفوري وغري املشروط         حيث  -٢  
إجراء حتقيقات شاملة وشفافة وذات مصداقية يف على م، و هل عتباراالالسجناء السياسيني ورد    

تنفيذ مجيع التوصـيات األخـرى      على  مجيع حاالت التعذيب وإساءة املعاملة املبلغ عنها، و       
الواردة يف تقرير املفوضة السامية، ووضع حد فوري لالحتجاز التعسفي للمـدافعني عـن              

  تعسُّفاً لسفراد اللجوء إىل االحتجاز التعسفي يف األجل القصري وحظر          يزاتلنسان و حقوق اإل 
هبدف ختويف ممثلي املعارضة السياسية ووسائط اإلعالم فضالً عن املدافعني عـن حقـوق              

  اإلنسان واجملتمع املدين؛
 تعيني مقرر خاص لرصد حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس وتقـدمي            يقرر  -٣  

 لواردة يف تقرير املفوضة الـسامية      واملساعدة يف تنفيذ التوصيات ا     حتسينهاجل  توصيات من أ  
ـ    لوفاء بالتزاماهتا حبقوق اإلنـسان    ومد يد العون إىل حكومة بيالروس يف ا        دعم  وتقـدمي ال

 والسعي للحصول على معلومات تتعلق حبالة حقوق اإلنـسان يف           واملشورة إىل اجملتمع املدين   
 لنظر فيها واختاذ إجراءات بشأهنا    املصلحة ذوي الصلة وتلقيها وا    بيالروس من مجيع أصحاب     

  ورفع تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛
 إىل حكومة بيالروس أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص وأن            يطلب  -٤  

  ات الضرورية لتيسري اضطالعه بواليته؛ وأن تقدم مجيع املعلومبزيارة البلدتسمح له 
 إىل املفوضية السامية أن تقدم إىل املقرر اخلاص املساعدة واملـوارد            يطلب  -٥  

  .الضرورية لتمكينه من االضطالع بواليته

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 عضواً عـن    ٢٠ أصوات، مع امتناع     ٥ صوتاً مقابل    ٢٢اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. تصويتال

  :املؤيدون
األردن، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو،          
اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سويسرا، شيلي، الفلبني، كوستاريكا، الكونغو،        

  ألمريكيةملديف، موريشيوس، النرويج، النمسا، هنغاريا، الواليات املتحدة ا
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  :املعارضون
  االحتاد الروسي، إكوادور، الصني، كوبا، اهلند

  :عن التصويت املمتنعون
إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، بنغالديش، تايلند، مجهورية مولدوفا،        
جيبويت، السنغال، غواتيماال، قطر، قريغيزستان، الكامريون، الكويت، ليبيا،        

  .]لعربية السعودية، موريتانيا، نيجريياماليزيا، املكسيك، اململكة ا

    ٢٠/١٤  
  املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  .نظر الفصل أوالًا  

    ٢٠/١٥  
  تعزيز احلق يف السالم

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

 جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان           إذ يذكِّر   
 ١٤/٣ال سيما قرارا اجمللـس      ،   اإلنسان بشأن تعزيز حق الشعوب يف السالم       وجملس حقوق 

طلب ، اللذان   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/١٦ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ  
فيهما اجمللس إىل اللجنة االستشارية أن تعد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف الـسالم،               

تمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع اجلهات املعنية       وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء واجمل     
  صاحبة املصلحة،

 ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١بقرار اجلمعية العامة    وإذ يذكِّر أيضاً      
  ،أللفيةإعالن األمم املتحدة بشأن ا، وب"إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم"املعنون 

ترام الصارم للمقاصد واملبادئ املكرسـة يف ميثـاق          على تعزيز االح   عقد العزم وإذ    
  األمم املتحدة،

 بالعمل اهلام الذي تنجزه منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز احلق يف             وإذ يرحب   
   هذه القضية،إظهارالسالم وبإسهامها يف 
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ورد يف  مبشروع اإلعالن الذي أعدته اللجنة االستـشارية والـذي          وإذ حييط علماً      
   إىل جملس حقوق اإلنسان،تهاقدم اليت )٩٤(ةدراسال

  ،اًتدرجييهذه القضية  ظهوروإذ يأخذ يف االعتبار   
ـ          يقرر  -١   ف بواليـة   إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العـضوية يكلَّ

ألمم املتحدة بشأن احلق يف السالم ووضعه        تصدره ا  التفاوض التدرجيي حول مشروع إعالنٍ    
وع الـذي    إىل جملس حقوق اإلنسان، وذلك باالستناد إىل املـشر         يف صيغته النهائية وتقدميه   
يت الذات الصلة    ودون إصدار حكم مسبق على اآلراء واملقترحات         قدمته اللجنة االستشارية  

  ؛قبالًستماً وحاضراً وستقدَّم سابققُدمت 
 أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل ملدة أربعة أيام مـن أيـام              يقرر أيضاً   -٢  
  ، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان؛٢٠١٣ يف عام العمل

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن تقـدم إىل             يطلب  -٣  
  الفريق العامل املساعدة الالزمة ألداء واليته؛

 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يدعو رئيس فريق الصياغة املعين            يطلب  -٤  
  ع اإلعالن والتابع للجنة االستشارية للمشاركة يف الدورة األوىل للفريق العامل؛مبشرو

الدول األعضاء واجملتمع املدين ومجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة          يدعو  -٥  
  اءة يف عمل الفريق العامل؛إىل املسامهة مسامهة فاعلة وبّن

قدم احملرز إىل جملس حقوق     م تقريراً عن الت    إىل الفريق العامل أن يقدّ     يطلب  -٦  
  . دورته الثالثة والعشرينأثناءاإلنسان لينظر فيه 

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٥

 عضواً عـن    ١٢ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٤مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
 ، أوغنـدا  ، أوروغواي ، أنغوال ،إندونيسيا ، إكوادور ، األردن ،االحتاد الروسي 

 ، الـسنغال  ، جيبويت ، تايلند ، بريو ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغالديش
 ، كوبـا  ، الكـامريون  ، قريغيزستان ، قطر ، الفلبني ، غواتيماال ، الصني ،شيلي

 اململكـة   ، ملديف ، املكسيك ،ماليزياليبيا،   ، الكويت ، الكونغو ،كوستاريكا
   نيجرييا، موريشيوس، موريتانيا،يةالعربية السعود

__________  
)٩٤( A/HRC/20/31. 
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  :املعارضون
  الواليات املتحدة األمريكية

  :املمتنعون عن التصويت
، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، رومانيـا،         إسبانيا

  .]سويسرا، النرويج، النمسا، اهلند، هنغاريا

    ٢٠/١٦  
  االحتجاز التعسفي

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريهـا       ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   ذ يعيد تأكيد  إ  

  الصلة، من أحكامه ذات
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٢ إىل  ١٤ و ١١ إىل   ٩ إىل املواد    وإذ يشري   

  والسياسية،
 / آذار ٥ املـؤرخ    ١٩٩١/٤٢ إىل قراري جلنة حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    
 ٦/٤، وإىل قـرارات اجمللـس       ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١ مارس
 ١٥/١٨إىل قراره    و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/٩ و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ

اجمللس والية الفريق العامل املعين باالحتجاز      فيه  ي مدد   الذ ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ  
  التعسفي ثالث سنوات أخرى،

   على أمهية عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛يشدد  -١  
 مبـا يف ذلـك      )٩٥( بتقريري الفريق العامل األخرييـن     باهتمام حييط علماً   -٢  

  التوصيات الواردة فيهما؛
 وأن تتخـذ، عنـد      نية أن تراعي آراء الفريق العامل      إىل الدول املع   يطلب  -٣  

 وأن تطلـع الفريـق      وضع من ُسلبت حريتهم تعسفاً    صحيح  االقتضاء، اإلجراءات املالئمة لت   
  العامل على ما اختذته من إجراءات؛

 باالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلنشاء الفريق العامل املعـين          يرحب  -٤  
  باالحتجاز التعسفي؛

 بإنشاء قاعدة بيانات متاحة للعموم تتضمن آراء الفريق العامل          يرحب أيضاً   -٥  
  ة اليت اعتمدها منذ إنشائه؛يف احلاالت الفردي

__________  
)٩٥( A/HRC/16/47 ،A/HRC/19/57. 
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  : مجيع الدول على ما يلييشجع  -٦  
  إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  
مع  تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا   دوام توافق لضمان  اختاذ التدابري املالئمة       )ب(   

  ؛الساريةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  املعايري الدولية ذات 
أن  وتعزيز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف             احترام   )ج(   

 قانوناً مبمارسة سلطة قـضائية،      وَّلقاضٍ أو أي مسؤول آخر خم      السرعة أمام   ميثل على وجه    
  ج عنه؛فَر يغضون فترة معقولة أوم يف أن حياكَيف و

 يف إقامة ه أو احتجازهحريته بتوقيفم من حيَراحترام وتعزيز حق كل شخص         )د(   
 احتجازه وتأمر بـاإلفراج     شرعيةكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف        ل دعوى أمام حمكمة    

  اللتزاماهتا الدولية؛ عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين وفقاً 
أعـاله يف حـاالت     ) د( احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية        احترامضمان     ) ه(   

املتعلـق  بالتشريع   إجراء االحتجاز اإلداري الذي له صلة        ها مبا في  ك كذل اإلداري االحتجاز  
  باألمن العام؛

احلرص على أن ُيعطى لكل شخص ُيعتقل أو حيتجز بتهمة جنائيـة مـن                )و(  
   ذلك فرصة اختيار حمام والتواصل معه؛مبا يفالوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه، 

تجاز السابق للمحاكمة إىل تقويض نزاهـة       ي ظروف االح  ضمان أال ُتفضِ    )ز(  
  احملاكمة؛
نظر جبدية  على ال تعاون مع الفريق العامل و    ال مجيع الدول على     ع أيضاً يشجِّ  -٧  

   من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛ حىت يتمكّن زياراتيف تلبية طلباته إجراَء
ـ    يعرب عن جزيل شكره     -٨   تجابت  للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واس

