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*1263622* 

  الدورة السابعة والستون
      من جدول األعمال) ب (٦٩البند 

ـــي ذلــك   : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها      ـــوق اإلنــسان، مبــا فـ مــسائــــل حقـ
  النهــج البديلــة لتحسني التمتع الفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيــة

  *تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )باكستان(ترار السيد سلجوق مستنصر : املقرر
        

  مقدمة  -أوال   
 يف جلستها العامة الثانية، املعقـودة يف        ،بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة        - ١

البنـد  حتـت  سابعة والـستني،  ، أن تدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الـ         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١
مـــسائــــل حقـــــوق ’’، البنـــد الفرعـــي املعنـــون ‘‘تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها’’املعنـــون 

اإلنسان، مبا فــي ذلك النهـــج البديلـــة لتحـسني التمتـع الفعلـي حبقـــــوق اإلنـسان واحلريــــات               
  .، وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة‘‘األساسيــة

 البند الفرعي باالقتران مع البنـد الفرعـي          هذا ة الثالثة مناقشة عامة بشأن    وأجرت اللجن   - ٢
حــاالت حقــوق اإلنــسان والتقــارير املقدمـــــة مــــن املقــررين واملمــثلني        ” املعنــون ،)ج (٦٩

، املعقــــــــــــودة يف ٣٥ و ٣٤ و ٣١ و ٢٩ و ٢٧ إىل ٢٢، يف جلــــــــــــساهتا “اخلاصــــــــــــني
ــشرين األول ٢٥ و ٢٤ ــوبر ويف/تــ ــاين ٨و  ٦ و ٥  و٢ أكتــ ــشرين الثــ ــوفمرب/ تــ ، ٢٠١٢ نــ
 ٤٠ و ٣٨ و ٣٦و  ٣٥يف جلـساهتا  ) ب (٦٩البنـد الفرعـي   نظرت يف مقترحات وبتـت يف   و

 تـــــــــشرين ٢٨ و ٢٦ و ٢٠ و ١٩ و ١٥ و ١٣ و ٨، املعقـــــــــودة يف ٤٨  و٤٧  و٤٤إىل 
 
  

 .Add.1-4 و A/67/457ء حتت الرمز  يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف مخسة أجزا  *  
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ويــرد ســرد لنظــر اللجنــة يف البنــد الفرعــي يف احملاضــر املــوجزة ذات الــصلة         . نــوفمرب/الثــاين
)A/C.3/67/SR.22 -27 48 و 47 و 44-40 و 38 و 36-34 و 31 و 29 و.(  
ــد الفرعــي، انظــر         - ٣ ــة يف إطــار هــذا البن ــى اللجن ــائق املعروضــة عل ــى الوث ولالطــالع عل

A/67/457.  
أكتـوبر، ألقـت مفوضـة األمـم املتحـدة          / تشرين األول  ٢٤ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     - ٤

 وأجــرت حــوارا مــع ممثلــي كــل مــن ســورينام،  ،اللجنــةالــسامية حلقــوق اإلنــسان كلمــة أمــام  
وليختنـــــشتاين، وشـــــيلي، واالحتـــــاد األورويب، وماليزيـــــا، واالحتـــــاد الروســـــي، واجلزائـــــر،   

اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وباكــستان، واملغــرب، والــصني، وكازاخــستان، كوسـتاريكا، و و
، )باســم الــدول األفريقيــة(ن  والكــامريو، األمريكيــةوالنــرويج، وسويــسرا، والواليــات املتحــدة

ــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية وتــونس، واململكــة املتحــدة  ــا،   لربيطاني ، وجنــوب أفريقيــا، وكوب
وبــنغالديش، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وبــيالروس، وإريتريــا، وأنغــوال، ومــع املراقــب عــن   

  ).A/C.3/67/SR.22 انظر (فلسطني
 أدىل املقرر اخلاص املعـين حبالـة   أكتوبر/ين األول تشر ٢٤ املعقودة يف    ،٢٣ويف اجللسة     - ٥

 ورد علـى األسـئلة والتعليقـات    ،حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ببيـان اسـتهاليل            
اليت طرحها ممثلو كل من مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وملـديف، والـصني، وكنـدا، والنـرويج،                   

ت املتحـدة، واجلمهوريـة التـشيكية، والربازيـل،         واالحتاد األورويب، واململكـة املتحـدة، والواليـا       
  ).A/C.3/67/SR.23انظر (وسويسرا 

ــارج القـــضاء      - ٦ ــدام خـ ــاالت اإلعـ ــرر اخلـــاص املعـــين حبـ ــسها، أدىل املقـ ويف اجللـــسة نفـ
علــى األســئلة والتعليقــات الــيت طرحهــا   ورد،بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا ببيــان اســتهاليل أو

ج، وســنغافورة، واالحتــاد األورويب، والواليــات املتحــدة،    ممثلــو كــل مــن سويــسرا، والنــروي    
  ).A/C.3/67/SR.23انظر ( وفييت نام ،وكينيا، واالحتاد الروسي، والربازيل

ــسة   - ٧ ــدم ٢٣ويف اجلل ــضا، ق ــررت أي ــة اخلاصــة املق ــامني   ة املعني ــضاة واحمل  باســتقالل الق
ملـديف، واالحتـاد الروسـي،    و كل من  على األسئلة والتعليقات اليت طرحها ممثلت ورد ،عرضا

  ).A/C.3/67/SR.23انظر ( والواليات املتحدة، واالحتاد األورويب
ويف اجللسة نفـسها، قـدمت املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه                        - ٨

ــا ــه عرضـ ــدة،    ،وعواقبـ ــة املتحـ ــو اململكـ ــا ممثلـ ــئلة والتعليقـــات الـــيت طرحهـ  وردت علـــى األسـ
ــا،   وليختنــشتاين، وا ــدا، واالحتــاد األورويب، وكيني ــان، واألردن، وكن لنمــسا، والنــرويج، والياب

  ).A/C.3/67/SR.23 انظر(وسويسرا 
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  ).A/C.3/67/SR.23انظر ( ، أدىل ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ببيان٢٣ويف اجللسة   - ٩
ملعـين حبالـة   ، أدىل املقرر اخلاص اأكتوبر/ تشرين األول ٢٥ املعقودة يف    ٢٤ويف اجللسة     - ١٠

ــام     ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــسان يف األرض الفل ــان اســتهاليل ١٩٦٧حقــوق اإلن ــى ، ببي  ورد عل
األســـئلة والتعليقـــات الـــيت طرحهـــا ممثلـــو كـــل مـــن ماليزيـــا، واالحتـــاد األورويب، والنـــرويج،   
ــران اإلســالمية،        ــة إي ــسورية، ومجهوري ــة ال ــة العربي ــديف، واجلمهوري ــصر، ومل ــسنغال، وم وال

  ).A/C.3/67/SR.24انظر (  عن فلسطنيواملراقب
ويف اجللسة نفسها، أدىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـا ببيـان                  - ١١

 ورد علــى األســئلة والتعليقــات الــيت طرحهــا ممثلــو كــل مــن سويــسرا، واالحتــاد         ،اســتهاليل
انظـــر (ربيـــة الـــسورية األورويب، والنـــرويج، وكنـــدا، والنمـــسا، وأذربيجـــان، واجلمهوريـــة الع

A/C.3/67/SR.24.(  
ــان     ٢٤ويف اجللــسة   - ١٢ ــة حبــاالت االختفــاء القــسري ببي ــة املعني ــيس اللجن ــضا، أدىل رئ  أي

التعليقــات الــيت طرحهــا ممــثال األرجنــتني واالحتــاد  رد علــى األســئلة وأجــاب عــن  و،اســتهاليل
  ).A/C.3/67/SR.24 انظر( األورويب

أدىل رئيس الفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري              ويف اجللسة نفسها أيضا،       - ١٣
 ورد على األسئلة والتعليقات اليت طرحها ممثال شيلي واالحتـاد           ،أو غري الطوعي ببيان استهاليل    

  ).A/C.3/67/SR.24انظر (األورويب 
لـة  ، أدىل املقرر اخلاص املعـين حبا أكتوبر/ تشرين األول ٢٥ املعقودة يف    ٢٥ويف اجللسة     - ١٤

 ورد على األسئلة والتعليقات اليت طرحها ممثلو كـل          ،حقوق اإلنسان يف ميامنار ببيان استهاليل     
من ميامنار، وماليزيـا، واالحتـاد األورويب، ومجهوريـة كوريـا، وكنـدا، وإندونيـسيا، والنـرويج،                 

، يـسرا والواليات املتحـدة، واجلمهوريـة التـشيكية، واليابـان، واململكـة املتحـدة، وتايلنـد، وسو               
  ).A/C.3/67/SR.25انظر ( واألرجنتني

ويف اجللسة نفسها، أدىل املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين أو املعتقـد ببيـان اسـتهاليل،                    - ١٥
كنـدا، واالحتـاد األورويب، وهولنـدا،       كـل مـن     ورد على األسئلة والتعليقات اليت طرحهـا ممثلـو          
ســي، واململكــة املتحــدة، والنمــسا، والــصني، والواليــات املتحــدة، وليختنــشتاين، واالحتــاد الرو

  ).A/C.3/67/SR.25انظر (وأملانيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وفييت نام 
 أدىل املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين ببيــان   أيــضا،٢٥ويف اجللــسة   - ١٦

ــى اســتهاليل، و ــو   رد عل ــا ممثل ــيت طرحه ــات ال االحتــاد و املكــسيك،كــل مــن   األســئلة والتعليق
  ).A/C.3/67/SR.25 انظر(ونيجرييا ، األورويب، وبنغالديش، والسنغال، وسويسرا
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ــال          - ١٧ ــع العم ــوق مجي ــة حق ــة حبماي ــة املعني ــيس اللجن ــضا، أدىل رئ ــسها أي ــسة نف ويف اجلل
  ).A/C.3/67/SR.25انظر ( املهاجرين وأفراد أسرهم ببيان

، أدىل اخلـبري املـستقل املعـين بإقامـة       نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢ املعقودة يف    ٢٦ويف اجللسة     - ١٨
 ورد على األسئلة والتعليقات اليت طرحهـا ممـثال   ،ببيان استهاليل نظام دويل دميقراطي ومنصف

  ).A/C.3/67/SR.26انظر ( االحتاد الروسي وكوبا
يف اجللسة نفسها، أدىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق       و  - ١٩
 ورد علـى األسـئلة والتعليقـات الـيت طرحهـا ممثلـو كـل مـن              ،كافحة اإلرهاب ببيان اسـتهاليل    م

سويسرا، واملكسيك، وباكستان، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، واالحتـاد األورويب، والواليـات            
  ).A/C.3/67/SR.26انظر (املتحدة، واململكة املتحدة، وليختنشتاين 

 ،خلبرية املستقلة املعنية بقـضايا األقليـات ببيـان اسـتهاليل      أيضا، أدلت ا   ٢٦ويف اجللسة     - ٢٠
وردت علـــى األســـئلة والتعليقـــات الـــيت طرحهـــا ممثلـــو كـــل مـــن االحتـــاد األورويب، واالحتـــاد 

  ).A/C.3/67/SR.26انظر ( الروسي، والنمسا، ومجهورية إيران اإلسالمية
 ،ق يف الغـذاء ببيـان اسـتهاليل       ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل املقـرر اخلـاص املعـين بـاحل              - ٢١

ــو كــل مــن االحتــاد األورويب،       ــا ممثل ــيت طرحه ــى األســئلة والتعليقــات ال الكــامريون، وورد عل
  ).A/C.3/67/SR.26انظر (كينيا، والنرويج، وبنغالديش كوبا، ووهاييت، و

  أيـــضا، أدىل رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين بـــاحلق يف التنميـــة ببيـــان ٢٦ويف اجللـــسة   - ٢٢
  ).A/C.3/67/SR.26 ظران(

 أدىل املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة          نـوفمرب، / تـشرين الثـاين    ٢ املعقودة يف    ٢٧ويف اجللسة     - ٢٣
 ورد علــى األســئلة ،حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ببيــان اســتهاليل 

اليابـــان، االحتـــاد األورويب، ومجهوريـــة كوريـــا، وكـــل مـــن والتعليقـــات الـــيت طرحهـــا ممثلـــو  
ــشيكية،   ــة التـ ــيالروس، وواجلمهوريـ ــدة وبـ ــات املتحـ ــدة ،الواليـ ــة املتحـ ــرويج، ، واململكـ  والنـ

انظــــر ( وسويــــسرا، وكنــــدا، وكوبــــا، ومجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، والــــصني  
A/C.3/67/SR.27.(  

 ، يف جمـال احلقـوق الثقافيـة ببيـان اسـتهاليل     أدلـت املقـررة اخلاصـة   ويف اجللسة نفـسها،     - ٢٤
ــا    تورد ــاد األورويب وكوبــــ ــثال االحتــــ ــا ممــــ ــئلة والتعليقــــــات الــــــيت طرحهــــ  علــــــى األســــ