معلومات، ويدعو مجيع الدول املعنيـة إىل إبـداء روح           لطلباته اخلاصة باحلصـول علـى   
  التعاون ذاهتا؛

بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطالق سراح بعض األفـراد  بارتياح  حييط علماً   -٩  
الذين كانت حاالهتم معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبري من  

  احلاالت اليت مل ُيتوصَّل إىل حلول هلا بعد؛
 إىل الفريق العامل أن يعد مشروع مبادئ ومبادئ توجيهية أساسـية            يطلب  -١٠  

 ، مثلما جـاء يف     احلرية روم من بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات املتعلقة حبق كل شخص حم        
عضاء على تنفيذ   وينبغي أن يكون هدف ذلك املشروع مساعدة الدول األ        . أعاله) د(٦الفقرة  

  االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛على  احلرية تعسفاً واحلرمان منالتزامها بتجنب 
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 إىل الفريق العامل لدى إعداده مـشروع املبـادئ واملبـادئ            يطلب أيضاً   -١١  
  : القيام مبا يليالتوجيهية األساسية املشار إليه آنفاً

ـ م املتحدة املعنية  ووكاالت األم التماس آراء الدول    )أ(   ات احلكوميـة  واملنظم
 وهيئات معاهدات األمم املتحدة، وباخلصوص اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،              الدولية

واإلجراءات اخلاصة األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة           
  واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى؛

 جملس حقوق اإلنـسان عـن القـوانني واألنظمـة           تقدمي تقرير حمدد إىل     )ب(  
أعاله علـى   ) د(٦واملمارسات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة باحلق املذكور يف الفقرة          

  د الوطين واإلقليمي والدويل؛يالصع
أول تنظيم مشاورات مع أصحاب املصلحة يف وقت الحق بشأن إعـداد              )ج(  

  ألساسية؛مشروع مبادئ واملبادئ التوجيهية ا
حقـوق  لى جملـس    دئ واملبادئ التوجيهية األساسية ع     مشروع املبا  عرض  )د(  

   وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠١٥اإلنسان قبل هناية عام 
إىل إىل مفوضيـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم          يطلب    -١٢  

بادئ واملبادئ التوجيهيـة     من مساعدة ودعم كي يعد مشروع امل       هكل ما يلزم  الفريق العامل   
   أعاله؛يناألساسية املذكور

مساعدة إىل الفريق العامـل،     مني العام تقدمي كل ما يلزم من        إىل األ يطلب    -١٣  
وال سيما ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته بفعالية، وخـصوصاً          

  فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛
  .ر يف مسألة االحتجاز التعسفي وفقاً لربنامج عمله مواصلة النظيقرر  -١٤  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٧  
  حالة حقوق اإلنسان يف مايل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
الـصكوك  باإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان و     ب مبيثاق األمم املتحدة و    إذ يسترشد   

  اإلنسان، ة حبقوق املتعلقالدولية األخرى 
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إىل  و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان 

تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان       أن من واجب مجيع الدول       وإذ يؤكد من جديد     
 حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني      واحلريات األساسية املكرسة يف امليثاق واإلعالن العاملي      

  اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
 وسـالمة    متسكه بسيادة مجهورية مايل واستقالهلا ووحـدهتا       وإذ يؤكد من جديد     
  ،هاأراضي

  إزاء الوضع الناجم عن احتالل مجاعات مسلحة للجزء الشمايلوإذ يساوره قلق بالغ  
  من أراضي مايل،

  حالة حقوق اإلنسان يف مشال مايل واحلالـة اإلنـسانية اخلطـرية       وإذ يالحظ بقلق    
  ترتب عليها من آثار على بلدان الساحل، وما

، ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٦ ببالغ االحتاد األفريقـي الـصادر يف    يرحب  -١  
 ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٣بالغات جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي الصادرة يف        بو
بالغ جلنة اجلماعة االقتصادية لدول     ب، و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣و

، ال سيما فيما يتعلق     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦غرب أفريقيا بشأن الوضع يف مايل الصادر يف         
   وبإدانة إعالن االستقالل من جانب واحد؛،٢٠١٢مارس / آذار٢٢بانقالب 
اكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف املرتكبة يف مشـال مـايل،            انته يدين  -٢  

سيما على يد املتمردين واجلماعات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها      ال
العنف املرتكب ضد النساء واألطفال وعمليات القتل واحتجاز الرهائن والنـهب والـسرقة             

 يف هذا الـصدد إىل       عن جتنيد األطفال اجلنود، ويدعو     فضالًوتدمري املواقع الثقافية والدينية،     
  تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة؛

 إىل وقف فوري جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان تلـك وألعمـال            يدعو  -٣  
  ؛ احتراماً تاماًمجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاحترام إىل كما يدعو العنف، 
ود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واجلماعة االقتـصادية         عن تأييده للجه   يعرب  -٤  

لدول غرب أفريقيا من أجل إجياد حل لألزمة يف مايل واستعادة النظام الدستوري والـسالم               
  واألمن بشكل هنائي يف هذا البلد؛ 

 ضرورة تيسري وصول السكان إىل املعونة اإلنسانية، ويعـرب عـن            يؤكد  -٥  
دمت بالفعل للسكان احملتاجني إليها، ويدعو على وجـه         ة اليت قُ  تقديره للمساعدات اإلنساني  

ة تقدمي املساعدات اإلنسانية املناسبة لالجئني واملشردين       واصلالستعجال اجملتمع الدويل إىل م    ا
العمل علـى مواجهـة     إىل  ، و مايل والبلدان اجملاورة املعنية   بالتشاور مع السلطة االنتقالية يف      

  مة اإلنسانية يف منطقة الساحل؛زالتحديات املتصلة باأل
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 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ترصد حالـة            يطلب  -٦  
 حقوق اإلنسان يف مشال مجهورية مايل وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً عـن ذلـك يف دورتـه                 

  والعشرين؛ احلادية
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٧  

 ٣٣اجللسة 
 ٢٠١٢يوليه / متوز٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٨  
  اليوم الدويل لنيلسون مانديالبشأن نقاش الحلقة 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ٦٤/١٣ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٥/١١٧ر جملس حقوق اإلنسان ومقرَّ
وتفانيـه يف   باعتباره شخصية ذات روح إنسانية،       ،م نيلسون مانديال  َي بقِ وإذ يسلّم   

خدمة اإلنسانية يف ميادين حل املنازعات والعالقات العرقية وتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             
واملصاحلة واملساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل واجلماعات الضعيفة األخرى، فضالً عـن            

  ة،قّدمة الفقرية وغري املت مبستوى اجملتمعات احملليقاءاالرت
تنطوي على العنصرية والتمييـز      تيارات بالقضاء على    التعجيلأمهية   وإذ يؤكد على    

ن أي شكل من أشكال اإلفالت      بأتسم بالعنف، وإدراكاً منه      تزال مستمرة وت   العنصري، ال 
ضـعاف  يف إ دافع العنصرية وكره األجانب إمنا يسهم        ب على اجلرائم اليت ُترتكب   من العقاب   

ـ       من شأنه أن ي    و سيادة القانون والدميقراطية    اًشجع تكرار حدوث هذه اجلرائم ويتطلب حزم
   من أجل استئصال شأفته،اًوتعاون

 أن يعقد، أثناء دورته احلادية والعشرين، حلقة نقاش رفيعة املـستوى            يقرر  -١  
لعرقية أن تسهم يف تعزيز بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لقيم املصاحلة والسالم واحلرية واملساواة ا          

  ؛ ومحايتهاحقوق اإلنسان
 اختاذ ما يلزم من    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         يطلب  -٢  

  التدابري لالحتفال باليوم الدويل لنيلسون مانديال؛
 مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة واجلهات املعنيـة صـاحبة            يشجع  -٣  

ن مالئم وتنوع يف     بالكامل يف حلقة النقاش بقصد ضمان وجود تواز        ةشاركاملاملصلحة على   
  ن هذه املسألة؛وجهات النظر بشأ
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتّمع ملخصاً           يطلب  -٤  
  لنتائج حلقة النقاش وتقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين؛

  .املسألة قيد نظره إبقاء هذه يقرر  -٥  
  ٣٣اجللسة 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/١٩  
  تقدمي املساعدة التقنية إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان     ب و  ميثاق األمم املتحدة ومبادئه    قاصدمب إذ يسترشد   

  ت الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان،غري ذلك من الصكوك ذابو
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن إنشاء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري أيضاً    

 ١٨لمجلـس، املـؤرخني     لقواعد سلوك املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           
، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالوالية أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين ٢٠٠٧ يونيه/حزيران

  القرارين وملرفقيهما،
 / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ١٤/١- إىل قراري اجمللس دإ    كل على ذ  وإذ يشري عالوةً    
 بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢٥ و ٢٠١٠ديسمرب  

املتعلـق بإنـشاء     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/٢١ اجمللس   قرارإىل  كوت ديفوار و  
  والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار،

تعزيز ومحايـة حقـوق     يف   مسؤوليةًتتحمل   على أن مجيع الدول      وإذ يؤكد جمدداً    
 العاملي حلقوق اإلنسان  تحدة واإلعالن   اإلنسان واحلريات األساسية املكرسة يف ميثاق األمم امل       

 وغري ذلك من الصكوك ذات الـصلة املتعلقـة           حبقوق اإلنسان  ني اخلاص ني الدولي ينوالعهد
  حبقوق اإلنسان،

 / كـانون األول   ١١ بتنظيم االنتخابات التشريعية يف كوت ديفوار يف         وإذ يرحب   
   الذي برهن على االلتزام بعملية املصاحلة اجلارية،٢٠١١ديسمرب 
 أن حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار، رغم أوجه التحسن اهلامـة             وإذ يالحظ   