  ).A/C.3/67/SR.27 انظر(
ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، أدىل رئــيس الفريــق العامــل املعــين مبــسألة حقــوق اإلنــسان     - ٢٥

 ورد علـى    ،والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات األعمـال التجاريـة ببيـان اسـتهاليل               
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ــو   األســ ــا ممثل ــيت طرحه ــات املتحــدة،   كــل مــن  ئلة والتعليقــات ال ــسرا، والوالي ــرويج، وسوي الن
  ).A/C.3/67/SR.27انظر (واالحتاد الروسي 

 أيــضا، أدىل املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز احلقيقــة والعدالــة واجلــرب        ٢٧ ويف اجللــسة  - ٢٦
كـل  ت الـيت طرحهـا ممثلـو         ورد على األسئلة والتعليقـا     ،وضمانات عدم التكرار ببيان استهاليل    

  ).A/C.3/67/SR.27انظر ( االحتاد األورويب، وشيلي، واملغرب، وسويسرا، والنرويجمن 
 بالنيابـة    يف جمال احلقوق الثقافيـة بيانـات       ة اخلاص ة املقرر تويف اجللسة نفسها أيضا، تل      - ٢٧
 بالـسكن   ة املعنيـ  ةخلاصـ  ا ة حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقـرر       ة املعني ة اخلاص ة املقرر عن

 باالجتــار ة املعنيــة اخلاصــةالالئــق كعنــصر مــن عناصــر احلــق يف مــستوى معيــشي الئــق، واملقــرر
  ).A/C.3/67/SR.27انظر (باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 

ــنــوفمرب/ تــشرين الثــاين٥ املعقــودة يف ٢٩ويف اجللــسة   - ٢٨  ة املعنيــة اخلاصــة املقــررت، أدل
 علـى األسـئلة والتعليقـات الــيت    ت ورد،سان والفقـر املـدقع ببيـان اسـتهاليل    مبـسألة حقـوق اإلنـ   

ــام      ــاد األورويب، وفييــــــت نــــ ــل، واالحتــــ ــيلي، والربازيــــ ــن شــــ ــل مــــ ــو كــــ ــا ممثلــــ  طرحهــــ
  ).A/C.3/67/SR.29 انظر(

 مبـسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع           ة املعنيـ  ة اخلاص ة املقرر تويف اجللسة نفسها، تل     - ٢٩
ن املقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن                      بيانات، بالنيابة ع  

الصحة البدنيـة والعقليـة، واملقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري،                    
واملقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة وخـدمات الـصرف               

 املعين باحلق يف التعليم، واخلبري املـستقل املعـين بآثـار الـديون اخلارجيـة           الصحي، واملقرر اخلاص  
وغريها مـن التزامـات الـدول املاليـة الدوليـة املتـصلة هبـا علـى التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان،                        

  ).A/C.3/67/SR.29انظر (وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  ).A/C.3/67/SR.29انظر (أدىل ممثل بيالروس ببيان ويف اجللسة ذاهتا أيضاً،   - ٣٠
 أيــضا، أدىل األمــني العــام املــساعد حلقــوق اإلنــسان ببيــان اســتهاليل    ٢٩ويف اجللــسة   - ٣١

 ورد علـى األسـئلة والتعليقـات        ،هذا البند من جدول األعمـال     تندرج ضمن   بشأن عدة تقارير    
  الو الدميقراطيـــــة الـــــشعبيةالـــــيت طرحهـــــا ممـــــثال مجهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالمية ومجهوريـــــة

  ).A/C.3/67/SR.29 انظر(
قرير األمـني العـام عـن       تاملستشار اخلاص لألمني العام     عرض  ويف اجللسة نفسها أيضا،       - ٣٢

ــار   ــسان يف ميامنـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــبو، )A/67/333( حالـ ــك إدالء أعقـ ــار   ذلـ ــل ميامنـ ــان ممثـ ببيـ
  ).A/C.3/67/SR.29 انظر(



A/67/457/Add.2
 

6 12-63622 
 

رض األمــني العــام املـــساعد لتخطــيط الــربامج وامليزانيـــة      أيــضا، عـــ ٢٩ ويف اجللــسة    - ٣٣
انظــــر  ()A/67/380 (قريــــر األمــــني العــــام عــــن حماكمــــات اخلمــــري احلمــــر      تواحلــــسابات 

A/C.3/67/SR.29.(  
  

  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  Rev.1  وA/C.3/67/L.27مشروعا القرارين   -ألف   

نـوفمرب، عـرض ممثـل قطـر مـشروع قـرار            / تشرين الثـاين   ٨، املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     - ٣٤
مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمـال حقـوق اإلنـسان جلنـوب غـرب آسـيا                  ”بعنوان  

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.27 (“واملنطقة العربية
  ،إن اجلمعية العامة”    
باملبــادئ األساســية والعامليــة املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة  إذ تــسترشد”    

  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
، الـذي أكـد جمــدداً       ١٩٩٣ إىل إعالن وبرنـامج عمـل فيينـا لعـام            وإذ تشري ”    

احلاجــة إىل النظــر يف إمكانيــة إنــشاء ترتيبــات إقليميــة ودون إقليميــة، حيــث ال تكــون  
  موجودة بالفعل، لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦ املـؤرخ    ٣٢/١٢٧ إىل قراريهـا     وإذ تشري أيـضاً   ”    
 ومجيــــع قراراهتــــا ١٩٩٦ديـــسمرب  / كــــانون األول١٢ املـــؤرخ  ٥١/١٠٢  و١٩٧٧

  الصادرة بعد ذلك بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٥٣ إىل قرارها    وإذ تشري كذلك  ”    

 لألمـــم املتحـــدة للتـــدريب والتوثيـــق يف جمـــال حقـــوق  املتعلـــق بإنـــشاء مركـــز٢٠٠٥
  اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية،

مـارس  / آذار ٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ تشري   ”    
ومجيع قراراهتا الصادرة بعد ذلك بشـأن إنشاء ترتيبات إقليميـة لتعزيـز حقـوق               ١٩٩٣

  اإلنسان ومحايتها،
 أن للتعـاون اإلقليمـي دور أساسـي يف تعزيـز حقـوق              د مـن جديـد    وإذ تؤك ”    

اإلنسان ومحايتها، وهـو حــري بـأن يوطــد حقـوق اإلنـسان العامليـة، حـسبما ورد يف                   
  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومحاية تلك احلقوق،
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ــة الــيت أجراهــا مركــز    بأنــشطة التــدريب واملــشاو وإذ ترحــب”     رات اإلقليمي
للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غـرب آسـيا واملنطقـة    ألمم املتحدة   ا

  العربية،
 إىل أن التطورات احلاصلة يف الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا قـد               وإذ تشري ”    

ــادراً علــى       ــه لــن يكــون ق ــادة الطلــب علــى خــدمات املركــز، وبالتــايل فإن أدت إىل زي
ه مـوارد كافيـة علـى أسـاس مـستمر      االضطالع بواليته على حنو فعال ما مل ُتخصَّص ل  

من امليزانية العادية لألمم املتحدة، على النحـو احملـدد يف تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة                   
  السامية حلقوق اإلنسان،

 اتـسـاع رقعــة جنـوب غـرب آسـيا واملنطقـة العربيـة        وإذ تـضع يف اعتبارهـا  ”    
  وما تتسم به من تنــوع،

ــشطة مركــز  ترحــب  - ١”     ــق يف جمــال   ألمــم املا بأن ــدريب والتوثي تحــدة للت
  حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية؛

   الدعم الذي يقدمه البلد املضيف إلنشاء املركز؛تالحظ  - ٢”    
ــضاً   - ٣”     ــظ أيـ ــة     تالحـ ــشطة التدريبيـ ــن األنـ ــدداً مـ ــرى عـ ــز أجـ  أن املركـ

واالجتــار بالبــشر واملــشاورات اإلقليميــة بــشأن آليــات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  
  ووسائل اإلعالم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

 أن املركز يتلقى عدداً متزايداً من الطلبات للحـصول          تالحظ كذلك   - ٤”    
على التدريب والوثائق، مبا يف ذلك باللغـة العربيـة، األمـر الـذي يتطلـب رصـد مـوارد                    

  إضافية له وتعزيز أنشطته؛
ام أن يــوفر أمــواال ومــوارد بــشرية مــن امليزانيــة  إىل األمــني العــتطلــب  - ٥”    

العادية لألمم املتحدة لتمكني املركـز مـن االسـتجابة بفعاليـة لالحتياجـات املتزايـدة يف                 
جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية، والوفاء بواليته للقيـام بأنـشطة التـدريب والتوثيـق               

 ووكـاالت األمـم املتحـدة    ودعم هذه اجلهود اليت تضطلع هبا داخل املنطقة احلكومات       
وبراجمها ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية، وفقـاً للمعـايري         

  الدولية حلقوق اإلنسان؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثامنـة            تطلب  - ٦”    

  .“والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
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نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٨ملعقــودة يف ، ا٤٧ويف اجللـسة    - ٣٥
مركز األمم املتحدة للتـدريب والتوثيـق يف جمـال حقـوق اإلنـسان              ”مشروع قرار منقح بعنوان     

، قدمـه مقـدم مـشروع القـرار         )A/C.3/67/L.27/Rev.1 (“جلنوب غـرب آسـيا واملنطقـة العربيـة        
A/C.3/67/L.27 ،ــانو ــدة  واإل، واألردن،أذربيجـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــرين،مـ ــا، والبحـ  ، وتركيـ

 ، وعمــان، والـصومال ، والــسودان،ت فنــسنت وجـزر غرينـادين   وسـان ، وجـزر القمــر ،وتـونس 
ــادا ــت، والكــامريون، والفلــبني،وغرين ــرب، وليبيــا، ومــصر ، والكوي  واململكــة العربيــة  ، واملغ
  . واليمن، وموريتانيا،السعودية

 اللجنــة بيانــاً باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى  ويف اجللــسة نفــسها، تــال أمــني  - ٣٦
  ).A/C.3/67/SR.47انظر (مشروع القرار 

ــسة   - ٣٧ ــضاً ويف اجلل ــسها أي ــرار   نف ــشروع الق ــة م  A/C.3/67/L.27/Rev.1، اعتمــدت اللجن
 عـضوا عـن التـصويت    ١٧ وامتنـاع  ، صوتا مقابل صوت واحد  ١٤٩بتصويت مسجل بأغلبية    

 :)١(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). من مشروع القرار األول ١٣٧ انظر الفقرة(

  :املؤيدون
 ، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا،االحتــاد الروســي  

 ، أنـدورا  ، أنتيغـوا وبربـودا    ، اإلمـارات العربيـة املتحـدة      ، أملانيـا  ، ألبانيا ، إستونيا ،أستراليا
 ، أيرلنـدا  ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   ( إيـران    ، أوكرانيـا  ، أوغندا ،ستانأوزبك،  وروغوايأ
 ، والربازيـل ، والبحـرين ، وباكـستان ، وبـاراغواي ،بابوا غينيا اجلديـدة ،  إيطاليا ،يسلنداأ

 ، بوتـان ، بـنن ، بنمـا ، بـنغالديش ، بليز ، بلغاريا ، بلجيكا ، وبروين دار السالم   ،والربتغال
 ، تايلنــد، بــيالروس، بــريو، بولنــدا،اهلرســك البوســنة و، بورونــدي،ركينــا فاســو بو

 ، جامايكــا، ليــشيت- تيمــور ، تــونس، توغــو، ترينيــداد وتوبــاغو، تركيــا،تركمانــستان
 مجهوريـة   ، اجلمهوريـة التـشيكية    ، جـزر القمـر    ، جـزر سـليمان    ، اجلزائـر  ،اجلبل األسـود  

  مجهوريـــة مقـــدونيا ، مجهوريـــة كوريـــا ،مهوريـــة الدومينيكيـــة  اجل،ترتانيـــا املتحـــدة 
ــسابقة  ــالفية الـ ــدوفا ،اليوغوسـ ــة مولـ ــا ، مجهوريـ ــوب أفريقيـ ــسودان،  جنـ ــوب الـ  ، جنـ

 سـانت  ، سـان مـارينو  ، زامبيـا ، رومانيـا ، الـرأس األخـضر  ، الـدامنرك ، جيبويت ،جورجيا
 ، الـــسلفادور، ســـانت لوســـيا،سي ســـانت كيـــتس ونيفـــ،فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين

 ، الــسويد، ســورينام،ودان الــس، ســوازيلند، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا،لوفاكياســ
 ، عمـان  ،العـراق ،   طاجيكـستان  ، الصني ، الصومال ، صربيا ، شيلي ، سرياليون ،سويسرا

__________ 
 .أشار وفد إندونيسيا إىل أنه كان يعتزم التصويت تأييدا ملشروع القرار  )١(  
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ــا ــا،غامبي ــادا، غان ــا، غواتيمــاال، غرين ــا، غيان ــا ، غيني ــساو- غيني ــانواتو، بي ــسا، ف  ، فرن
ــب ــدا،نيالفل ــام ، فنلن ــربص، فييــت ن  ، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان، قطــر، ق