لتحديات العديدة اليت تواجهها، ال سيما يف       إىل ا ل هشة نسبياً نظراً     زاتال  اليت طرأت عليها،    
   السالم واملصاحلة الوطنية واإلصالح األمين واإلنعاش االقتصادي،إحاللجمال 
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أفراد عملية األمم املتحدة يف     حق   يفات املرتكبة    إزاء االعتداء  وإذ يساوره بالغ القلق     
  كوت ديفوار أثناء اضطالعهم بوالية محاية املدنيني املنوطة هبم،

 السكان املدنيني وأفراد عملية األمم      يف حق  االعتداءات املرتكبة    يدين بشدة   -١  
  املتحدة يف كوت ديفوار؛

وذ الزرقاء التابعني    على اخلصوص اغتيال سبعة من أفراد اخل       يدين ويشجب   -٢  
 السكان املـدنيني    يف جندة  يف بلدة بارا بينما كانوا       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨لألمم املتحدة يف    

  من هجمات عناصر مسلحة غري حمددة اهلوية؛
 بتعاون احلكومة اإليفوارية مع آليات منظمة األمم املتحدة املتعلقـة           يرحب  -٣  

 ويشجع على مواصـلة اجلهـود       ،إلنسان ومحايتها حبقوق اإلنسان وبالتزامها بتعزيز حقوق ا     
  الرامية إىل وضع حد لكل انتهاكات حقوق اإلنسان وإىل مساعدة الضحايا؛

 / متوز ١٣ إنشاء جلنة للحوار واحلقيقة واملصاحلة يف كوت ديفوار يف           حييي  -٤  
  ؛٢٠١١ يوليه

 /ز متـو  ٢٠ بإنشاء جلنة وطنية للتحقيق يف كوت ديفـوار، يف           حييط علماً   -٥  
ادعـاءات االعتـداءات اخلطـرية    ومالبـسات  ، مكلفة بالتحقيق يف وقـائع   ٢٠١١ يوليه

 اليت  واالنتهاكات املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار بعد االنتخابات الرئاسية           
ُينتظر أن تتـصدى ألسـباب      هي اللجنة اليت     و ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨  يف جرت

مجيع اإليفواريني املتأثرين بانتـهاكات حقـوق       صاحل   ل م القضاء نظاالعنف وتضمن إنصاف    
  اإلنسان املذكورة؛

 بتقرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف            حييط علماً أيضاً    -٦  
  ديفوار وتوصياته املقدمة يف الدورة التاسعة عشرة للمجلس؛ كوت

 على عاتقها خالل الـدورة   االلتزامات اليت أخذهتا احلكومة اإليفوارية حييي  -٧  
  اخلصوص بإعادة بناء الدميقراطيـة      توصيات اخلبري املستقل املتصلة على     بتأييدالتاسعة عشرة   

 والتعـدد   يز التعدد السياسي الشامل للجميع    تعزب و يف القضاء كافحة اإلفالت من العقاب     مبو
  الثقايف والديين؛

لى الـصكوك الدوليـة    احلكومة اإليفوارية على مواصلة التصديق ع  يشجع  -٨  
التقيـد    كما يشجعها علـى    تنفيذ هذه الصكوك  على  واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، و    

تعزيز التثقيف يف جمـال حقـوق       ب و  املتعلقة هبا  دوريةالتقارير  ال تقدمية ب  اخلاص شتراطاتالبا
  اإلنسان؛
مـم  يدان ويطلب إىل هيئات األ    يف امل  خطورة الوضع اإلنساين     يالحظ بقلق   -٩  

كـي   التعاون مع احلكومة اإليفوارية      املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة املختصة أن تواصل       
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تقدم إىل الالجئني واملشردين داخلياً، وفقاً لألحكام اليت وضـعتها احلكومـة اإليفواريـة،              
  املساعدة الكفيلة بتيسري عودهتم إىل بيوهتم مبحض إرادهتم ويف ظروف آمنة؛

واصل تقدمي املساعدة التقنية اليت التمستها      أن ت فوضية السامية   املإىل   طلبي  -١٠  
 كوت ديفوار علىعني عمل معها لتحديد جماالت مساعدة أخرى سُتأن تاحلكومة اإليفوارية و  

  الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛
  دعمه لعملية املـصاحلة اجلاريـة يف       ةواصلم اجملتمع الدويل إىل     يدعو أيضاً   -١١  

 يدعوه إىل حتديد  سيما عن طريق دعمه للجنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة، و         كوت ديفوار، ال  
   اليت حتتاج هلذه املساعدة؛ املعينةاجملاالت

 اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من جانب            يدعو  -١٢  
لبلد وإىل االستجابة لطلبـات  كوت ديفوار ومؤسساهتا هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف ا  

  ؛ة واالجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليميية اإلنسانتاملساعدة التقنية اليت قدمتها يف اجملاال
 اجملتمع الدويل وكذلك احلكومة اإليفوارية إىل دعـم اللجنـة           يدعو أيضاً   -١٣  

ـ  بناءالوطنية حلقوق اإلنسان، يف إطار برامج املساعدة التقنية و         درات، هبـدف حتقيـق      الق
تها وفقـاً   محاي و إليفواريلشعب ا  احلقوق األساسية ل   تعزيزملسامهة يف   ومتكينها من ا  استقالهلا  

  ملبادئ باريس؛
حقوق اإلنـسان   ذلك متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة         على   بناًء يقرر  -١٤  

 الثالثة  تهدورنسان إىل   جمللس حقوق اإل   واحدة متتد من الدورة العشرين       سنةًيف كوت ديفوار    
  والعشرين؛
 خالل الدورة الثانيـة والعـشرين   هقدم تقريرأن ياخلبري املستقل إىل   طلبي  -١٥  

  ؛ الثالثة والعشرينتهتوصياته خالل دورأن يقدم وجمللس حقوق اإلنسان 
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٦  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦

  ].اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٢٠  
  حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  ،اخلاصني حبقوق اإلنسان وبغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان
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الـصادرِين عـن     ٢٧٥/٢٠٠٣ و ٢٥٠/٢٠٠٢ واملقررين   ٩١ إىل القرار    يشريوإذ    
  ،للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبا

 املتعلق ببنـاء مؤسـسات      ٥/١ إىل قـراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
املتعلق مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            ٥/٢اجمللس و 

ـ       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمجلس املؤرخني    ف بالواليـة   ، وإذ يشدد على أن يؤدي املكلَّ
  واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،

 إزاء استمرار التقارير اليت تفيد عن حدوث انتـهاكات          وإذ يعرب عن قلقه العميق      
جسيمة حلقوق اإلنسان على أيدي السلطات اإلريترية ضد شعبها ومواطنيها، مبا يف ذلـك              

 والسياسية فضالً عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإزاء          انتهاك احلقوق املدنية  
  العدد اهلائل من املدنيني الذين يفرون من إريتريا نتيجة لتلك االنتهاكات،

 إزاء استخدام السخرة، مبا يف ذلك اسـتخدام اجملنـدين           وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
  والقّصر يف صناعة التعدين،

يف  و ،أن لكل فرد احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلـده             وإذ يؤكد من جديد     
  العودة إىل بلده،

   إريتريا يف االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا، مبشاركةوإذ حييط علماً  
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج        األمم املتحدة   ميثاق إىلوإذ يشري     

   فيها،ق اإلنسان اليت تكون الدول أطرافاًوعمل فيينا واملعاهدات الدولية حلق
  : ما يلييدين بشدة  -١  
املنهجية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية علـى        استمرار االنتهاكات     )أ(  
اإلعـدام خـارج القـضاء       السلطات اإلريترية، مبا يف ذلك حـاالت         على يد سع  نطاق وا 

تجاز التعسفي واحلبس االنفـرادي      واالختفاء القسري، واستخدام التعذيب واالح     تعسفاً، أو
  دون اللجوء إىل العدالة، واالحتجاز يف ظروف ال إنسانية ومهينة؛

القيود الصارمة املفروضة على حرية الرأي والتعبري وحرية اإلعالم وحريـة             )ب(  
الفكر والوجدان والدين وحرية التجّمع السلمي وتكوين اجلمعيات، مبا يف ذلـك احتجـاز              

افعني عن حقوق اإلنسـان واجلهات الفاعلة السياسية والزعمـاء الـدينيني           الصحفيني واملد 
  وأتباع الديانات يف إريتريا؛

بلـغ  قـد ي  ملدة غري حمددة يف اخلدمة الوطنية، وهو ما      اً  قسراملواطنني  جتنيد    )ج(  
يف صـناعة   العمـل   إكراه للقّصر على االخنراط يف اجليش و      ما يدَّعى من     و ، السخرة درجة

وا مـن   شتبه يف أهنم فـرُّ    سر األشخاص الذين يُ   أفراد أُ واحتجاز   فضالً عن ختويف     التعدين،
  اخلدمة الوطنية؛
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على احلدود اإلريترية إليقاف    " إطالق النار بقصد القتل   "استخدام ممارسة     )د(  
  ون اهلرب من بلدهم؛اولاملواطنني اإلريتريني الذين حي

اهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      التزامب حكومة إريتريا    ترتكبه إخاللأي    )ه(  
  ؛ الضرائب من مواطنيها خارج إريتريايبفيما يتصل جب

  انعدام تعاون إريتريا مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛  )و(  
  :حكومة إريتريا إىل القيام مبا يلي دون تأخرييدعو   -٢  
يهـا وإهنـاء اسـتخدام     مواطنيف حق   الحتجاز التعسفي   ها ا إهناء استخدام   )أ(  

  التعذيب واملعاملة والعقوبة الالإنسانية واملهينة؛
الـوزراء    جمموعة ، مبن فيهم   لديها مجيع السجناء السياسيني  تقدمي بيان عن      )ب(  

  ، وإطالق سراحهم؛األحد عشر
ة إىل نظام قـضائي مـستقل       نزاهة و ي احملتجزين يف إريتريا حبر    وءضمان جل   )ج(  

جن والسماح لألقارب واحملامني القانونيني والعـاملني يف جمـال          حتسني ظروف الس  طلب  ل
الرعاية الطبية والسلطات واملؤسسات األخرى املأذون هلا قانوناً بالوصـول إىل احملتجـزين             

  بصورة دورية؛
  وضع حد للسياسة اليت تفرض اخلدمة العسكرية ملدة غري حمددة؛  )د(  
مات اإلنسانية بالعمل يف إريتريـا      السماح ملنظمات حقوق اإلنسان واملنظ      ) ه(  

  دون خوف أو ترهيب؛
احترام حق كل فرد يف حرية التعبري وحريـة الفكـر والوجـدان والدين             )و(  

  أو املعتقد وحرية التجّمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛
تعزيز ومحاية حقوق املرأة بطرق منها اختاذ تدابري ملكافحـة املمارسـات              )ز(  

  ؛ويةنثاألزواج املبكر وتشويه األعضاء التناسلية الضارة من قبيل ال
تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول خالل االستعراض الدوري الـشامل            )ح(  

  املتعلق بإريتريا وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز؛
سر األشخاص الـذين    اليت تستهدف أفراد أُ   " اجلرم بالتبعية "إهناء سياسات     )ط(  

  ة أو يسعون إىل الفرار من إريتريا؛يفرون من اخلدمة الوطني
التعاون الكامل مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً             )ي(  

نزوالً الدخول، لبعثة املفوضية ب  السماحاللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بطرق منها         
 آليـات جملـس      طلب املفوضة السامية، ومع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ومجيع         عند

  حقوق اإلنسان ومجيع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
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 عن هوية مجيع احملتجـزين      املفيدةموافاة املفوضية السامية جبميع املعلومات        )ك(  
 الصحفيون واملقاتلون   هم في متهم ورفاههم وأماكن وجودهم، مبن    واملفقودين يف القتال وسال   

  اجليبوتيون؛
  ؛ بشكل كامل١٩٩٧د يف عام دستور إريتريا املعتَماإلنفاذ   )ل(  
 إريتريا على إتاحة املعلومات املتصلة باملقاتلني اجليبوتيني املفقودين يف          حيث  -٣  

كـي   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٢ إىل   ١٠القتال منذ االشتباكات اليت وقعت يف الفترة من         
  اهلم؛يتحقق املعنيون باألمر من وجود أسرى حرب جيبوتيني ومن أحو

 تعيني مقرر خاص معين حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا ملـدة سـنة              يقرر  -٤  
  واحدة، يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين؛

حكومة إريتريا إىل التعاون الكامل مع املقرر اخلاص والـسماح لـه            يدعو    -٥  
  طالع بواليته؛بزيارة البلد وتزويده باملعلومات الالزمة لالض

 األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص مجيع املعلومات واملـوارد            يطلب إىل   -٦  
  الالزمة لالضطالع هبذه الوالية؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٧  
 ٣٣اجللسة 

 ٢٠١٢يوليه / متوز٦
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٢١  
  نسان حقوق اإلالتقدمي املساعدة إىل الصومال يف جم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يـشري إىل        بيثاق األمم املتحدة و   مب إذ يسترشد   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة 
وم عليها  م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تق         بأن السال  موإذ يسلّ   

  دة،منظومة األمم املتح
ضـيه واسـتقالله الـسياسي       تأكيد احترامه لسيادة الصومال وسالمة أرا      وإذ ُيعيد   
  ووحدته،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

ـ         ـ  ـبشأن مدونة قواعد سلوك املكلفني بواليات يف إطار اإلج لس ـراءات اخلاصـة للمج
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ف بوالية بواجباته   مكلَّكل  ، وإذ يشدد على أن يضطلع       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
   هلذين القرارين ومرفقيهما،وفقاً

البيان الصحفي ب و ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ ببيان رئيس جملس األمن املؤرخ       وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢مايو / أيار١٥الذي أصدره جملس األمن يف 

 أجـل حتقيـق     ن مـن  و باجلهود اليت يبذهلا أصحاب املصلحة الصومالي      وإذ يرحب   
االستقرار واملصاحلة، مبا يف ذلك محاية املدنيني وحقوق اإلنسان، عن طريق وضع األسـس              

   للمساءلة،خاضع للجميع والالزمة لنظام دستوري ونظام حكم متثيلي وشاملٍ
يف العمليـة  مفيدة  ضمان مشاركة املرأة مشاركةًجل  باجلهود املبذولة أل   وإذ يرحب   

تكـريس  جل   يف املائة من أعضاء الربملان اجلديد، وأل       ٣٠ال يقل عن    السياسية وتشكيلها ما    
  دور املرأة يف الدستور اجلديد،

 ة،ـ بالتزام وجهود االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمي         موإذ يسلّ   
لك الدول  م أيضاً بعمل ت   وال سيما بالتزام وجهود بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وإذ يسلّ          

املسامهة يف البعثة، مبا فيها بلدان املنطقة، من أجل دعم املساعي الرامية إىل حتقيـق األمـن                 
واملصاحلة واالستقرار، وجبهود اجملتمع الدويل وأصحاب املصلحة اإلقليميني ملساعدة الصومال          

  عادة االستقرار والسالم واألمن وسيادة القانون إىل إقليمه الوطين، إيف 
 على طلب    على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ملا تبذله من جهود، بناءً           يثينوإذ    

اإلصابات بني املدنيني إىل أدىن حد أثناء عملياهتا، اليت         عدد   حىت تقلل جملس السالم واألمن،    
 لسياسة النريان غري املباشرة، وإذ يشجع البعثة على تكثيف          ٢٠١١تشمل دعم البعثة يف عام      

هذا الصدد، وإذ يشجع أيضاً االحتاد األفريقي على دعم البعثة يف اجلهود الـيت              جهودها يف   
  تدريبهم يف هذا اجملال،لالقانون اإلنساين الدويل وب جنودها حبقوق اإلنسان ويةوعتتبذهلا ل

   بعمل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال،وإذ يرحب  
اءة البّنحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية الصومالية      حلكومة اال ا مبشاركة   وإذ يسلّم   

  يف االستعراض الدوري الشامل، وإذ يشجع اجلهود املتواصلة يف هذا الصدد،
 بتوقيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتـب األمـم    وإذ يرحب   

تقـدمي  "تفاهم بـشأن    مذكرة ال على  ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ١١املتحدة السياسي للصومال، يف     
  ،"املساعدة التقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية يف جمال حقوق اإلنسان

   باحلاجة إىل دعم دويل طويل األجل يف جمال حقوق اإلنسان يف الصومال،موإذ يسلّ  
 إزاء استمرار االنتهاكات واالعتداءات اليت ترتكبها أطـراف         وإذ يساوره بالغ القلق     

 يف منـاطق الـرتاع أو االنتقـال يف          اًألطفال، مبا فيها العنف اجلنسي، خصوص     الرتاع ضد ا  



A/67/53 

241 GE.12-16115 

ألطفال اجلنود وجتنيدهم بشكل غري قانوين،      امبا يف ذلك استخدام هذه األطراف       الصومال، و 
  وإذ يساوره القلق إزاء استمرار موت األطفال وإصابتهم وتشريدهم نتيجة للرتاع املسلح،

سوى سياسية يف الصومال بلغت مرحلة حرجة، إذ مل يبق           أن العملية ال   وإذ يالحظ   
ـ  الفترة االنتقاليـة  ى تاريخ انتهاءل ع شهرين ، ٢٠١٢أغـسطس  / آب٢٠ يـصادف ي ذال

  ف احلكومة احلالية،يتطلع إىل اختيار حكومة ختلُ وإذ
 ٢٢املـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٣٦، حسبما أعرب عنه جملس األمن يف قراره         وإذ يشدد   
على اختاذ تدابري ضد كل اجلهات الفاعلـة        ى تصميم اجملتمع الدويل     عل،  ٢٠١٢فرباير  /شباط

الداخلية واخلارجية املتورطة يف األعمال الرامية إىل تقويض عمليـة الـسالم واملـصاحلة يف               
  الصومال، مبا فيها خارطة الطريق،

سان والوضع اإلنساين    إزاء حالة حقوق اإلن    املستمرويعرب عن قلقه البالغ       -١  
  ال؛يف الصوم
 انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنهجية املرتكبـة ضـد          يدين بشدة   -٢  

  فيهم النساء واألطفال والصحفيون واملدافعون عن حقـوق اإلنـسان،      نالسكان املدنيني، مب  
  و إىل وقف هذه االنتهاكات فوراً؛سيما على يد حركة الشباب واجلماعات التابعة هلا، ويدع ال

 الصحفيني يف الصومال،    على إزاء استمرار االعتداءات     هيعرب عن بالغ قلق     -٣  
 الصحفيني وعن مـضايقتهم     يف حق د  وحيث مجيع األطراف على اإلحجام عن العنف املتعمّ       

  وعلى احترام حرية التعبري؛
  ب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ بالصومال أن يفي بالتزاماته مبوجيهيب  -٤  
سان واحترامها وإعماهلا ستكون عناصـر       على أن محاية حقوق اإلن     يشدد  -٥  
  مشروعية أي قيادة سياسية صومالية يف املستقبل؛لتحقُّق ضرورية 
فها أن تـضمن إدراج      باحلكومة االحتادية االنتقالية وأي حكومة ختلُ      يهيب  -٦  

آليات االمتثال حلقوق اإلنسان يف الصكوك واملؤسسات على كل من الـصعيدين الـوطين              
  ن تعترف بأمهية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ودون الوطين، وأ

 مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنفـذ بـسرعة            يهيب  -٧  
تقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية يف جمال حقـوق  "مذكرة التفاهم بشأن  

هود السلطات الـصومالية    ، وحيث الدول األعضاء على دعم املفوضية السامية وج        "اإلنسان
  يف هذا الصدد؛على الصعيدين الوطين ودون الوطين 

ودون   مجيع األطراف على تيسري وصول املساعدة اإلنسانية بـسرعة         حيث  -٨  
  عوائق؛



A/67/53 

GE.12-16115 242 

ـ احلكومة االحتادية االنتقالية واحلكومة الـيت       يشجع    -٩   فها واالحتـاد   تخلُس
ى تكثيف جهودها لتيسري وصول املـساعدة       علاالحتاد األفريقي يف الصومال     األفريقي وبعثة   