 ، لبنــان، التفيــا، كينيــا، الكويــت،الكونغــو ، كولومبيــا، كوســتاريكا،وبــا ك،كرواتيــا
 ،املغـرب  ، مـصر  ، ماليزيـا  ، مـايل  ، مالطـة  ، ليختنـشتاين  ، ليبيا، ليتوانيا  ، ليربيا ،لكسمربغ
ــديف،كاملكــسي ــسعودية ، مل ــة ال ــا العظمــى   ، اململكــة العربي  اململكــة املتحــدة لربيطاني

 ،النمـسا  ، النـرويج  ، ميامنـار  ، موناكو ، موريشيوس ،ا موريتاني ، منغوليا ،أيرلندا الشمالية 
ــال ــا،نيب ــدا، نيجريي ــاييت، نيوزيلن ــد ، ه ــدوراس ،اهلن ــا،هن ــدا، هنغاري ــات  ، هولن الوالي

  . اليونان، اليمن،ألمريكيةاملتحدة ا
  :املعارضون
  .اجلمهورية العربية السورية  
  :املمتنعون
ــستان   ــوادور،أفغانـ ــسيا ، إكـ ــوال،إندونيـ ــسوانا، أنغـ ــا ، بوتـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  املتعـ

ــات ــو الدميق ، )القوميـ ــة الكونغـ ــةمجهوريـ ــشعبية  ،راطيـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ  ، مجهوريـ
 ، كــوت ديفــوار،) البوليفاريــة-مجهوريــة ( فرتويــال ، ســري النكــا،ســاموا ،زمبــابوي
  .اليابان،  نيكاراغوا، ناميبيا،موزامبيق

يت كــل مــن ممثلــي اجلمهوريــة العربيــة  ، أدىل ببيــان قبــل التــصو أيــضا٤٧ويف اجللــسة   - ٣٨
باسـم  (قـربص  ببيان بعد التصويت كل من ممثلـي  أدىل  و .األمريكية السورية والواليات املتحدة  

  ).A/C.3/67/SR.47انظر (اليابان و) االحتاد األورويب
  

  A/C.3/67/L.28مشروع القرار   - باء  
 ،قـام ممثـل املغـرب، باسـم األردن    نوفمرب، / تشرين الثاين  ٨، املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     - ٣٩

 ، وإيطاليـا  ، وأيرلنـدا  ، وأنـدورا  ، واإلمارات العربية املتحدة   ، وأملانيا ، وألبانيا ، وإستونيا ،وإسبانيا
 ، وتركيــا، وتايلنــد، وبــريو، وبولنــدا، وبوركينــا فاســو، وبــنن، وبلغاريــا، وبلجيكــا،والربتغــال

 ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية   ، واجلمهوريــة التــشيكية ، وجــزر القمــر ،ودواجلبــل األســ 
 ، وســـلوفينيا، وســـلوفاكيا، ورومانيـــا، والـــدامنرك، وجورجيـــا، ومجهوريـــة مولـــدوفا،الـــسابقة

ــربيا، وسويــــسرا، والــــسويد،والــــسنغال ــدا، وفرنــــسا،وغواتيمــــاال ، وصــ  ، وقــــربص، وفنلنــ
 ،شقر ومدغــ، ومــايل، وليتوانيــا، ولكــسمربغ،ا والتفيــ، وكــوت ديفــوار، وكنــدا،والكــامريون

 ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية         ،واملغرب ،ومصر
 واليونـان، بعـرض مـشروع قـرار     ، واليابـان ، والواليات املتحدة األمريكية   ، وهولندا ،ونيوزيلندا
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قـوق  ريها مـن املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة حب         دور مؤسسات أمناء املظامل والوسطاء وغ     ”بعنوان  
يف وقـت الحـق، انـضم إىل        و). (A/C.3/67/L.28“ اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها       

ــرار مقــدمي مــشروع   ــتني،كــل مــن أذربيجــان الق ــا، واألرجن  ، وإســرائيل، وأســتراليا، وأرميني
 والبوســنة ،وبورونــدي ، وبليــز، وبــابوا غينيــا اجلديــدة  ،يــسلنداأ و، وأوكرانيــا،وأوروغــواي
 -مجهوريـة   (، وفرتويـال     وغـابون  ،والـسودان وجنوب السودان،    ،ورية كوريا  ومجه ،واهلرسك

ــة ــتان،)البوليفاريـ ــستان، وقريغيزسـ ــا، وكازاخـ ــتاريكا، وكرواتيـ ــان، وكوسـ ــة، ولبنـ  ، ومالطـ
  . وهنغاريا، وهندوراس، واهلند، وموريتانيا،ومنغوليا

للجنــة مــشروع نــوفمرب، اعتمــدت ا/ تــشرين الثــاين٢٠، املعقــودة يف ٤١ويف اجللــسة   - ٤٠
  ).من مشروع القرار الثاين ١٣٧انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.28القرار 

    
  A/C.3/67/L.32/Rev.1شروع القرار م  - جيم  

نـوفمرب، قـام ممثـل بـريو، باسـم االحتـاد       / تـشرين الثـاين  ٢٦، املعقـودة يف  ٤٣يف اجللسة     - ٤١
 وأنتيغـوا   ، وإكـوادور  ، وإسرائيل ،نيا وإستو ، وأستراليا ، وأرمينيا ، واألرجنتني ،وإثيوبيا،  الروسي
 ،والربتغـــال ، وبـــاراغواي، وإيطاليـــا،يـــسلندا، وأ وأيرلنـــدا، وأوروغـــواي، وأنـــدورا،وبربـــودا
 املتعـددة  -دولـة  ( وبوليفيـا  ، والبوسـنة واهلرسـك   ، وبوركينـا فاسـو    ، وبنمـا  ، وبلغاريا ،وبلجيكا
ــات ــريو،)القومي ــيالروس، وب ــد، وب ــور ، وتركيــا، وتايلن ــ- وتيم ــا،شيت لي  واجلبــل ، وجامايك
 ومجهوريــــة مقــــدونيا ، ومجهوريــــة كوريــــا، واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة، واجلزائــــر،األســــود
 ، والـسلفادور  ، وسـان مـارينو    ، وجنـوب الـسودان،     ومجهوريـة مولـدوفا    ،الفية السابقة اليوغوس

ويـال   وفرت ، والفلـبني  ، وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ، وصربيا ،وشيلي،   والسويد ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ،وكولومبيـا ،   وكوسـتاريكا  ، وكوبا ، وقريغيزستان ، وقربص ، وفنلندا ،) البوليفارية -مجهورية  (

ــا ــسمربغ،وكينيـ ــا و، ولكـ ــشتاين،ليتوانيـ ــايل، وليختنـ ــشقر، ومـ ــصر، ومدغـ  ، واملغـــرب، ومـ
ــسيك ــا،واملكـ ــا، ومنغوليـ ــاكو، وموريتانيـ ــا، ومونـ ــرويج، وناميبيـ ــسا، والنـ ــر، والنمـ  ، والنيجـ
 بعـرض مـشروع قـرار       ، وهولنـدا  ، وهنغاريا ، واهلند ، وهاييت ، ونيوزيلندا ،اراغوا ونيك ،ونيجرييا
ويف وقـت الحـق، انـضم    ). A/C.3/67/L.32/Rev.1 (“حقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع       ”بعنوان  

 ، وأوكرانيـــا، وأملانيـــا، وألبانيـــا، وإســـبانيا،إىل مقـــدمي مـــشروع القـــرار كـــل مـــن أذربيجـــان
 واجلمهوريــة ، وجــزر القمــر، وتــونس، وبــيالروس،وبولنــدا ، وبورونــدي، وبــنن،وبــنغالديش
 ، وســـانت كيـــتس ونـــيفس، ورومانيـــا، والـــدامنرك، وجورجيـــا، أفريقيـــا وجنـــوب،التـــشيكية
ــسنغال ــورينام،والـ ــرياليون، وسـ ــصني، وسـ ــا، والـ ــا، وغامبيـ ــادا، وغانـ ــامريون، وغرينـ  ، والكـ
 ، واململكـة العربيـة الـسعودية      ، وماليزيـا  ، ومالطـة  ، وليربيـا  ، والتفيـا  ، وكـوت ديفـوار    ،وكرواتيا

  . واليونان، واليابان، وهندوراس،أيرلندا الشماليةواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٧ويف اجللــسة   - ٤٢
  ).من مشروع القرار الثالث ١٣٧انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.32/Rev.1القرار 
بعـد اعتمـاد مـشروع       ببيـان    وشـيلي األمريكيـة   وأدىل كل من ممثلي الواليـات املتحـدة           - ٤٣

  ).A/C.3/67/SR.47انظر (القرار 
    

  A/C.3/67/L.33مشروع القرار   - دال  
 ،نـوفمرب، قـام ممثـل مـصر، باسـم إثيوبيـا      / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٣٨ اجللسة   يف  - ٤٤

 واإلمــارات العربيــة  ، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإريتريــا،ردن واأل، واألرجنــتني،وأذربيجــان
ــدة ــودا ،املتحـ ــوا وبربـ ــسيا، وأنتيغـ ــستان، وإندونيـ ــدا، وأوزبكـ ــران ، وأوغنـ ــة ( وإيـ  -مجهوريـ

ــالمية ــستان،)اإلسـ ــرين، وباكـ ــنغالديش، والبحـ ــنن، وبـ ــسوانا، وبـ ــو ، وبوتـ ــا فاسـ  ، وبوركينـ
 ، وجـزر القمـر  ، واجلزائـر  ، وتـونس  ،تـشاد  و ،) املتعددة القوميات  -دولة  (يفيا   وبول ،وبوروندي

 ومجهوريـة   ، واجلمهورية العربية السورية   ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،ومجهورية أفريقيا الوسطى  
 ، وجيبــويت وجنــوب الــسودان،، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة

 ،وســانت كيــتس ونــيفس ، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين ، وزمبــابوي،أس األخــضروالــر
ــا ــري النكـ ــسلفادور،وسـ ــسنغال، والـ ــوازيلند، والـ ــسودان، وسـ ــصومال، والـ  ، والـــصني، والـ
 ، وغينيـــا االســـتوائية، وغينيـــا، وغيانـــا، وغانـــا، وغـــابون، وعمـــان، والعـــراق،وطاجيكـــستان

 ، وكـوت ديفـوار    ، وكوبـا  ، والكامريون ، وقطر ، نام  وفييت ،) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
 ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ، وماليزيـا  ، ومـايل  ، وليبيـا، وليـسوتو    ، وليربيـا  ، ولبنـان  ، وكينيا ،ويتوالك

 ، والنيجــر، وناميبيــا، وموريتانيــا، واململكــة العربيــة الــسعودية ، وملــديف، ومــالوي،واملغــرب
العوملـة  ”شروع قـرار بعنـوان    والـيمن، بعـرض مـ      ، وهنـدوراس  ، وهـاييت  ، ونيكـاراغوا  ،ونيجرييا

ويف وقــت الحــق، ). A/C.3/67/L.33( “تمتــع الكامــل جبميــع حقــوق اإلنــسانوآثارهــا علــى ال
 ، وروانـدا ، واجلمهوريـة الدومينيكيـة  ، وتوغـو ،انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من أنغوال    

  . واهلند، والكونغو، والفلبني، وغامبيا، وسانت لوسيا،وزامبيا
رب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفم/ تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٧يف اجللــسة و  - ٤٥

 ١٣٧انظـر الفقـرة      (، صـوتا  ٥٣ مقابـل    ١٢٨بتصويت مسجل بأغلبيـة      A/C.3/67/L.33القرار  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار الرابعمن 

  : املؤيدون
 ، أفغانـستان  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، األردن ، األرجنـتني  ، أذربيجان ، إثيوبيا ،االحتاد الروسي   

 ، أوروغـواي  ، أنغـوال  ، إندونيـسيا  ، أنتيغوا وبربودا  ، اإلمارات العربية املتحدة   ،رإكوادو



A/67/457/Add.2
 

12 12-63622 
 

 ، بـاراغواي  ، بـابوا غينيـا اجلديـدة      ،)المية اإلس -مجهورية  ( إيران   ، أوغندا ،أوزبكستان
 ، بنمـا  ، بـنغالديش  ، بليـز  ، بـروين دار الـسالم     ، بربـادوس  ، الربازيـل  ، البحرين ،باكستان

ــنن ــان،بـ ــسوانا، بوتـ ــو  بور، بوتـ ــا فاسـ ــدي،كينـ ــا ، بورونـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  املتعـ
 ، وتوفـالو  ، توغـو  ،نيداد وتوباغو  تري ، تركمانستان ، تايلند ، بيالروس ، بريو ،)القوميات
 ، جـزر القمـر    ، جزر سـليمان   ، جزر البهاما  ، اجلزائر ، جامايكا ، ليشيت - تيمور   ،تونس

 ، العربيـــة الـــسورية وجلمهوريـــة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة
ــا ــة كوري ــشعبية الدميقراطيــةمجهوري ــة ، ال ــة الكونغــو الدميقراطي ــة الو ، مجهوري  مجهوري

ــشعبيةالدميق ــة ال ــا،راطي ــرأس األخــضر، جيبــويت جنــوب الــسودان،، جنــوب أفريقي  ، ال
 ســانت كيــتس ، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســاموا، زمبــابوي، زامبيــا،روانــدا

 ، ســوازيلند، الـسنغال ، ســنغافورة، الـسلفادور ، النكــا سـري ، سـانت لوســيا ،سيونيفـ 
ــسودان ــصومال، شــيلي، ســرياليون، ســورينام،ال ــص، ال ــراق، طاجيكــستان،ني ال  ، الع
 فرتويــال ، الفلــبني، فــانواتو، غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال، وغرينــادا، غانــا،غامبيــا ،عمــان

 ،كازاخـــستان ، قريغيزســـتان، قطـــر، فييـــت نـــام، فيجـــي،) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (
 ،لكونغـــو ا، كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، كمبوديـــا،الكـــامريون
 ،املغـرب  ، مصر ، مدغشقر ، ماليزيا ، مايل ،ليسوتو  ليبيا، ، ليربيا ، لبنان ، كينيا ،الكويت

 ، موريتانيــــا، منغوليــــا، اململكــــة العربيــــة الــــسعودية، ملــــديف، مــــالوي،املكــــسيك
 ،اهلنــد ، هــاييت، نيكــاراغوا، نيجرييــا، نيبــال، ناميبيــا، ميامنــار، موزامبيــق،موريــشيوس
  . اليمن،هندوراس

  :املعارضون
 ،يـسلندا  أ ،أيرلندا ،أوكرانيا ،أندورا ،أملانيا ،ألبانيا ،إسرائيل ،إستونيا ،أستراليا ،إسبانيا  

 ،داجلبـل األسـو    ،تركيـا  ،بولندا ،البوسنة واهلرسك  ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،إيطاليا
مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     ،مجهورية كوريا  ،اجلمهورية التشيكية  ، مارشال جزر

 ، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، رومانيــا، الــدامنرك، جورجيــا، مجهوريــة مولــدوفا،الــسابقة
 ، التفيـا ، كنـدا ، كرواتيـا ، قـربص  ، فنلنـدا  ، فرنـسا  ، صـربيا  ، سويسرا ، السويد ،سلوفينيا
 اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا           ،مالطـة  ، ليختنـشتاين  ، ليتوانيا ،ربغلكسم

 ، نيوزيلنــدا، النمــسا، النــرويج،) املوحــدة-واليــات ( ميكرونيزيــا ، مونــاكو،الــشمالية
  . اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا،هنغاريا
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  :املمتنعون
  .ال أحد  

علـى مـشروع القـرار      قبـل التـصويت     ) ويبباسم االحتـاد األور   (ببيان  وأدىل ممثل قربص      - ٤٦
  ).A/C.3/67/SR.47 رانظ(
    

  Rev.1 و A/C.3/67/L.34مشروعا القرارين   -هاء   
نـــوفمرب، قـــام ممثـــل النمـــسا، باســـم / تـــشرين الثـــاين١٥، املعقـــودة يف ٣٨يف اجللـــسة   - ٤٧

ــتني ــا، واألردن،األرجن ــا، وإســرائيل، وإســتونيا، وإســبانيا، وأرميني ــا وأملا، وألباني ــدورا،ني  ، وأن
ــدا،وأوروغــواي ــسلندا ، وأيرلن ــا،وأي ــاراغواي، وإيطالي ــل، وب ــال، والربازي  ، وبلجيكــا، والربتغ

ــا ــا،وبلغاري ــنة و، وبــنن، وبنم ــدا،اهلرســك والبوس ــريو، وبولن ــل األســود ، وتايلنــد، وب  ، واجلب
ــة التـــشيكية ــسابقة ،واجلمهوريـ ــدونيا اليوغوســـالفية الـ ــة مقـ ــدوفا، ومجهوريـ ــة مولـ  ، ومجهوريـ

 ، وسويـسرا  ، والـسويد  ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، وسان مارينو  ، ورومانيا ، والدامنرك ،وجورجيا
 ، وكرواتيــا، وقــربص، وفنلنــدا،رنــسا وف، وغواتيمــاال، والــصني، والــصومال، وصــربيا،وشــيلي

ــا، وكوســـتاريكا،وكـــوت ديفـــوار  ، وليختنـــشتاين، وليتوانيـــا، ولكـــسمربغ، ولبنـــان، والتفيـ
 ، ومونـــاكو،واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية ، واملكـــسيك،ومالطـــة
 قــرار بعنــوان  واليونــان، بعــرض مــشروع ، واليابــان، وهولنــدا، وهنغاريــا، والنمــسا،والنــرويج

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.34 (“حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل”
  ،إن اجلمعية العامة”    
 مـن  ١٠  و٩  و٨  و٥  و٣بادئ الـواردة يف املـواد    امل إذ تضع يف اعتبارها   ”    

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         املتـصلة بـذلك   األحكـام    و اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان      
 ٦ املـواد سـيما    قني به، وال  حباحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني املل     

 ٣٩ و ٣٧ملــواد  ، وال ســيما ا  مــن العهــد، واتفاقيــة حقــوق الطفــل    ١٠ و ٩ و ٧و 
، الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة      منــها، والعهــد  ٤٠ و

  الصدد، وسائر املعاهدات الدولية يف هذا
  إىل املعايري الدولية العديدة يف جمال إقامة العدل، وإذ توجه االنتباه”    
ن وجلنـة   مجيع قرارات اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـسا            إىلوإذ تشري   ”    

 حقـوق اإلنـسان يف       مبوضوع املتصلةحقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي      
 كــانون ١٨ املــؤرخ ٦٢/١٥٨ ، مبــا يف ذلــك قــرارا اجلمعيــة العامــةجمــال إقامــة العــدل

، ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٢١ املــــؤرخ ٦٥/٢١٣ و ٢٠٠٧ديــــسمرب /األول
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 ١٨/١٢و  ٢٠٠٩مـــارس /آذار ٢٥ املـــؤرخ ١٠/٢ جملـــس حقـــوق اإلنـــسان اوقــرار 
  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩املؤرخ 

 ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ املؤرخ   ٦٧/١بقرار اجلمعية العامة     وإذ ترحب ”    
إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة بـشأن سـيادة القـانون علـى               ”املعنون  

  ،“والدويل الصعيدين الوطين
دوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن بــدخول االتفاقيــة ال أيــضا وإذ ترحــب”    

االختفاء القسري حيز النفاذ، وإذ تشجع مجيع الـدول الـيت مل تقـم بعـد بـالتوقيع علـى          
  االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها على النظر يف القيام بذلك،

 بقواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري             كذلك وإذ ترحب ”    
  ،)قواعد بانكوك (للمجرمات االحتجازية

مببـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بـشأن فـرص احلـصول علـى                 وإذ ترحب ”    
  املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية،

ــم   وإذ حتــيط علمــا ”     ــام رق ــالتعليق الع ــسانية   ٢١ب ــة اإلن ــة املعامل ــشأن كفال  ب
ــهم،    ــن حريت ــسجناء احملــرومني م ــقلل ــم  والتعلي ــام رق ــش٣٢ الع ــة   ب أن احلــق يف املعامل

املتساوية أمام احملاكم واهليئـات القـضائية ويف احلـصول علـى حماكمـة عادلـة، والتعليـق                  
 للجنـة حقـوق الطفـل بـشأن حقـوق الطفـل يف جمـال قـضاء األحـداث،                    ١٠العام رقم   
 الـيت    بشأن حقوق الطفل يف التحّرر من مجيع أشـكال العنـف،           ١٣ العام رقم    والتعليق

  ،ة املعنية حبقوق اإلنسانجناعتمدهتا الل
 األعمال اهلامة اليت اضطلع هبا يف جمال إقامة العدل          وإذ تالحظ مع التقدير   ”    

 ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق ،مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وإدارة  ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،اإلنــسان
ــا ــة األمــم املتحــدة    عملي ــة العامــة، وهيئ للمــساواة بــني ت حفــظ الــسالم التابعــة لألمان

املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد  ، إىل جانــب اجلنــسني ومتكــني املــرأة
  األطفال، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح،

ــه الفريــق املــشترك بــني    العمــل الــذي اوإذ تالحــظ مــع االرتيــاح ”     ضــطلع ب
 التنـسيق   وخباصـة أعـضاؤه،   والعمل الذي اضطلع به     الوكاالت املعين بقضاء األحداث     

مــشاركة وجمــال قــضاء األحــداث  تقــدمي املــشورة الفنيــة واملــساعدة يف يف فيمــا بينــهم 
  عمل الفريق وأعضائه،يف النشطة اجملتمع املدين 

 ونزاهـة النظـام القـضائي       هليئـة القـضائية   بأن اسـتقالل وحيـاد ا     اقتناعا منها   و”    
واحلكـم    وسيادة القانون  غىن عنها حلماية حقوق اإلنسان      ال واستقالل احملاماة شروط  
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احترامهـا يف   لـذلك    وينبغـي    ، التمييز يف إقامة العـدل     عدمكفالة  الرشيد والدميقراطية ول  
  مجيع الظروف،

نتــصاف مــن أجــل  بــضرورة أن تــضع كــل دولــة إطــارا فعــاال لالوإذ تــذكّر”    
  معاجلة التظلمات أو االنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان،

همـا  ميـشكل أساسـا       إىل العدالـة   أن حق اجلميع يف اللجوء     على تشددوإذ  ”    
  ،إقامة العدلعن طريق لتعزيز سيادة القانون 

أمهية كفالة احترام سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان          وإذ تضع يف اعتبارها     ”    
قامة العدل، بوصف ذلك إسهاما بـالغ األمهيـة يف بنـاء الـسالم وإقامـة العـدل        يف جمال إ  

  ووضع حد لإلفالت من العقاب،
بأمهية مبدأ احتفاظ األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم مبـا هلـم مـن                 وإذ تقر ”    

حقوق إنسان غري قابلة للتقييد، وبـسائر حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، إال يف        
  ، قانونية يقتضيها بشكل بّين تطبيق إجراءات احلبسحاالت وجود قيود

إىل أن تأهيل األشخاص احملرومني مـن حريتـهم تـأهيالً اجتماعيـاً              وإذ تشري ”    
جيب أن يكون من مجلـة األهـداف األساسـية الـيت يتوخاهـا نظـام العدالـة اجلنائيـة، مبـا                      

 اجملتمــع يـضمن، إىل أبعـد حـد ممكـن، أن يكــون اجملرمـون بعـد رجـوعهم إىل صـفوف        
مــستعدين وقــادرين علــى العــيش يف حيــاة عمادهــا االلتــزام بالقــانون واالعتمــاد علــى   

  النفس،
الـة  حل خاص لـدى إقامـة العـدل       إيالء االهتمام بوجه   لضرورة   وإدراكا منها ”    

ــد،     ــساء علــى وجــه التحدي ــدما وخباصــةاألطفــال واألحــداث والن ــهم   عن تكــون حريت
  والظلم واالمتهان،إساءة املعاملة ل العنف وعرضة ملختلف أشكايكونون  ومسلوبة

باالحتياجــات الــيت ختــّص حتديــدا األطفــال الــذين ســبق ارتبــاطهم    وإذ تقــّر”    
بــالقوات املــسلّحة أو اجلماعــات املــسلّحة، وإذ تالحــظ أنــه عنــد توجيــه التــهم هلــؤالء  

ــت و      ــا ارُتكب ــزعم أهن ــرائم ُي ــال خبــصوص ج ــسلّحة    األطف ــالقوات امل ــاطهم ب ــت ارتب ق
   فقط،كجناةاجلماعات املسلّحة، ينبغي النظر إليهم كضحايا يف املقام األول، ال  وأ
يف مجيـع   الطفـل    ضرورة أن تراعى يف املقام األول مـصلحة        تعيد تأكيد وإذ  ”    

الـسابقة  التـدابري   يتعلـق ب   طفل يف إطار إقامة العدل، مبا يف ذلك مـا         لالقرارات املتعلقة با  
إصـدار  واملتـصلة ب  يف مجيـع املـسائل املتعلقـة بالطفـل        هتماموأن يوىل هلا اال   للمحاكمة،  
 والديـه أو علـى أوصـيائه القـانونيني أو املـتكفلني بـصفة رئيـسية برعايتـه،                   أحكام علـى  

  حيثما انطبق ذلك،
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 عـن حقـوق     اجلمعية العامـة  ألمني العام إىل    آخر تقرير قدمه ا    ب ترحب  - ١”    
  اإلنسان يف جمال إقامة العدل؛

 الــسامية حلقــوق مفوضــة األمــم املتحــدةبــآخر تقــارير   أيــضاترحــب  - ٢”    
وبــالتقرير ، اإلنــسان بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان لألحــداث احملــرومني مــن حريتــهم  