 جنودها توعيةاإلنسانية بسرعة ودون عوائق، كما يشجع االحتاد األفريقي على دعم البعثة يف 
القانون اإلنسان الدويل وتدريبهم يف هذا اجملال، وكذلك يف محاية املدنيني،           بحبقوق اإلنسان و  

 بني وصـول املـساعدة      اً هناك ترابط  بدعم من اجملتمع الدويل، ويالحظ يف الوقت نفسه أن        
 ضع يف اعتبارهـا   هود املساعدة أن ت   جلينبغي   هاإلنسانية وأمنها وإعمال حقوق اإلنسان، وأن     

  ؛هذا الترابط
 مجيع األطراف على اختاذ خطوات فورية حلماية األطفال ووضع حد           حيث  -١٠  

ـ   ، ويدعو، بوجه خاص، إىل      يف حقهم لالعتداءات واالنتهاكات     لتجنيـد   وريوضع حد ف
األطفال اجلنود واستخدامهم بشكل غري قانوين؛ ويرحب جبهود احلكومة االحتادية االنتقالية           

ع حد السـتخدام    وَضكي يُ مم املتحدة يف صيغتها النهائية      الرامية إىل وضع خطة عمل مع األ      
كومـة  تلك اخلطة وتنفيذها فوراً؛ ويدعو احل     على  توقيع  الاألطفال اجلنود، ويشدد على أمهية      

االحتادية االنتقالية وكيانات األمم املتحدة املعنية وغري ذلك من اجلهات إىل تعزيز جهود محاية 
  ؛لبذهلاالطفل بوسائل منها ضمان توفري املوارد الكافية 

، مبا فيها العنف اجلنسي،      إزاء االعتداءات واالنتهاكات   وإذ يعرب عن قلقه     -١١  
 املساءلة عن مجيـع هـذه       ضرورةوإذ يشدد على    ،  ال النساء يف الصوم   اليت ُترتكب يف حق   

  االعتداءات واالنتهاكات؛
اية النساء ووضع حـد      مجيع األطراف على اختاذ خطوات فورية حلم       حيث  -١٢  

نتهاكات حقوقهن اإلنسانية، وخباصة العنف اجلنسي، ويشدد علـى         ال و  عليهن لالعتداءات
 ب باحلكومة االحتادية االنتقالية   اكات، ويهي  املساءلة عن مجيع هذه االعتداءات واالنته      ضرورة

السلطات اإلقليمية الصومالية أن تتخذ مجيع اخلطوات الـضرورية     ب و فهاتخلُسواحلكومة اليت   
، باملساواة مـع الرجـال   كاملة يف منع الرتاع وإدارته وتسويتهالشاركة امللتمكني النساء من   

  العمليات السياسية؛يف وكذلك يف بناء السالم و
 يف جمـال   للـصومال  على الدول األطراف اليت قدمت مساعدة سخية يثين  -١٣  

 يف أمور من مجلتـها      احلذو حذوها التعليم، ومن مجلتها تركيا، ويدعو الدول األطراف إىل         
دورهم البارز يف تعزيز حقوق اإلنسان من       اً ل تقدمي برامج تدريبية للصحفيني الصوماليني دعم     

 / آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٣٢وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان      خالل محالت التوعية العامة     
  ؛٢٠٠٩مارس 

 سنةً حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال       متديد والية اخلبري املستقل املعين     يقرر  -١٤  
 املساعدة التقنية يف  أكرب قدر ممكن من، هبدف تقدمي٢٠١٢سبتمرب /واحدة، اعتباراً من أيلول

 بغية دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة االحتاديـة          الصومال قوق اإلنسان وتدفقها إىل   جمال ح 
ضمان احتـرام   ألجل  فها والسلطات دون الوطنية الصومالية      تخلُساالنتقالية واحلكومة اليت    
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 حقوق اإلنسان وتعزيز نظام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق باالنتخابـات الرئاسـية              
 انتقالية رئيسية أخرى جيب استكماهلا، وإسـداء        مهامإىل جانب   وانتخابات رئيس الربملان،    

فها ولألمم املتحدة واجملتمع الدويل،     تخلُساملشورة للحكومة االحتادية االنتقالية واحلكومة اليت       
ريـة  حببيئة مواتية لتبـادل األفكـار واآلراء      هتيئة  بشأن اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لضمان       

 املستقل أن يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف          وإجراء االنتخابات؛ ويطلب إىل اخلبري    
  دورته الرابعة والعشرين عن حالة حقوق اإلنسان وتنفيذ التعاون التقين يف الصومال؛

 نظام اإلجراءات اخلاصة واملكلفني بواليات مواضيعية على التعاون مع          حيث  -١٥  
  اخلبري املستقل املعين بالصومال والتنسيق معه بشكل كامل؛

 إىل املفوضية السامية أن تقدم إىل اخلبري املستقل كل ما يلزمه مـن              يطلب  -١٦  
  وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛مساعدة بشرية 

 جبميع األطراف أن تضمن توطيد التقدم احملرز يف مؤمتر لندن بـشأن            يهيب  -١٧  
ن تـضاعف   ، من خالل العمل الفعال، وأ     ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣الصومال، الذي ُعقد يف     

  عن مستقبل أفضل لبلده؛جهودها لدعم شعب الصومال يف حبثه 
 ٢ و ١ بنتائج مؤمتر اسطنبول الثاين بشأن الصومال، الذي ُعقـد يف            يرحب  -١٨  
احتـرام  ب أن يكـون     وجواليت كررت التأكيد، بوجه خاص، على       و،  ٢٠١٢يونيه  /حزيران

الصومالية أن تواصل إجناز التزامها     حقوق اإلنسان يف صميم عملية السالم، وأهابت بالسلطات         
  ثقافة العنف واإلفالت من العقاب؛بدعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون وأن تضع حداً ل

 بنتائج اجتماع فريق االتصال الدويل املعين بالصومال الـذين          أيضاً يرحب  -١٩  
  ؛٢٠١٢يوليه / متوز٣ و٢ يومينظمته حكومة إيطاليا يف روما 

  .هذه املسألة قيد نظره إبقاء يقرر  -٢٠  
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٦
  .]اعُتمد دون تصويت[

    ٢٠/٢٢  
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٧٦قراري اجلمعية العامة     إىل   إذ يشري   

 ١٦/١-، وإىل قرارات جملس حقوق اإلنسان دإ      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
  ،٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٣ املـؤرخ    ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٩املؤرخ  
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، ٢٠١٢مارس  / آذار ١ املؤرخ   ١٩/١، و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ١٨/١-ودإ
، وإىل  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ املؤرخ   ١٩/١-، ودإ ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢٢و
) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٤املؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٤٢ري جملس األمن    قرا

  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ 
دون أي شروط مـسبقة جلميـع       التنفيذ العاجل والشامل والفوري      إىل   وإذ يدعو   

عناصر مقترح النقاط الست الذي قدمه املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول  
، وإذ يـشري إىل     )٢٠١٢(٢٠٤٢يف عنان، على النحو املرفق بقرار جملس األمن         العربية، كو 

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠قد يف االجتماع الوزاري جملموعة العمل الذي ُع
واسـتقالهلا  التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية الـسورية      وإذ يؤكد من جديد       

  تحدة،ها ومببادئ ميثاق األمم املووحدهتا وسالمة أراضي
بالبيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام           وإذ يذكر     

جملس األمن من أنه ُيحتمل أن تكون جرائم ضد اإلنسانية قد ارُتكبت يف اجلمهورية العربية               
السورية، وإذ يشري إىل تشجيعها املتكرر جمللس األمن علـى إحالـة املوقـف إىل احملكمـة               

  الدولية، يةاجلنائ
 إىل اإلفادة الشفوية باملستجدات اليت قدمتها جلنة التحقيق بـشأن اجلمهوريـة        وإذ يشري   

، مبـا يـشمل     ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٧قدت يف   العربية السورية خالل جلسة التحاور اليت عُ      
التحقيق اخلاص الذي أجرته يف أحداث احلولة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه ملا أفادت بـه مـن أن                   

  منازهلم، تلوا عمداً يفغلبية كبرية من الضحايا كانت وفق التقارير من النساء واألطفال الذين قُأ
االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان، يدين بقوة    -١  

وأعمال العنف، والفظائع املتواصلة، واالستهداف العشوائي للمدنيني من ِقبـل الـسلطات            
ين أيضاً انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم اليت يواصل ارتكاهبا أفراد امليليشيا           السورية، ويد 

  حق الشعب السوري؛يف ) الشبيحة(اخلاضعة للحكومة 
 استمرار أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل احملتجني         اًيدين بقوة أيض    -٢  

ز التعـسفي   واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واضطهادهم، وحـاالت االحتجـا         
إمكانية احلصول على العالج الطيب، والتعذيب وسوء املعاملة،        احلد من   واالختفاء القسري، و  

ألطفال وما يتعرضون له مـن اعتقـال        استهدف  ذي ي ويدين على وجه اخلصوص القتل ال     
  ء معاملة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛سوتعسفي واحتجاز وتعذيب و

رية عن كل السجناء احملتجـزين تعـسفاً        بأن تفرج السلطات السو    يطالب  -٣  
 ملستقلني إىل كل مرافق االحتجـاز،     وبأن تتيح فوراً إمكانية دخول مراقيب حقوق اإلنسان ا        

  ؛رتكاب أعمال تعذيب جيري فيها اقيل إنهسيما املرافق اليت  وال
 من اآلثار املثرية للجزع، على الصعيد اإلنساين ويف جمال          يعرب عن استيائه    -٤  
اإلنسان، النامجة عن عدم تنفيذ خطة النقاط الست للمبعوث اخلاص املشترك لألمـم             حقوق  
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 عـاجالً   املتحدة وجامعة الدول العربية، ويدعو إىل تنفيذ األطراف كافة عناصر اخلطة تنفيذاً           
   شروط مسبقة ووفقاً للترتيب املنصوص عليه يف اخلطة؛وشامالً وفورياً بدون أي