املشترك ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحـدة املعـين             
نية بالعنف ضـد األطفـال، بـشأن        باملخدرات واجلرمية، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املع      

اللـذين قُـدِّما إىل      منع العنف ضد األطفال والتصدي له يف إطار نظام قضاء األحداث،          
  جملس حقوق اإلنسان؛

 مجيع معـايري األمـم املتحـدة املتعلقـة حبقـوق             استيفاء  أمهية تعيد تأكيد   - ٣”    
  ؛ على حنو تام وفعالاإلنسان يف جمال إقامة العدل

 مجيع الدول األعضاء أال تـألو جهـدا يف تـوفري اآلليـات              دعوهتا تكرر  - ٤”    
ــا    ــة وغريه ــشريعية الفعال ــات واإلجــراءات و  واإلجــراءات الت ــن اآللي ــة  م ــوارد الكافي امل

  ؛ على حنو تام املعايريتلك استيفاءلكفالة 
كيانـات   الدول إىل االستفادة من املـساعدة التقنيـة املقدمـة مـن       تدعو  - ٥”    

 بغية تعزيز القدرات واهلياكـل األساسـية الوطنيـة    يف هذا الصدد  وبراجمهاةاألمم املتحد 
  ؛العدل يف جمال إقامة

  الوطنيــةالتنميــة احلكومــات أن تــدرج إقامــة العــدل يف خطــط تناشــد  - ٦”    
ــا  ــدمي        كجــزء الاخلاصــة هب ــة لتق ــوارد كافي ــة وأن ختــصص م ــة التنمي يتجــزأ مــن عملي

، وتـدعو اجملتمـع الـدويل      تـها زيز حقوق اإلنـسان ومحاي     القانونية بغية تع   املعونةخدمات  
إىل االستجابة لطلبات احلصول علـى املـساعدة املاليـة والتقنيـة مـن أجـل دعـم وتعزيـز                    

  إقامة العدل؛
 بــصفة  بنــاء القــدرات الوطنيــة يف جمــال إقامــة العــدل  ضــرورة تؤكــد  - ٧”    

ام اجلنــائي   إصــالح اجلهــاز القــضائي والــشرطة والنظــ    عــن طريــق  ، وخباصــة  خاصــة
 االسـتقرار يف اجملتمعـات وسـيادة القـانون يف       إرسـاء إصالح قضاء األحداث، بغـرض      و

ية  بــدور مفوضــالــسياق، يف هــذا ،، وترحــبلــرتاع وصــوهنمابعــد انتــهاء ا حــاالت مــا
ــسان   ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــة يف    دعــم يف األم ــضائية انتقالي ــات ق ــشغيل آلي ــشاء وت  إن

  رتاع؛بعد انتهاء ال حاالت ما
ذ ملكافحــة ـــ ر تتخــــ أي تدابيامتثـال أن علـى الــدول أن تكفـل   تؤكـد    - ٨”    

ــة العــدل،     ــا يف ذلــك يف جمــال إقام ــانون اإلرهــاب، مب ــدويل، اللتزاماهتــا مبوجــب الق  ال
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 لالجئني والقـانون اإلنـساين    الدويل  قانون  القوق اإلنسان و  القانون الدويل حل   سيما وال
  ؛الدويل

دويل الــكــومي احلرباء اخلــفريــق ي يقــوم بــه بالعمــل الــذ حتــيط علمــا  - ٩”    
التـشريعات  وبـشأن   العضوية لتبادل املعلومـات بـشأن أفـضل املمارسـات           باب  فتوح  امل

الوطنية والقانون الدويل الساري وبشأن تنقيح قواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا              
ح وأفـضل   اإلصـال  يف جمـال علـم    وصـل إليـه      الت مت  آخر مـا   تضمملعاملة السجناء، حبيث    

ــة  ــا أحــرزه الفريــق مــن تقــّدم   املمارســات، بغي ــة منــع اجلرميــة  تقــدمي تقريــر عّم  إىل جلن
إىل  فريـق اخلـرباء      تدعو، يف هذا الصدد،   ، و يف دورهتا الثانية والعشرين   والعدالة اجلنائية   

األمـم  مفوضـية   االستفادة من خربة مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة و            
   واجلهات املعنية األخرى؛قوق اإلنساناملتحدة حل

 القانون الدويل حيظر التعذيب بشكل تـام، وتـدعو الـدول       بأن تذكّر - ١٠”    
إىل معاجلة ومنع حاالت تعـّرض األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم لظـروف احتجـاز                 
وأساليب معاملة ومعاقبـة ترقـى إىل مـستوى املعاملـة أو املعاقبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

  و املهينة؛أ
ــث - ١١”     ــسابق     حتـ ــاز الـ ــن االحتجـ ــد مـ ــسعى إىل احلـ ــى أن تـ ــدول علـ  الـ

ــة      للمحاكمــة،  ــدابري تــشريعية وإداري ــها اختــاذ ت حيثمــا كــان ذلــك مالئمــا، بطــرق من
واعتماد سياسات بشأن الشروط املسبقة لالحتجاز وحتديـد احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا                

دف إىل تنفيـذ التـشريعات القائمـة وضـمان          اللجوء إليه ومدته وبدائله واختاذ تدابري هتـ       
  ؛القانونيتني  واحلصول على املشورة واملساعدةإتاحة إمكانية اللجوء إىل العدالة

الـدول علـى معاجلـة مـشكلة اكتظـاظ مرافـق االحتجـاز عـن            تشّجع - ١٢”    
 الـسابق   االحتجـاز طريق اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تعزيز اتباع أساليب بديلـة عـن       

حلـصول علـى املـساعدة      افـرص   وزيـادة   املعاقبة بالسجن أينما أمكـن،      عن  لمحاكمة و ل
  كفاءة نظم العدالة اجلنائية ومرافقها وزيادة طاقتها االستيعابية؛ وزيادةالقانونية، 

  األمــم املتحــدة ملعاملــةمراعــاة قواعــد الــدول علــى تواصــل تــشجيع - ١٣”  
علـــى النحـــو  )قواعـــد بـــانكوك(رمـــات للمجالـــسجينات والتـــدابري غـــري االحتجازيـــة 

ــسياسات وخطــط العمــل    الواجــب لــدى  ــشريعات واإلجــراءات وال ــذ الت  وضــع وتنفي
 املتــصلة باملوضــوع اإلجــراءات اخلاصــة  املكلفــني بواليــات  وتــدعو  ،املتــصلة بــذلك 

 ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات قــوق اإلنــساناألمــم املتحــدة حلومفوضــية 
  إىل مراعاة هذه القواعد يف أنشطتها؛املعنية نظمات وسائر املواجلرمية 
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لقــانون بطريقــة لالف خمــبأنــه جيــب معاملــة كــل طفــل وحــدث   تقــر - ١٤”    
املعـايري الدوليـة    مـع وضـع      وفقـا للقـانون الـدويل،        ،تراعي حقوقه وكرامته واحتياجاتـه    

ألطـراف يف   الـدول ا  ب وهتيـب   يف االعتبار،  قوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل     حب املتصلة
  التقيد الصارم مببادئها وأحكامها؛ اتفاقية حقوق الطفل

الــيت هــود اجل الــدول الــيت مل تــدرج بعــد قــضايا األطفــال يف  تــشجع - ١٥”    
 لبــسط ســيادة القــانون علــى القيــام بــذلك وعلــى وضــع سياســة شــاملة   تبــذهلا عمومــا

لـة أمـور منـها       مج ولتعزيـز لقضاء األحـداث وتنفيـذها ملنـع جنـوح األحـداث ومعاجلتـه              
إحالــة اجلــاحنني إىل بــرامج إصــالح خــارج نطــاق نظــام    مثــل ،اســتخدام تــدابري بديلــة

والتقيد مببدأ منح األطفال احلرية باسـتثناء احلـاالت         والعدالة اإلصالحية    العدالة اجلنائية 
 وألقصر فترة زمنية ممكنة واحلـرص، حيثمـا أمكـن، علـى             اليت تستوجب حرماهنم منها   

  حملاكمة؛ا قبل األطفال  احتجازتفادي
 أمهيــة أن تــدرج يف سياســات قــضاء األحــداث اســتراتيجيات تؤكــد - ١٦”    
 مــن خــالل الــربامج التعليميــة، حــىت وخباصــة، ســابقا األطفــال اجلــاحننيعــادة إدمــاج إل

  يتسىن هلم االضطالع بدور بناء يف اجملتمع؛
فعالـة، مبـا فيهـا      الـدول علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الـضرورية وال             حتثّ - ١٧”    

تدابري اإلصالح القانوين، حسب االقتـضاء، مـن أجـل منـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد          
  الطفل يف إطار نظام العدالة، والتصدي له؛

ــث - ١٨”     ــضا حتـ ــاهتا،     أيـ ــشريعاهتا وممارسـ ــل، يف تـ ــى أن تكفـ ــدول علـ الـ
اإلعـدام   من العمر على اجلرائم اليت يرتكبوهنا بعقوبـة          ١٨من هم دون سن     يعاقب   أال

 عنـهم، وأال يوقـع علـيهم العقـاب البـدين      أو السجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفـراج  
ــاء       ــدول إىل النظــر يف إلغ ــدعو ال ــة، وت ــدابري التأديبي ــضائية أو الت يف إطــار األحكــام الق

الـسجن مـدى    مـن العمـر علـى اجلـرائم الـيت يرتكبوهنـا ب      ١٨معاقبة مـن هـم دون سـن         
  ؛ عنهمراجاحلياة دون إمكانية اإلف

الـدول علـى أال حتـدد الــسن الـدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة عنــد        تـشجع  - ١٩”    
ــار درجــة النــضج العــاطفي      ــالغ االخنفــاض، وأن تأخــذ بعــني االعتب مــستوى عمــري ب
والنفسي والعقلي للطفل، وتشري يف هذا الـصدد إىل توصـية جلنـة حقـوق الطفـل برفـع          

 عاماً دون اسـتثناء، باعتبـاره احلـد العمـري           ١٢ احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل     
  األدىن املطلق، وأن تتواصل زيادته إىل مستويات عمرية أعلى؛
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 األطفــال املناســبة بــشأن مجــع املعلومــات علــىالــدول   أيــضاتــشجع - ٢٠”    
من أجل حتسني إقامتـها للعـدل، مـع مراعـاة حـق             م العدالة اجلنائية    انظل الذين خيضعون 
ــة حلقــوق اإلنــسان يف هــذا    األطفــال يف اخلــ ــام للــصكوك الدولي ــرام الت صوصية واالحت

  ؛الصدد ومراعاة املعايري الدولية املنطبقة على حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل
 يلحـق باألطفـال     أمهية إيالء مزيد من االهتمام إىل األثر الـذي         تؤكد - ٢١”    

الـيت  عامـة  الناقـشة  املت نفـسه   سجن الوالدين، وتالحظ مع االهتمـام يف الوقـ  من جّراء 
 ٢٠١١عـام   سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠يـوم واحـد يف       علـى مـدى      جلنة حقوق الطفـل   أجرهتا  

خالصـة اجتمـاع اليـوم الكامـل الـذي          ، وكـذلك    ‘حالة أطفال السجناء  ’عن موضوع   
  ؛خّصصه جملس حقوق اإلنسان ملوضوع حقوق الطفل

صات يف جمــال تــدريب متعــدد التخصــ  احلكومــات إىل تــوفري تــدعو - ٢٢”    
، مبـا يف ذلـك التـدريب علـى مناهـضة            حقوق اإلنسان مبا يالئـم كـل حالـة علـى حـدة            

جلميـع  وحقـوق الطفـل،     الفوارق بني اجلنسني    و ات تعدد الثقاف   مراعاة العنصرية وعلى 
 ضـباط ني االجتماعيني وموظفي اهلجرة و    األخصائيالقضاة واحملامني واملدعني العامني و    

العمليـات   يني املعنيني، مبن فيهم األفراد الذين يـتم نـشرهم يف    ناملهالشرطة وغريهم من    
  امليدانية الدولية؛

ــد األمــم      تــشجع - ٢٣”     ــاالت املتخصــصة ومعاه  اللجــان اإلقليميــة والوك
 حقوق اإلنسان ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وغريهـا مـن            تاملتحدة العاملة يف جماال   

املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري         وتحدة  منظومة األمم امل    املعنية يف  اهليئات
 معـايري األمـم املتحـدة يف هـذا          تعزيزفيها الرابطات املهنية الوطنية املعنية ب      احلكومية، مبا 

 مبـا فيهـا وسـائط اإلعـالم، علـى مواصـلة             ،قطاعـات اجملتمـع املـدين      اجملال، وغريهـا مـن    
  العدل؛ مة تعزيز حقوق اإلنسان يف جمال إقايفتطوير أنشطتها 

جمـال قـضاء      يف التقنيـتني  املشورة واملساعدة     اليت تطلب   الدول تدعو - ٢٤”    
 توفرمهـا يف هـذا اجملـال كيانـات         إىل االستفادة من املشورة واملـساعدة اللـتني        ثاألحدا

 الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بقـضاء             وخباصـة ،  املعنيـة األمم املتحدة وبراجمهـا     
يف جمـال إقامـة العـدل، وخباصـة     الوطنية  ياكل األساسية   اهلقدرات و لاز  يتعزلاألحداث،  

  قضاء األحداث؛
 حقــوق اإلنــسان وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   جملــستــدعو  - ٢٥”    
املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف        ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان   و
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تنــسيق   مواصــلةاملخــدرات واجلرميــة إىلعـين ب األمــم املتحــدة امل ومكتــب ضـد األطفــال 
   املتصلة بإقامة العدل بشكل وثيق؛مأنشطته

ومكتب األمم املتحـدة   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ية مفوض تدعو - ٢٦”    
 ما، علــى تعزيـز أنــشطته مـا هي، يف إطــار واليتالأن يعمـ املعـين باملخـدرات واجلرميــة إىل   
بعـد انتـهاء      يف حاالت مـا    وخباصةيف جمال إقامة العدل،     املتصلة ببناء القدرات الوطنية     

، وأن يتعاونا، يف هذا السياق، مـع اإلدارات املعنيـة يف األمانـة العامـة، مبـا فيهـا                    اعنـزال
  مكتب دعم بناء السالم وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم؛

لالزمـة إلقامـة العـدل       على أمهيـة إعـادة بنـاء وتعزيـز اهلياكـل ا            تشدد - ٢٧”    
بعـد انتـهاء     وأمهية احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك يف حـاالت مـا              

النـزاع، باعتبار ذلك إسهاما حامسا يف بناء السالم وإقامة العدل ووضع حـد لإلفـالت           
إىل األمـني العـام أن يكفـل التنـسيق واالتـساق            من العقاب، وتطلب، يف هـذا الـصدد،         

املعنيـة، بوسـائل منـها الفريـق        نظومة بني برامج وأنشطة هيئـات املنظومـة         املق  على نطا 
املعين بالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون الذي ترأسه نائبة األمـني العـام وتدعمـه          

، مبــا يف ذلــك وحــدة ســيادة القــانون باألمانــة العامــة، وبالتعــاون مــع جلنــة بنــاء الــسالم
  ألمم املتحدة؛العمليات امليدانية لق املساعدة املقدمة عن طري

الدول إىل القيام، يف إطـار آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل                تدعو - ٢٨”    
ويف سياق التقارير اليت تقّدمها مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، بـالنظر يف     

  التصّدي ملسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف جمال إقامة العدل؛
املكلفني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة املعنـيني التـابعني جمللـس              دعوت - ٢٩”    

 اهتمـام   إىل إيـالء  اهليئات املعنية املنـشأة مبوجـب معاهـدات،         حقوق اإلنسان، وكذلك    
 حلقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل، مبـا يف        يةحلماية الفعل باخاص للمسائل املتعلقة    

، بتقـدمي توصـيات حمـددة يف هـذا          ى األمـر  حيثمـا اقتـض   ذلك قضاء األحداث، والقيام،     
ستــشارية االدمات اخلــتــدابري يف جمــال تقــدمي بــشأن ال مقترحــات مبــا يف ذلــكالــصدد، 

  ؛واملساعدة التقنية
جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة إىل النظـر يف وضـع جمموعـة                تدعو - ٣٠”    

العنــف ضــد الطفــل يف مـن االســتراتيجيات النموذجيــة والتـدابري العمليــة للقــضاء علـى    
جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وذلــك بالتــشاور مــع مجيــع الــدول األعــضاء ويف  
ــة       ــع كيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، وبــاألخص مــع املمثل تعــاون وثيــق مــع مجي
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األمــم املتحــدة  اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال ومــع مفّوضــية         
  اإلنسان؛ قوقحل

 الثامنـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا            طلب  ت - ٣١”    
تقريــرا عــن آخــر  وإىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه الرابعــة والعــشرين   والــستني 

قــوق اإلنــسان يف جمــال حب مــا يتعلــقاملــستجدات والتحــديات واملمارســات الــسليمة في
ــة العـــدل ــانوين  إقامـ ــار القـ ــة مجيـــع  ، يتـــضّمن حتلـــيال لإلطـ واملؤســـسي الـــدويل حلمايـ

 األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا     إىل جانـب اسـتعراض     األشخاص احملرومني مـن حّريتـهم،     
  ؛منظومة األمم املتحدة ككل

  مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل              تقرر - ٣٢”    
  .“‘نسان ومحايتهاتعزيز حقوق اإل’يف دورهتا التاسعة والستني يف إطار البند املعنون 

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٠، املعقــودة يف ٤١ويف اجللـسة    - ٤٨
، )A/C.3/67/L.34/Rev.1( “حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل      ”مشروع قرار منقح بعنوان     

A/C.3/67/L.34مقدمو مشروع القرار    قدمه  
 ،يـة واجلمهورية الدومينيك وإكوادور وأوكرانيا    )٢(

  . وهندوراس، واهلند، ومنغوليا، واملغرب،ومايلوالفلبني،  ،ومجهورية كوريا
ويف اجللــسة نفــسها، تــال أمــني اللجنــة بيانــا باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى     - ٤٩

  ).A/C.3/67/SR.41انظر (مشروع القرار 
ــسها   - ٥٠ ــسة نف ــضاويف اجلل ــرار    أي ــشروع الق ــة م  A/C.3/67/L.34/Rev.1، اعتمــدت اللجن

  ). من مشروع القرار اخلامس ١٣٧ انظر الفقرة(
  ).A/C.3/67/SR.41انظر ( ببيان  األمريكيةوأدىل ممثل الواليات املتحدة  - ٥١
  

  A/C.3/67/L.35مشروع القرار   - واو  
ــسة   - ٥٢ ــودة يف ٤١يف اجلل ــاين ٢٠، املعق ــشرين الث ــل ســلوفينيا، باســم    / ت ــام ممث ــوفمرب، ق ن

ــتني ــا، واألردن،األرجن ــسلندا ، وأوروغــواي، وإكــوادور، وأرميني ــا،وأي ــاراغواي، وإيطالي  ، وب
 واجلمهوريـة   ، واجلبـل األسـود    ، وتركيـا  ، وتايلنـد  ، والبوسـنة واهلرسـك    ، وبنن ، وبنما ،وبلجيكا

  وجنـوب الـسودان،    ، الـسابقة   ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   ، ومجهورية كوريا  ،الدومينيكية
 وغينيـا   ، وغواتيمـاال  ، وصـربيا  ، وشـيلي  ، والـسويد  ، وسلوفينيا ، والسلفادور ،يا وزامب ،والدامنرك
 ، ومـالوي  ، ومايل ، وليختنشتاين ، وكينيا ، وكوستاريكا ، وكوت ديفوار  ، وكرواتيا ،االستوائية
__________ 

  .A/C.3/67/L.34/Rev.1أبلغ ممثل النمسا اللجنة بأن الصني ليت من مقدمي مشروع القرار   )٢(  
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روع قــرار بعنــوان  وهنغاريــا، بعــرض مــش، وهــاييت، ونيوزيلنــدا، ونيجرييــا، والنــرويج،وناميبيــا
ىل مقدمي مـشروع القـرار      إويف وقت الحق، انضم     ). A/C.3/67/L.35 (“جلنة حقوق الطفل  ”

 ، وبلغاريـا  ، والربتغـال  ، والربازيـل  ، وأيرلنـدا  ، وأوكرانيـا  ، وألبانيـا  ، وإسرائيل ،كل من أذربيجان  
 ، وســلوفاكيا،املتحــدة ومجهوريــة ترتانيــا ، وتــونس، وتوغــو، وبــريو، وبولنــدا،وبوركينــا فاســو

 ، وليتوانيــا، وليربيــا، ولكــسمربغ، ولبنــان، وقــربص،فنلنــدا و، وفرنــسا، وسويــسرا،والــسنغال
   . وهولندا، وهندوراس، والنمسا، واملغرب، ومدغشقر،ومالطة
نـوفمرب، وجـه انتبـاه اللجنـة إىل بيـان           / تـشرين الثـاين    ٢٨، املعقـودة يف     ٤٨ويف اجللسة     - ٥٣
  .A/C.3/67/L.69 الوثيقةيف  على مشروع القرار ورد اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميةب

  :مشروع القرار على النحو التايل ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوستاريكا شفويا  - ٥٤
 تقـارير  العدد املتزايد مـن   ”يف الفقرة الرابعة من الديباجة، استعيض عن عبارة           )أ(  

  تـراكم  تزايـد ” بعبـارة    “الدول األطراف يف اتفاقية حقـوق الطفـل والربوتوكـولني االختيـاريني           
ا هتقارير الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختيـاريني الـيت مل تـستعرض        

  ؛“اللجنة بعد
عبـارة   ب “ أنـشطتها  مواصـلة ”عبـارة    مـن املنطـوق، اسـتعيض عـن          ١يف الفقرة     )ب(  

  ؛“تدعيم أنشطتها”
، عبـارة   “أن تأذن للجنة  تقرر  ” من املنطوق، أضيفت بعد عبارة       ٣يف الفقرة     )ج(  

؛ “ بأن تـدبريا مؤقتـا مـن هـذا القبيـل لـيس حـال طويـل األجـل ملـشكلة التـراكم و                        اإلقرارمع  ”
  ؛“٢٠١٥” بعام “٢٠١٤”عام  وعن “٢٠١٤” بعام “٢٠١٣”  عامواستعيض عن

  : فيما يلي نصها، فقرة جديدةدرجت من املنطوق، أ٣ُبعد الفقرة   )د(  
جتـــاوز احلـــد األقـــصى لعـــدد  الـــدول األطـــراف إىل أن تلتـــزم بعـــدم تـــدعو”    

الصفحات الـذي حددتـه اللجنـة للتقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف، وتالحـظ أن                    
  .“من شأنه خفض تكاليف أعمال اللجنةذلك 

تنقيحات على مـشروع    ما أدخل من     يف ضوء    ،ويف اجللسة نفسها، أبلغت اللجنة بأنه       - ٥٥
  .A/C.3/67/L.69الربناجمية، الواردة يف الوثيقة اآلثار املترتبة يف امليزانية لن تنطبق القرار، 

 بـــصيغته A/C.3/67/L.35 ، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار أيـــضا٤٨ويف اجللـــسة   - ٥٦
  ).  مشروع القرار السادسمن ١٣٧ انظر الفقرة( املنقحة شفويا
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ملكـة  ممثلـو االحتـاد الروسـي، واليابـان، وامل     أدىل ببيانـات بعد اعتماد مشروع القرار،     و  - ٥٧
ــدة ــشمالية  املتحــــ ــدا الــــ ــى وأيرلنــــ ــا العظمــــ ــدة  لربيطانيــــ ــات املتحــــ ــة، والواليــــ   األمريكيــــ

  ).A/C.3/67/SR.48 انظر(
    

ــوثيقاملتعلقــة بــه والتعــديالت A/C.3/67/L.36مــشروع القــرار   - زاي   ــواردة يف ال  تني ال
A/C.3/67/L.67 و A/C.3/67/L.68  

، باســم سويدنــوفمرب، قــام ممثــل الــ   / تــشرين الثــاين ١٥، املعقــودة يف ٣٨يف اجللــسة   - ٥٨
 ،وأيـسلندا  ، وأيرلنـدا ، وأوروغـواي ، وأنـدورا  ، وأملانيا ، وألبانيا ، وإستونيا ،ا وأسترالي ،األرجنتني
 ، والبوسـنة واهلرسـك    ، وبنمـا  ، وبلغاريـا  ، وبلجيكـا  ، والربتغال ، والربازيل ، وباراغواي ،وإيطاليا
 ،مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة و، واجلمهوريــة التــشيكية، واجلبــل األســود،وبولنــدا

 ، وسـلوفينيا ، وسـلوفاكيا  ، وسـان مـارينو    ، ورومانيـا  ، والدامنرك ، وجورجيا ،دوفاومجهورية مول 
 ، وقـربص  ، وفنلنـدا  ، وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ، والـصومال  ، وصـربيا  ، وشـيلي  ، وسويسرا ،والسويد
 واململكـــة ، واملكـــسيك،ين وليختنـــشتا، وليتوانيـــا، ولكـــسمربغ، والتفيـــا، وكنـــدا،وكرواتيـــا

ــا العظمــى وأ   ــشمالية املتحــدة لربيطاني ــدا ال ــاكو،يرلن ــرويج، ومون ــسا، والن ــدا، والنم  ، ونيوزيلن
ــدوراس ــا،وهن ــوان    ، وهنغاري ــرار بعن ــشروع ق ــرض م ــان، بع ــضاء   ” واليون ــدام خــارج الق اإلع

ــسفا   أو ــوجزة أو تع ــإجراءات م ــت الحــق،  ). A/C.3/67/L.36 (“ب ــدمي  اويف وق ــضم إىل مق ن
 ومجهوريـة  ، ليـشيت - وتيمور ، وأوكرانيا،دور وإكوا ، وإسبانيا ،شروع القرار كل من أرمينيا    م