حداً لكـل   على الفور   ىل السلطات السورية بأن تضع      إيكرر نداءه العاجل      -٥  
ليتها يف محايـة    ميع انتهاكات حقوق اإلنسان، وبـأن تـضطلع مبـسؤو         جلأعمال العنف و  

  السوريني؛ السكان
 أشكاله مـن مجيـع      افة وقف مجيع أعمال العنف بك     وجوب يؤكد على   -٦  
  ؛األطراف
ائط اإلعـالم،   بالوقف الفوري لكل اهلجمات ضد الصحفيني ووس      يطالب    -٧  

 وسائط اإلعالم املستقلة والدولية من العمـل يف اجلمهوريـة العربيـة             نيتمككما يطالب ب  
  السورية دون قيود أو مضايقات أو ختويف أو أخطار هتدد احلياة؛

تطلعات شعب اجلمهورية العربية الـسورية إىل جمتمـع          على دعمه    يشدد  -٨  
 العرق أو الدين أو اللغـة       بسببية أو التمييز     ال مكان فيه للطائف    وتعدديدميقراطي  وسلمي  

قـوق اإلنـسان    واملراعاة الـشاملني حل   حترام  ال على تعزيز ا   ائمقجمتمعٍ   آخر،   ببسألي   أو
  واحلريات األساسية؛

 السلطات السورية على التنفيذ الفوري والتـام خلطـة االسـتجابة            حيث  -٩  
ت اإلنسانية إمكانية دخول كل منـاطق       اإلنسانية املتفق عليها، بطرق من بينها منح املنظما       

   حنو فوري وآمن وتام ودون عوائق؛اجلمهورية العربية السورية على
 وكاالت األمم املتحدة املعنية كافة، وال سيما مفوضية األمـم املتحـدة             يدعو  -١٠  

  ؛همضيفعم لالجئني السوريني والبلدان اليت تستالسامية لشؤون الالجئني، إىل مواصلة توفري الد
 العنف بـشكل منـهجي      خدام على أمهية تقدمي املسؤولني عن است      يؤكد  -١١  

  وواسع النطاق ضد الشعب السوري إىل العدالة؛
 حيـدد الـشعب      بأنْ  على أمهية التوصية الصادرة عن جلنة التحقيق       يشدد  -١٢  

السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مـصداقية، وضـمن             
مة لتحقيق املصاحلة والوصول    نصوص عليه يف القانون الدويل، العملية واآلليات الالز       اإلطار امل 

سبل تتاح   التعويضات و  بأنْ تقدَّم ما وقع من انتهاكات جسيمة، و     على  ساءلة  إىل احلقيقة وامل  
  ؛االنتصاف الفعالة للضحايا

ـ       اليت ال تزال تكتسيها    على األمهية    يؤكد  -١٣   راء  جهود جلنة التحقيـق يف إج
مة للقانون الدويل حلقـوق     دون قيود يف االنتهاكات املزعو    حتقيقات دولية وشفافة ومستقلة     

 هبدف حماسبة املسؤولني عن تلك االنتهاكات، مبا فيها االنتهاكات اليت قد تـشكل              اإلنسان
  جرائم ضد اإلنسانية؛
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 اجملتمع الدويل على ضمان عدم اإلفالت من العقاب على ارتكـاب          يشجع  -١٤  
  تلك اجلرائم؛زَعم ارتكاهبم لك اجلرائم، مشدداً على أن السلطات السورية مل حتاكم من ُيت

 إىل  أن يقدَّم  املقرر   قي التقرير الكامل للجنة التحقيق الذي من      إىل تل يتطلع    -١٥  
  جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين؛

   االضطالع التام بواليتها؛ أن اللجنة ستحتاج إىل موارد إضافية من أجليدرك  -١٦  
 بوسـائل   التعاون التام مع جلنة التحقيق    السلطات السورية إبداء     إىل   يطلب  -١٧  

 إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية بشكل كامال وبال قيودمنها منحها إمكانية الدخول الفوري 
  نهريو؛ي باولو بعضو اللجنة،مشرياً إىل الزيارة غري الرمسية اليت أجراها السورية 
مه جلنة التحقيق مـن تقـارير وإفـادات شـفوية            إحالة كل ما تقدِّ    يقرر  -١٨  

  باملستجدات إىل مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية وإىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املالئمة؛
 من  ٨ يف الفقرة    املنصوص عليها مبعايري عضوية جملس حقوق اإلنسان      يذكر    -١٩  

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١مة قرار اجلمعية العا
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  -٢٠  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦

 أعـضاء عـن     ٣ أصوات، مع امتناع     ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
 ، بلجيكا ،إيطاليا،   أوروغواي ، أنغوال ،ا إندونيسي ، إكوادور ، إسبانيا ن،األرد

 اجلمهوريـة   ، تايلند ، بريو ، بولندا ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغالديش
 ، شـيلي  ، سويسرا ، السنغال ، رومانيا ، جيبويت ، مجهورية مولدوفا  ،التشيكية
 ، الكويـت  ، الكونغو ، كوستاريكا ، الكامريون ، قريغيزستان ، قطر ،غواتيماال

 ، موريتانيـا  ، اململكة العربيـة الـسعودية     ، ملديف ، املكسيك ،اليبيا، ماليزي 
   الواليات املتحدة األمريكية، هنغاريا، نيجرييا، النمسا، النرويج،موريشيوس

  :املعارضون
  ، الصني، كوباالروسياالحتاد 

  :املمتنعون عن التصويت
  .]أوغندا، الفلبني، اهلند
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 بيان الرئيس  - باء  

  ٢٠/١بيان الرئيس     
  رير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملتقا    

 / متـوز  ٦أدىل رئيس جملس حقوق اإلنسان يف جلسته الثالثة والثالثني املعقودة يف              
  : بالبيان التايل نصه٢٠١٢يوليه 

  إن جملس حقوق اإلنسان،"  

 / حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنـسان        إذ يشري   
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١ و٢٠٠٧ يونيه

 ٢٧ املـؤرخ    ٦/١٠٢ إىل مقرري جملس حقوق اإلنـسان        وإذ يشري أيضاً    
 اللذين يتضمنان ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٧/١١٩ و٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل،
 ١٧ املـؤرخ    ٦٥/٢٨١اجلمعيـة العامـة      إىل قـرار     وإذ يشري كـذلك     
 الذي قرر اجمللس    ١٧/١١٩ وإىل مقرر جملس حقوق اإلنسان       ٢٠١١يونيه  /حزيران

فيه متديد فترة االستعراض الذي يضطلع به الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري            
الشامل من ثالث ساعات إىل ثالث سـاعات ونـصف لكـل اسـتعراض مـن        

  ًء من الدورة الثانية وما بعدها،استعراضات الدول ابتدا
 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤املؤرخ   ٩/٢/ب ر  إىل بيان الرئيس     وإذ يشري   

الذي جاء فيه أن احلد األقصى لعدد كلمات تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض         
   كلمة،٩ ٦٣٠الدوري الشامل املتعلقة بكل دولة خضعت لالستعراض يبلغ 

 أن متديد فترة االستعراض يستتبع اإلدالء بعدد أكرب من وإذ يأخذ يف اعتباره  
  البيانات أثناء االستعراض الدوري الشامل اخلاص بكل دولة،

 إىل أن احلد األقصى لعدد كلمات تقارير اهليئات احلكومية الدولية وإذ يشري  
  ،)٩٦( كلمة١٠ ٧٠٠يبلغ 

امـل املعـين     رفع احلد األقصى لعدد كلمات مجيع تقارير الفريق الع         يقرر  
 ٩ ٦٣٠باالستعراض الدوري الشامل املتعلقة بكل دولة خضعت لالستعراض مـن           

  ." كلمة١٠ ٧٠٠كلمة إىل 
  .]اعُتمد دون تصويت[

__________  
 ٥٣/٢٠٨ و ٥٢/٢١٤وفقاً لقرارات اجلمعية العامة املتعلقة مبراقبة الوثائق واحلد منـها، وال سـيما القـرارات                 ) ٩٦(

 كلمة يف حني أن     ٨ ٥٠٠، فإن التقارير الصادرة عن األمانة تتقيد حبد أقصى لعدد الصفحات يعادل             ٥٩/٢٦٥و
 . كلمة١٠ ٧٠٠التقارير غري الصادرة عن األمانة تتقيد باملبدأ التوجيهي الذي يقضي بأن يعادل عدد صفحاهتا 
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  الدورة االستثنائية التاسعة عشرة  -خامساً  

  ١٩/١-دإ    
تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، وأعمال القتل اليت           

  يف احلولةوقعت مؤخراً 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٧٦ إىل قراري اجلمعية العامة      إذ يشري   

 ١٦/١-قرارات جملس حقوق اإلنسان دإ    إىل  ، و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
 ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩املؤرخ  

 ١٩/٢٢ و ،٢٠١٢مـارس   / آذار ١ املـؤرخ    ١٩/١، و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ؤرخ  امل
 ١٤املـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٤٢قراري جملس األمـن     إىل  ، و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣املؤرخ  
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريل /نيسان

والنساء واألطفـال   ما أكده مراقبو األمم املتحدة من قتل عشرات الرجال    وإذ يدين   
قتـل  علـى   ملت  تشاوجرح مئات آخرين يف قرية احلولة، بالقرب من محص، يف هجمات            

االعتداءات اجلسدية اخلطرية اليت ارتكبتـها      اً بإطالق النار من مسافة قريبة و      عشوائيملدنيني  ا
عناصر موالية للنظام، وسلسلة القصف اليت شنتها املدفعية والدبابات احلكومية علـى حـي              
سكين، وإذ يؤكد من جديد وجوب الكف عن مجيع أعمال العنف بكل أشـكاله وسـائر                

  األطراف فيه،
 مبا قالته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف بيـان هلـا               روإذ يذكّ   
ظ جرائم ضد اإلنسانية، وإذ يالحِ    تعادل  ، بأن فظائع احلولة قد      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٧ بتاريخ

 جمللس األمن على إحالة الوضع يف اجلمهورية العربية السورية إىل احملكمـة             تشجيعها املتكرر 
  اجلنائية الدولية،