  . وهولندا، ومالطة، وكوستاريكا،) البوليفارية-مجهورية ( وفرتويال ،كوريا
  

  A/C.3/67/L.36البت يف التعديالت املقترحة على مشروع القرار     
ــسة   - ٥٩ ــودة يف  ٤٢يف اجلل ــشرين الثــ ٢٠املعق ــت  /اين ت ــوفمرب، بّت ــة ن ــديالت اللجن يف التع

 A/C.3/67/L.67 يف الــــوثيقتني  الــــواردة،A/C.3/67/L.36ى مــــشروع القــــرار  علــــاملقترحــــة 
  :النحو التايل، على A/C.3/67/L.68 و
  

  A/C.3/67/L.67التعديل الوارد يف الوثيقة     
 -ة مجهوريــــ( وإيــــران ،ا، عــــرض ممثــــل ســــنغافورة، باســــم أوغنــــد ٤٢يف اجللــــسة   - ٦٠

 ، وسـنغافورة  ، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية       ، وبوتسوانا ، وبروين دار السالم   ،)اإلسالمية
 الـوارد يف    A/C.3/67/L.36على مشروع القـرار     املقترح   وماليزيا، التعديل    ، وفييت نام  ،والصني
  .الفقرة الثامنة من الديباجةيدعو إىل حذف الذي ، A/C.3/67/L.67الوثيقة 
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ــة  نفـــسهاجللـــسة ويف ا  - ٦١ ــوارد يف الوثيقـ ــديل الـ ــة التعـ ، A/C.3/67/L.67 ، رفـــضت اللجنـ
وكانـت  .  عـضوا عـن التـصويت      ٣٨ صـوتا، وامتنـاع      ٥٠ مقابل   ٧٨بتصويت مسجل بأغلبية    
  :نتيجة التصويت كما يلي

  :املؤيدون
 ،إندونيــسيا ،أنتيغــوا وبربــودا ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،األردن ،جــانأذربي ،إثيوبيــا  

ــا اجلديــدة  ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  ،نــداأوغ  ،البحــرين ،باكــستان ،بــابوا غيني
 ،توغـو  ،ترينيـداد وتوبـاغو    ،بوتـسوانا  ،بـنغالديش  ،بليـز  ،بروين دار الـسالم    ،بربادوس
مجهوريـة كوريـا     ،اجلمهورية العربيـة الـسورية     ،جزر البهاما  ،زائراجل ،جامايكا ،تونس

 سانت فنسنت جـزر     ، زمبابوي ، الو الدميقراطية الشعبية    مجهورية ،الشعبية الدميقراطية 
 ، العـراق  ، الـصني  ، الـسودان  ، سـوازيلند  ، سـنغافورة  ، سانت كيـتس ونـيفس     ،غرينادين
 ، ماليزيـا  ، ليبيـا، ليـسوتو    ، الكويـت  ، الكونغـو  ،لكامريون ا ، قطر ، غيانا ، غرينادا ،عمان
  . اليمن، اليابان، اهلند، وميامنار، اململكة العربية السعودية،مصر
  :املعارضون
 ، ألبانيـا  ، إكـوادور  ، إسـرائيل  ، إسـتونيا  ، أسـتراليا  ، إسـبانيا  ، األرجنـتني  ،االحتاد الروسـي    

 ، بــاالو، بــاراغواي، إيطاليــا،يــسلنداأ ، أيرلنــدا، أوكرانيــا، أوروغــواي، أنــدورا،نيــاأملا
 -دولـة   (يا   بوليف ، بولندا ، البوسنة واهلرسك  ، بنما ، بلغاريا ، بلجيكا ، الربتغال ،الربازيل

يــة  اجلمهور، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلبــل األســود، تركيــا، بــريو،)املتعــددة القوميــات
ــة ــا ،الدومينيكي ــة كوري ــسابقة  ، مجهوري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــة ، مجهوري  مجهوري

 ، الــسلفادور، ســان مــارينو، وســاموا، رومانيــا، روانــدا، الــدامنرك، جورجيــا،مولــدوفا
 ، فرنـسا  ، غواتيمـاال  ، صـربيا  ، شـيلي  ، سيـشيل  ، سويـسرا  ، السويد ، سلوفينيا ،سلوفاكيا
 ، كوســتاريكا ، كنــدا ، كرواتيــا ، قــربص ،فنلنــدا  ،) البوليفاريــة -هوريــة  مج(فرتويــال  
ــا ــا،كولومبيـ ــسمربغ، التفيـ ــا، لكـ ــا، ليربيـ ــشتاين، ليتوانيـ ــة، ليختنـ ــسيك، مالطـ  ، املكـ
ــديف ــشمال   ،مل ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا،ية اململكــة املتحــدة لربيطاني ــاكو، منغولي  ، مون

 ، نيوزيلنــدا، نيكــاراغوا، نيبــال، النمــسا، النــرويج،)ة املوحــد-واليــات (ميكرونيزيــا 
  . اليونان، هولندا،هنغاريا

  :املمتنعون
 ، سري النكـا   ، زامبيا ، جيبويت ، جنوب أفريقيا  ، مجهورية ترتانيا املتحدة   ، توفالو ،تايلند  

 ، الفلــبني، فــانواتو، بيــساو- غينيــا ،نيــا وغي، غانــا، طاجيكــستان، ســورينام،الــسنغال
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 ، مــالوي، املغــرب، مــايل، لبنــان، كينيــا، الكونغــو، كازاخــستان، قريغيزســتان،فيجــي
  . الواليات املتحدة، نيجرييا، ناميبيا، موزامبيق،موريتانيا

، )العربيـة الـدول   باسـم جمموعـة     (السودان  كل من    ممثلو    أدىل ببيانات  وقبل التصويت،   - ٦٢
  ).A/C.3/67/SR.42انظر ( ، وترينيداد وتوباغو، وسويسرا، والنرويجوالسويد

  
  A/C.3/67/L.68التعديل الوارد يف الوثيقة 

ــسة   - ٦٣ ــدة   ٤٢يف اجللـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــل اإلمـ ــرض ممثـ ــاون  (، عـ ــة التعـ ــم منظمـ باسـ
لـــــــوارد يف  اA/C.3/67/L.36 علـــــــى مـــــــشروع القـــــــرار  املقتـــــــرحلتعـــــــديلا) اإلســـــــالمي

من املنطـوق عـن عبـارة       ) ب (٦ الفقرة    يف يدعو إىل االستعاضة  الذي  ،  A/C.3/67/L.68 الوثيقة
  .“أو ألي سبب آخر”بعبارة  “أو بسبب ميوهلم أو هويتهم اجلنسية”
، A/C.3/67/L.68 ، رفضت اللجنة التعديل املقترح الوارد يف الوثيقـة     نفسهاويف اجللسة     - ٦٤

وكانـت  .  عـضوا عـن التـصويت      ٣١نـاع    صـوتا، وامت   ٤٤ مقابل   ٨٦بتصويت مسجل بأغلبية    
  :نتيجة التصويت كما يلي

  :املؤيدون
ــاد الروســــي   ــان،االحتــ ــستان، األردن، أذربيجــ ــارات ا، أفغانــ ــدة اإلمــ ــة املتحــ  ،لعربيــ

 ، البحـرين ، باكـستان ،) اإلسـالمية -مجهورية  ( إيران   ، أوغندا ، أوزبكستان ،إندونيسيا
 ، اجلزائـــر، جامايكـــا، تـــونس،س بـــيالرو، بوتـــسوانا، بـــنغالديش،بـــروين دار الـــسالم

 ســانت ، جيبــويت، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ،اجلمهوريــة العربيــة الــسورية
 ، طاجيكــستان، الــصني، الــسودان، ســوازيلند، الــسنغال،فنــسنت وجــزر غرينــادين  

 ، مـصر ، ليبيـا، ماليزيـا  ، لبنان، الكويت ، الكامريون ، كازاخستان ، قطر ، عمان ،العراق
  . اليمن، ناميبيا، ميامنار، موريتانيا، اململكة العربية السعودية،لديف م،واملغرب

  :املعارضون
 ، أوروغـواي  ، أندورا ، أملانيا ، إكوادور ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ، إسبانيا ،األرجنتني  

 ، الربازيـل ، بـاالو ، بـاراغواي  ، بـابوا غينيـا اجلديـدة      ، إيطاليـا  ،أيسلندا ، أيرلندا ،أوكرانيا
 وبوليفيـا   ، بولنـدا  ، البوسنة واهلرسـك   ، بنما ، بليز ، بلغاريا ، بلجيكا ، الربتغال ،بربادوس

 ، جـزر البـهاما    ، اجلبـل األسـود    ، ليـشيت  - تيمـور    ، تايلنـد  ،) املتعددة القوميات  -دولة  (
ــة،اجلمهوريــة التــشيكية  مجهوريــة مقــدونيا ، مجهوريــة كوريــا، اجلمهوريــة الدومينيكي

 ، الـــدامنرك، جورجيـــا،ا جنـــوب أفريقيـــ، مولـــدوفا مجهوريـــة،اليوغوســـالفية الـــسابقة
 ، سـنغافورة ، سـلوفينيا ، سـلوفاكيا  ، الـسلفادور  ، سـان مـارينو    ، سـاموا  ، رومانيا ،رواندا
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 -مجهوريـة  ( فرتويـال  ، فرنـسا ، غواتيمـاال  ، صـربيا  ، شـيلي  ، سيـشيل  ، سويسرا ،السويد
 ،التفيـا  ،مبيـا كولو ،وكوسـتاريكا ، كندا ، كرواتيـا  ، قـربص  ، فيجي ، فنلندا ،)البوليفارية
 اململكـة املتحـدة   ، مـالوي ،ملكـسيك  ا، مالطـة ، ليختنـشتاين ، ليتوانيا، ليربيا ،لكسمربغ

 ميكرونيزيــا ، مونــاكو، موريــشيوس، منغوليــا،لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية   
 ، هنغاريـا  ،هلنـد  ا ، نيوزيلنـدا  ، نيكاراغوا ، نيبال ، النمسا ، النرويج ،) املوحدة -واليات  (

  . اليونان، اليابان،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا
  :املمتنعون
 ترينيـداد   ، بريو ، بوروندي ، بوركينا فاسو  ، بوتان ، بنن ، أنغوال ، أنتيغوا وبربودا  ،إثيوبيا  

 مجهوريـة   ،هورية ترتانيا املتحـدة    مج ، مجهورية أفريقيا الوسطى   ، توفالو ، توغو ،وتوباغو
 ، غـابون  ، سـري النكـا    ،سي سانت كيتس ونيف   ،وي زمباب ، زامبيا ،الكونغو الدميقراطية 

 ، كينيـا ، الكونغـو ، قريغيزسـتان ، الفلـبني ، فـانواتو ، بيساو- غينيا ، غيانا ، غرينادا ،غانا
  . نيجرييا، موزامبيق،مايل

 الــسويد وأيرلنــدا والواليــات املتحــدة   كــل مــنممثلــو أدىل ببيانــات،وقبــل التــصويت،   - ٦٥
  ).A/C.3/67/SR.42انظر (يقيا والربازيل وجنوب أفراألمريكية 

  
   ككلA/C.3/67/L.36البت يف مشروع القرار     

ــسة   - ٦٦ ــودة يف ٤٢يف اجلل ــاين ٢٠، املعق ــشرين الث ــشروع    / ت ــة م ــوفمرب، اعتمــدت اللجن ن
ــرار  ــة   A/C.3/67/L.36القـ ــسجل بأغلبيـ ــصويت مـ ــد،   ١٠٨ بتـ ــوت واحـ ــل صـ ــوات مقابـ  أصـ
وكانـت   ).مـن مـشروع القـرار الـسابع        ١٣٧ فقـرة لانظـر ا  ( عضوا عن التـصويت      ٦٥ وامتناع

  :)٣(نتيجة التصويت كما يلي
  :املؤيدون
ــتني   ــا،األرجن ــا ، أرميني ــا، إكــوادور، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا،إريتري ــا، ألباني  ، أملاني

 بـابوا غينيـا     ، إيطاليـا  ،أيـسلندا  ، أيرلنـدا  ، أوكرانيـا  ، أوروغواي ، أندورا ،أنتيغوا وبربودا 
 ، بنمــا، وبليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، الربتغــال، بربــادوس،لربازيــل ا، بــاراغواي،اجلديــدة

ــنن ــان ب،بـ ــدي،وتـ ــك، بورونـ ــنة واهلرسـ ــدا، البوسـ ــا ، بولنـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  املتعـ
ــات ــريو،)القوميـ ــيالروس، بـ ــد، بـ ــستان، تايلنـ ــو، تركمانـ ــور ، توغـ ــشيت- وتيمـ  ، ليـ
ــا ــود ،جامايكــ ــل األســ ــليمان ، اجلبــ ــزر ســ ــشيكية ، جــ ــة التــ ــة  اجلم، اجلمهوريــ هوريــ