لسورية واستقالهلا ووحدهتا    التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية ا      وإذ يعيد تأكيد    
  ها ومببادئ ميثاق األمم املتحدة،وسالمة أراضي

قوة ضد السكان املدنيني، الـذي       لل نيع االستخدام الش  يدين بأشد العبارات    -١  
 التزام حكومة اجلمهورية العربية الـسورية     إخالالً ب يشكل انتهاكاً للقانون الدويل الساري و     

، )٢٠١٢(٢٠٤٣و) ٢٠١٢(٢٠٤٢  مبوجب قراري جملس األمنبوقف العنف جبميع أشكاله
  نية؛األسلحة الثقيلة يف املراكز السكمبا يف ذلك وقف استخدام 

تسعة وأربعني طفـالً،     لة املتمثلة يف قت   الشنيعرمية   اجل سى العبارات يدين بأق   -٢  
  مجيعهم دون سن العاشرة؛
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 ألن أعمال القتل اليت شهدهتا احلولة مؤخراً ارُتكبـت يف           يعرب عن األسى    -٣  
سياق استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك تواصل             

   وتقييد احلق يف التجمع السلمي؛ وإعاقة وصول وسائط اإلعالملتعسفيحاالت االعتقال ا
 على استمرار ختلف السلطات السورية عن محايـة حقـوق مجيـع             يشدد  -٤  

  السوريني وتعزيزها، مبا يف ذلك وقوع انتهاكات متكررة ومنهجية حلقوق اإلنسان؛
 جلميع أعمال   اً فوري اًضع حد عاجلة للسلطات السورية ألن ت     دعوته ال  يكرر  -٥  

   مبسؤوليتها عن محاية سكاهنا؛يفن تألعنف ومجيع انتهاكات حقوق اإلنسان وال
 السلطات السورية من جديد أن تسمح فوراً آلليات األمم املتحـدة            يناشد  -٦  

دون أراضي اجلمهورية العربية السورية بشكل كامل و      ول  بعثاهتا املعنية حبقوق اإلنسان بدخ    و
  ؛ة داخلهاحبريعوائق وبالتنقل 

على ضرورة إجراء حتقيق دويل شفاف ومستقل وعاجل يف انتهاكات          يشدد    -٧  
 واملنهجيـة  الواسـعة النطـاق   مجيع املسؤولني عن االنتـهاكات       حىت حياَسب القانون الدويل   

   جرائم ضد اإلنسانية؛تعادل مبا يف ذلك االنتهاكات اليت قد واجلسيمة حلقوق اإلنسان،
جري على وجه السرعة حتقيقاً خاصاً شـامالً        تحقيق أن تُ   إىل جلنة ال   يطلب  -٨  

ومستقالً وبدون قيود، وفقاً للمعايري الدولية، يف األحداث اليت شهدهتا احلولة، وأن تكشف             
فظ على أدلة   اإذا أمكن عن هوية من يبدو أهنم املسؤولون عن هذه األعمال الوحشية، وأن حت             

 رفع دعوى قضائية يف املستقبل     قضائية جنائية أو     إثبات اجلرائم حىت يتسىن إجراء مالحقات     
، ويطلب إىل اللجنة أيضاً أن تقدم تقريراً وافياً عن نتائج حتقيقها   عنها هبدف حماسبة املسؤولني  

ق، حسب االقتضاء، مع آليات اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين، وأن تنسّ        
  األمم املتحدة ذات الصلة؛

أن طات السورية أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جلنـة التحقيـق و            بالسل يهيب  -٩  
ـ كـي ت   ل  بشكل كامل وبال قيود     اجلمهورية العربية السورية   بدخول أراضي تسمح هلا    م وق
  بعملها؛

 جبميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تساعد جلنة التحقيـق يف             يهيب  -١٠  
 ، ال احلصر  ثال على سبيل امل   ،وسائل تشمل مهمتها مبنحها الدعم الضروري لتحقيق أهدافها ب      

 إىل أراضيها لكي تقوم   ول  دخالبح للجنة   سملسلطات السورية أن ت   امناشدة الدول األعضاء    
  بعملها؛

إىل ول  دخ بالسلطات السورية أن تتيح للمنظمات اإلنسانية إمكانية ال        يهيب  -١١  
حىت يتسىن هلـا    ن عوائق   بدووفوري وكامل   مجيع مناطق اجلمهورية العربية السورية بشكل       

 سالمة العاملني يف    احلرص على تقدمي اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية، ويدعو مجيع األطراف إىل         
  ؛املنظمات اإلنسانية
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 إىل هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة أن تتعاون، حـسب            يطلب  -١٢  
 املتحدة السامية حلقوق    االقتضاء، مع جلنة التحقيق لتقوم مبهمتها، ويطلب إىل مفوضة األمم         

  األمني العام تقدمي املساعدة يف هذا الصدد؛إىل اإلنسان و
مجيع عناصر اقتراح النقاط الست الذي طرحـه املبعـوث          تنفيذ   إىل   يدعو  -١٣  

اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية، كويف عنان، على النحو املرفق بقـرار              
  دون أي شروط مسبقة؛و اً وفوري وشامالًعاجالًذاَ تنفي) ٢٠١٢(٢٠٤٢جملس األمن 

 املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الـدول العربيـة إىل            يدعو  -١٤  
   إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين؛تقدمي إحاطٍة

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  
  ٢اجللسة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١
 أصوات، مع امتناع عـضوين عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،لاعُتمد بتصويت مسج  [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون

، بـنغالديش ،  بلجيكا،  إيطاليا،  أوروغواي،  أنغوال،  إندونيسيا،  إسبانيان،  األرد
اجلماهرييـة العربيـة    ،  تايلنـد ،  بـريو ،  بولندا،  بوركينا فاسو ،  بوتسوانا،  بنن

، الـسنغال ،  رومانيـا ،  جيبويت،  مجهورية مولدوفا ،  مهورية التشيكية اجل ،الليبية
، كوسـتاريكا ،  الكـامريون ،  قريغيزسـتان ،  قطر،  غواتيماال،  شيلي،  سويسرا
، اململكة العربيـة الـسعودية    ،  ملديف،  املكسيك،  ماليزيا،  الكويت،  الكونغو
الواليـات  ،  هنغاريـا ،  اهلند،  نيجرييا،  النمسا،  النرويج،  موريشيوس،  موريتانيا

  املتحدة األمريكية
  :املعارضون

  ، الصني، كوباالروسياالحتاد 
  :املمتنعون عن التصويت

  .]، أوغنداإكوادور
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دليل املواضيع اليت تناوهلا جملس حقوق اإلنسان يف قراراته ومقرراتـه               
  ويف بيان الرئيس

  الصفحة احملتويات

  السكن الالئق
 يف سـياق  مـستوى معيـشي مناسـب   السكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف    

  ١٧    ١٩/٤  ...............................................................الكوارث ظروف
  االحتجاز التعسفي

  ٢٢٩    ٢٠/١٦  .............................................................. التعسفياالحتجاز
  بيالروس

  ٢٢٥    ٢٠/١٣  .................................................حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس
  اليدوتسجيل امل
  ٤٥    ١٩/٩  ... كل إنسان يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية يف كل مكانوحق اليدوتسجيل امل
  الطفل

  ١٣٨    ١٩/٣٧  ...................................................................طفلالحقوق 
 انتصاف فعالة لألشخاص املتََّجر     سبلتوفري  : ، وال سيما النساء واألطفال    باألشخاصاالجتار  

  ١٨٠    ٢٠/١  ............ انتهاكات حقوق اإلنسانمنهبم وحقهم يف احلصول على سبيل انتصاف فعال 
  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................النساء واألطفال: احلق يف اجلنسية

  االستنكاف الضمريي
  ١٨٦    ٢٠/٢  ........................................ من اخلدمة العسكريةيالضمرياالستنكاف 
  كوت ديفوار

  ٢٣٤    ٢٠/١٩  ..................... كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسانإىلتقدمي املساعدة التقنية 
  الدميقراطية
  ١٢٩    ١٩/٣٦  ....................................... وسيادة القانونوالدميقراطيةسان حقوق اإلن

   الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية
  ٥٥    ١٩/١٣  .........................الدميقراطية كوريا الشعبية مجهوريةحالة حقوق اإلنسان يف 
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وتعزيـز التعـاون الـتقين               

  ١٠١    ١٩/٢٧  ...........................................................االستشارية واخلدمات
  التنمية 
  ١٢٢    ١٩/٣٤  ..................................................................التنميةاحلق يف 
  اإلعاقات

  ٥٠    ١٩/١١  .................لعامةاملشاركة يف احلياة السياسية وا: اإلعاقةحقوق األشخاص ذوي 
 ألشـخاص ذوي اإلعاقـة    فرقة العمل املعنية خبدمات السكرتارية وبتيسري وصـول ا        

  ١٧٦    ١٩/١١٩  .................................................استخدام تكنولوجيا املعلوماتوب
  التمييز

 النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف          والقولبةمكافحة التعصب   
  ٩٦    ١٩/٢٥  .....................................وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم

  ١٩٨    ٢٠/٦  ..................................................القضاء على التمييز ضد املرأة
  القتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق ا

  ٢١    ١٩/٥  ...............مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان
  ٢٦    ١٩/٦  ...........................................احلقوق الثقافيةيف جمال املقرر اخلاص 

التمتـع  أخرى يف   لتزامات مالية دولية    اوما يتصل هبا من      للدول آثار الديون اخلارجية  
  ٢١١    ٢٠/١٠  ......والثقافية اصة احلقوق االقتصادية واالجتماعيةخبالكامل جبميع حقوق اإلنسان، و

  ٢١٨    ٢٠/١١  ..........................تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف
  التعليم

  ٢٠١    ٢٠/٧  ............................٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم
  البيئة

  ٤٧    ١٩/١٠  ...........................................................والبيئةحقوق اإلنسان 
  إريتريا

  ٢٣٦    ٢٠/٢٠  ...................................................حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا
  الغذاء

  ٢٩    ١٩/٧  ..................................................................الغذاءاحلق يف 
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  الديون اخلارجية
التمتـع  أخرى يف   التزامات مالية دولية    وما يتصل هبا من       للدول آثار الديون اخلارجية  
  ٢١١    ٢٠/١٠  ......والثقافية قوق االقتصادية واالجتماعيةاصة احلخب، واإلنسانالكامل جبميع حقوق 

   غري مشروعمصدرموال املتأتية من األ
التأثري السليب لعدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية على              

  ١٥٥    ١٩/٣٨  ................................التمتع حبقوق اإلنسان، وأمهية حتسني التعاون الدويل
  احلكم الرشيد
  ٧٧    ١٩/٢٠  ............................... حقوق اإلنسان ومحايتهاتعزيزلرشيد يف دور احلكم ا

  غينيا
  ١٠٩    ١٩/٣٠  ................................. االستشارية يف غينياواخلدماتتعزيز التعاون التقين 

  هاييت
  ١٧٧  ١٩/٢ب ر   ....................................................حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

  ١٧٤    ١٩/١١٧  .........................................هاييت: الشاملنتيجة االستعراض الدوري 
  جملس حقوق اإلنسان

االستئماين لتقدمي املساعدة التقنية لدعم مشاركة أقـل        اختصاصات صندوق التربعات    
  ٩٩    ١٩/٢٦  ...........البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان

   األخرى احملتلةي العربيةضااألروحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 
  ٥٧    ١٩/١٤  ....................................اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة حقوق 
  ٦٠    ١٩/١٥  ........................................... الفلسطيين يف تقرير مصريهحق الشعب

  ٦٢    ١٩/١٦  ............حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
 الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، ويف          األرضاملستوطنات اإلسرائيلية يف    

  ٦٧    ١٩/١٧  ..........................................................احملتلاجلوالن السوري 
  ٥    ١٩/١٨  ..................بشأن الرتاع يف غزة  لتقصي احلقائقملتحدةامتابعة تقرير بعثة األمم 

  استقالل القضاة واحملامني
  ١١٢    ١٩/٣١  ............................................................القضائينزاهة النظام 

  املشردون داخلياً
  ٢٠٥    ٢٠/٩  ................................................. داخلياًللمشردينحقوق اإلنسان 
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  التعاون الدويل
  ١١٨    ١٩/٣٣  ...................................... حقوق اإلنسانجمالتعزيز التعاون الدويل يف 

 املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية على          األموالعادة  التأثري السليب لعدم إ   
  ١٥٥    ١٩/٣٨  ................................التمتع حبقوق اإلنسان، وأمهية حتسني التعاون الدويل

  اإلنترنت
  ٢٠٤    ٢٠/٨  ............................ والتمتع هبا على اإلنترنتومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان 

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٥٤    ١٩/١٢  ..................................إيران اإلسالمية مجهوريةحالة حقوق اإلنسان يف 

  ليبيا
  ١٦١    ١٩/٣٩  ................................... جمال حقوق اإلنسانيفاملساعدة املقدمة إىل ليبيا 

  ١٦٥    ١٩/١٠٣  ...........................................ليبيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  مايل

  ٢٣١    ٢٠/١٧  .....................................................مايلحالة حقوق اإلنسان يف 
  املهاجرون

  ١٨٧    ٢٠/٣  ......................................................للمهاجرينحقوق اإلنسان 
  قضايا األقليات

  ٨٩    ١٩/٢٣  ....................................................األقلياتعين بقضايا املنتدى امل
  ميامنار

  ٧٩    ١٩/٢١  ...................................................ميامنارحالة حقوق اإلنسان يف 
  املؤسسات الوطنية

  ٧    ٢٠/١٤  ...................................املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
  اجلنسية

  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................واألطفالالنساء : احلق يف اجلنسية
  ١٩٤    ٢٠/٥  .......................................... من اجلنسيةالتعسفيحقوق اإلنسان واحلرمان 

  يوم الدويل لنيلسون مانديالال
  ٢٣٣    ٢٠/١٨  ...................................حلقة النقاش بشأن اليوم الدويل لنيلسون مانديال
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  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األم
  ٢    ١٩/٣  .................تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  السالم
  ٢٢٧    ٢٠/١٥  ............................................................تعزيز احلق يف السالم
  االحتجاج السلمي

  ١٢٦    ١٩/٣٥  ...................... يف سياق االحتجاجات السلميةومحايتهايز حقوق اإلنسان تعز
  الدين

  ٤٠    ١٩/٨  ...........................................................حرية الدين أو املعتقد
 النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف          والقولبةمكافحة التعصب   

  ٩٦    ١٩/٢٥  .....................................وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
  احملفل االجتماعي

  ٩٣    ١٩/٢٤  ...............................................................ماعياالجتاحملفل 
  الصومال

  ١٠٤    ١٩/٢٨  ............................... يف جمال حقوق اإلنسانالصومالتقدمي املساعدة إىل 
    ٢٣٩    ٢٠/٢١  

  سري النكا
  ١٥    ١٩/٢  ...........................................تعزيز املصاحلة واملساءلة يف سري النكا

  اجلمهورية العربية السورية 
ـ         اخلطريةتصاعد االنتهاكات    ة  حلقوق اإلنسان وتدهور احلالة اإلنـسانية يف اجلمهوري

  ١٣    ١٩/١  .................................................................السوريةالعربية 
  ٨٤    ١٩/٢٢  ................................. العربية السوريةاجلمهورية يف اإلنسانحالة حقوق 

    ٢٤٣    ٢٠/٢٢  
  ١٦٩    ١٩/١٠٩  ......................اجلمهورية العربية السورية: الشاملنتيجة االستعراض الدوري 

تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، وأعمال القتل اليت وقعـت             
  ٢٤٨    ١٩/١-دإ  ................................................................احلولةمؤخراً يف 

  اجلوالن السوري
  ٥٧    ١٩/١٤  .................................... يف اجلوالن السوري احملتلاإلنسانحقوق حالة 

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، ويف             
  ٦٧    ١٩/١٧  ..........................................................اجلوالن السوري احملتل
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  التعاون التقين
دمي املساعدة التقنية لدعم مشاركة أقـل       اختصاصات صندوق التربعات االستئماين لتق    

  ٩٩    ١٩/٢٦  ........... الصغرية النامية يف أعمال جملس حقوق اإلنساناجلزريةالبلدان منواً والدول 
 الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعاون التقين واخلدمات       مجهوريةحالة حقوق اإلنسان يف     

  ١٠١    ١٩/٢٧  .....................................................................االستشارية
  ١٠٧    ١٩/٢٩  .................وبناء قدراته يف جمال حقوق اإلنسان اليمنتقدمي املساعدة التقنية إىل 

  ١٠٩    ١٩/٣٠  .................................تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا
  ٢٣٤    ٢٠/١٩  .....................تقدمي املساعدة التقنية إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان

  اإلرهاب
  ٧٣    ١٩/١٩  ................ األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابواحلرياتمحاية حقوق اإلنسان 

  االجتار
توفري سبل انتصاف فعالة لألشـخاص      :  النساء واألطفال  سيمااالجتار باألشخاص، وال    

  ١٨٠    ٢٠/١  . انتهاكات حقوق اإلنسانمناملتََّجر هبم وحقهم يف احلصول على سبيل انتصاف فعال 
  التدابري القسرية االنفرادية

  ١١٤    ١٩/٣٢  ........................................ االنفراديةالقسريةحقوق اإلنسان والتدابري 
  الستعراض الدوري الشاملا

  ١٧٥    ١٩/١١٨  .................................أنتيغوا وبربودا: الشاملنتيجة االستعراض الدوري 
  ١٧٤    ١٩/١١٧  .........................................هاييت: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ١٧٠    ١٩/١١١  .......................................آيسلندا: الستعراض الدوري الشاملنتيجة ا
  ١٦٨    ١٩/١٠٧  ........................................يرلنداآ: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ١٦٥    ١٩/١٠٣  ...........................................ليبيا: وري الشاملنتيجة االستعراض الد
  ١٧٢    ١٩/١١٣  ........................................ليتوانيا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٧٤    ١٩/١١٦  ...............................مجهورية مولدوفا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٦    ١٩/١٠٤  ......................................سوازيلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٩    ١٩/١٠٩  ......................اجلمهورية العربية السورية: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٤    ١٩/١٠١  ...................................طاجيكستان: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٧    ١٩/١٠٦  .........................................تايلند: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
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  ١٧٣    ١٩/١١٥  ................................ليشيت - تيمور: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٨    ١٩/١٠٨  ..........................................توغو: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٦٦    ١٩/١٠٥  ...............................ينيداد وتوباغوتر: نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٧٢    ١٩/١١٤  ........................................أوغندا: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ١٦٤    ١٩/١٠٢  ..........................مجهورية ترتانيا املتحدة:  الشاملالدورينتيجة االستعراض 
  ١٧٠    ١٩/١١٠  .................) البوليفارية-مجهورية (فرتويال : نتيجة االستعراض الدوري الشامل
  ١٧١    ١٩/١١٢  ......................................بابويزم: نتيجة االستعراض الدوري الشامل

  ٢٤٧  ٢٠/١ب ر   ............................تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
  املرأة

توفري سبل انتصاف فعالة لألشـخاص      : ، وال سيما النساء واألطفال    باألشخاصاالجتار  
  ١٨٠    ٢٠/١  . انتهاكات حقوق اإلنسانمناملتََّجر هبم وحقهم يف احلصول على سبيل انتصاف فعال 

  ١٩١    ٢٠/٤  ................................................النساء واألطفال: حلق يف اجلنسيةا
  ١٩٨    ٢٠/٦  ....................................................القضاء على التمييز ضد املرأة

سـبل  إتاحـة  :  الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة     اجلهود سريعت
  ٢٢١    ٢٠/١٢  .............................................لنساء الالئي تعرضن للعنفلانتصاف 
  اليمن

  ١٠٧    ١٩/٢٩  ................. جمال حقوق اإلنسان إىل اليمن وبناء قدراته يفالتقنيةتقدمي املساعدة 

        