__________ 
 .عتزم التصويت تأييداً ملشروع القرارأشار وفد ترينيداد وتوباغو يف وقت الحق إىل أنه كان ي  )٣(  
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 ، الـدامنرك  ، جورجيا ، جنوب أفريقيا  ،ا مجهورية مولدوف  ، مجهورية كوريا  ،الدومينيكية
ــرأس األخــضر  ــدا،ال ــا، روان ــاموا، روماني ــارينو ، س ــان م ــسلفادور، س ــلوفاكيا، ال  ، س

 ، غـابون  ، طاجيكستان ، صربيا ، شيلي ، سيشيل ، سويسرا ، السويد ، سورينام ،سلوفينيا
 -مجهوريــة ( فرتويــال ،لفلــبني ا، فرنــسا، فــانواتو،يــساو ب- غينيــا ، غواتيمــاال،غرينــادا

 ، كمبوديــا، كرواتيـا ، كازاخــستان، قريغيزسـتان ، قــربص، فيجـي ، فنلنــدا،)البوليفاريـة 
 ، ليتوانيــا، لكــسمربغ، لبنــان، التفيــا، الكونغــو، كولومبيــا، كوســتاريكا، كوبــا،كنــدا

انيـا العظمـى وأيرلنـدا      ط اململكـة املتحـدة لربي     ، ملـديف  ، املكـسيك  ، مالطة ،ليختنشتاين
ــشمالية ــا،ال ــاكو، منغولي ــار، مون ــا ، ميامن ــات ( ميكرونيزي ــرويج،) املوحــدة-والي  ، الن
ــال،النمــسا ــدا، نيكــاراغوا، نيب ــد، هــاييت، نيوزيلن ــدوراس، اهلن ــا، هن ــدا، هنغاري  ، هولن
  . اليونان،اليابان
  :املعارضون
  ). اإلسالمية-ة يمجهور(ران إي  
  :املمتنعون
 ، اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ، أفغانــستان، إســرائيل، األردن، إثيوبيــا،روســياالحتــاد ال  

 ، بـروين دار الـسالم  ، البحرين، باالو، باكستان، أوغندا، أوزبكستان ، أنغوال ،إندونيسيا
 ، جــزر البــهاما، اجلزائــر، تــونس، توفــالو، تركيــا،كينــا فاســو بور، بوتــسوانا،بــنغالديش

 ، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  ،يــة ترتانيــا املتحــدة   مجهور،مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
 مجهوريــة الو ، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ،مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة   

 سـانت كيـتس     ، سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ، زمبابوي ، زامبيا ،الدميقراطية الشعبية 
 ، الصني، السودان، سوازيلند، السنغال، سنغافورة، سري النكا، سانت لوسيا،سيونيف

 ليبيــا، ، ليربيــا، كينيــا، الكويــت، الكــامريون، قطــر، غينيــا، غيانــا، غانــا، عمــان،العــراق
 ، اململكـة العربيـة الـسعودية      ، مـالوي  ،غـرب  امل ، مـصر  ، مدغـشقر  ، ماليزيا ، مايل ،ليسوتو
  . اليمن، الواليات املتحدة األمريكية، نيجرييا، ناميبيا، موزامبيق،موريتانيا

ــة إيــران اإلســالمية،    ل التــصويت، قبــو  - ٦٧ أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن الــسويد ومجهوري
أدىل  ،؛ وبعــد التــصويتوجنــوب أفريقيــا، وترينيــداد وتوبــاغو، وســنغافورة، ومــصر، وغرينــادا

، واليابــان، والــصني،  األمريكيــة وجامايكــا، والواليــات املتحــدة،ببيانــات ممثلــو كــل مــن اهلنــد
  ).A/C.3/67/SR.42 انظر(وبروين دار السالم 
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  A/C.3/67/L.37مشروع القرار   - حاء  
نوفمرب، عرض ممثل كوبا، باسم حركـة       / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٦٨

تعزيـز التعـاون الـدويل    ”الروسي، مـشروع قـرار بعنـوان    إضافة إىل االحتاد    بلدان عدم االحنياز،    
ــسان   ــوق اإلن ــدان حق ــسلفادور إىل   ). A/C.3/67/L.37 (“يف مي ــضمت ال ــت الحــق، ان ويف وق

  . مقدمي مشروع القرار
 ممثــل كوبــا شــفويا   نقــحنــوفمرب، / تــشرين الثــاين ٢٦، املعقــودة يف ٤٤ويف اجللــسة   - ٦٩

  :مشروع القرار على النحو التايل
  : من املنطوق اليت تنص على ما يلي١٢الفقرة  استعيض عن  )أ(  
إلنسان املتعلقـة بتنظـيم حلقـة دراسـية         مببادرة جملس حقوق ا   ترحب   - ١٢’’    

بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيهـا الـدول ووكـاالت               
ــة األخــرى صــاحبة        ــصلة واجلهــات املعني ــا ذات ال ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه األم

  ،“املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون واجملتمع املدين
  :بالفقرة التالية

ىل مبادرة جملس حقوق اإلنسان املتعلقة بتنظيم حلقة دراسـية          إتشري   - ١٢’’    
بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيهـا الـدول ووكـاالت               
ــة األخــرى صــاحبة        ــصلة واجلهــات املعني ــا ذات ال ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه األم

حنـو مـا قـضى بـه قـرار         واجملتمع املـدين، علـى       املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون     
  .“١٩/٣٣اجمللس 

ــسة   - ٧٠ ــسهاويف اجللـ ــفويا     نفـ ــة شـ ــصيغته املنقحـ ــرار بـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ  ، اعتمـ
  ).من مشروع القرار الثامن ١٣٧ الفقرة انظر(

ــةأدىل ممثــــل الواليــــات املتحــــدة و  - ٧١ ــا األمريكيــ ــرار   ببيــ ن بعــــد اعتمــــاد مــــشروع القــ
  ).A/C.3/67/SR.44 انظر(
    

  A/C.3/67/L.38مشروع القرار   - طاء  
نوفمرب، عرض ممثل كوبا، باسم حركـة       / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٧٢

حقــوق اإلنــسان والتــدابري القــسرية املتخــذة مــن ”بلــدان عــدم االحنيــاز، مــشروع قــرار بعنــوان 
لـــــصني إىل مقـــــدمي حـــــق، انـــــضمت اويف وقـــــت ال). A/C.3/67/L.38 (‘‘جانـــــب واحـــــد

  . القرار مشروع
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ــسة   - ٧٣ ــودة يف ٤٤ويف اجللـ ــاين٢٦، املعقـ ــشرين الثـ ــوف/ تـ ــان  نـ ــا ببيـ ــل كوبـ مرب، أدىل ممثـ
  ).A/C.3/67/SR.44 انظر(

 بتـصويت مـسجل   A/C.3/67/L.38، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار     ٤٤ويف اجللسة     - ٧٤
ــة  ــل ١١٥بأغلبي ــصويت  ، صــوتا٥٢ مقاب ــاع عــضوين عــن الت ــرة (  وامتن مــن  ١٣٧ انظــر الفق

  :)٤(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار التاسع
  :املؤيدون
 ، وإكـوادور  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، األردن ، األرجنتني ، أذربيجان ، إثيوبيا ،االحتاد الروسي   

 ، أوروغــــواي، أنغــــوال، إندونيــــسيا، أنتيغــــوا وبربــــودا،ةاإلمــــارات العربيــــة املتحــــد
 ، بـاراغواي  ، بـابوا غينيـا اجلديـدة      ،) اإلسالمية -مجهورية  ( إيران   ، أوغندا ،أوزبكستان
ــل، والبحــرين،باكــستان ــسالم ، الربازي ــروين دار ال ــز، ب ــنغالديش، بلي ــا، ب ــنن، بنم  ، ب
 ،) املتعــددة القوميــات-دولــة ( بوليفيــا ،ونــدي بور، بوركينــا فاســو، بوتــسوانا،بوتــان
 ، ليـشيت  - تيمـور    ، تـونس  ، توفـالو  ، توغـو  ، ترينيـداد وتوبـاغو    ، تايلنـد  ، بيالروس ،بريو

 اجلمهوريــة ، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، جــزر القمــر، جــزر البــهاما، اجلزائــر،جامايكــا
 مجهوريـة الو    ،رية الكونغو الدميقراطيـة    مجهو ، اجلمهورية العربية السورية   ،الدومينيكية

ــشعبية  ــة ال ــا ،الدميقراطي ــوب أفريقي ــرأس األخــضر ، جن ــابوي، ال ــاموا، زمب ــا، س نت  س
ــادين   ــسنت وجــزر غرين ــتس ونيفــ  ،فن ــيا ،سي ســانت كي ــا ، ســانت لوس  ، ســري النك

ــسلفادور ــسنغال، ســنغافورة،ال ــصني، شــيلي، ســرياليون، ســورينام، ســوازيلند، ال  ، ال
ــراق،طاجيكــستان ــان، والع ــابون، عم ــا، غ ــادا، غان ــاال ، غرين ــا،غواتيم ــا، غيان  ، غيني

 ، كازاخـستان  ، قريغيزسـتان  ، قطـر  ، فيجـي  ،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   ( فرتويـال    ،الفلبني
 ، الكونغـــو، كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، كمبوديـــا،الكـــامريون
 ، املغـرب  ، مصر ، مدغشقر ، ماليزيا ، مايل ، ليبيا، ليسوتو  ، ليربيا ،لبنان ، كينيا ،الكويت

 ، موريــشيوس ، موريتانيــا ، منغوليــا ، اململكــة العربيــة الــسعودية  ، ملــديف ،املكــسيك
ــقموزام ــار،بيـ ــا، ميامنـ ــال، ناميبيـ ــر، نيبـ ــا، النيجـ ــاراغوا، نيجرييـ ــاييت، نيكـ ــد، هـ  ، اهلنـ

  . اليمن،هندوراس
  :املعارضون
 ،أيـسلندا  ، أيرلندا ، أوكرانيا ، أندورا ، أملانيا ، ألبانيا ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ،إسبانيا  

 ، اجلبـل األسـود    ، تركيـا  ، بولنـدا  ، البوسـنة اهلرسـك    ، بلغاريا ، بلجيكا ، الربتغال ،إيطاليا
__________ 

 .أعلنت وفود أفغانستان والسودان ومالوي فيما بعد أهنا كانت تنوي التصويت تأييداً ملشروع القرار  )٤(  
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ــشيكية  ــة الت ــا  مجهور،اجلمهوري ــة كوري ــسابقة   ،ي ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  ، مجهوري
 ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، سـان مـارينو    ، رومانيـا  ، الـدامنرك  ، جورجيـا  ،مجهورية مولدوفا 

 ، لكـسمربغ ، التفيـا ، كنـدا ، كرواتيا، قربص، فنلندا، فرنسا، صربيا، سويسرا ،السويد
 ،كـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            واململ ، مالطـة  ،شتاين ليختنـ  ،ليتوانيا
 ، هنغاريــا، نيوزيلنــدا، النمــسا، النــرويج،) املوحــدة-واليــات ( ميكرونيزيــا ،مونــاكو
  . اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية،هولندا

  :املمتنعون
  .أفغانستان، مالوي  

  
  A/C.3/67/L.39مشروع القرار   - ياء  

نوفمرب، عرض ممثل كوبا، باسم حركـة       / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٧٥
 “احلــق يف التنميــة”جنــوب الــسودان، مــشروع قــرار بعنــوان إضــافة إىل بلــدان عــدم االحنيــاز، 

)A/C.3/67/L.39 .(ويف وقت الحق، انضمت السلفادور والصني إىل مقدمي مشروع القرار .  
نــوفمرب، نقــح ممثــل كوبــا شــفويا     / تــشرين الثــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٧لــسة ويف اجل  - ٧٦

  :مشروع القرار على النحو التايل
  : اليت تنص على ما يلي من الديباجة السادسة عشرةذفت الفقرةُح  )أ(  
املقـرر الـسابق للفريـق العامـل،        / وفـاة الـرئيس    وإذ تالحظ مبزيد من األسـى     ”    

  ة اجلديدة،املقرر/وترحب بتعيني الرئيسة
  : من املنطوق، اليت تنص على ما يلي٣اسُتعيض عن الفقرة   )ب(  
 االستنتاجات والتوصيات الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف                تقر”    

التنميـة التــابع جمللــس حقــوق اإلنــسان يف دورتـه احلاديــة عــشرة بتوافــق اآلراء، وتــدعو   
هـات الفاعلـة املعنيـة األخـرى إىل تنفيـذها           مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان واجل      

  ،“فورا على حنو كامل وفعال
  :بالفقرة التالية

 والتوصــيات الــيت اعتمــدها بتوافــق اآلراء الفريــق العامــل   االســتنتاجاتتقــر”    
 احلاديـة عـشرة، وتـدعو،      هاملعين باحلق يف التنمية التابع جمللس حقوق اإلنسان يف دورتـ          

ــدها، إىل أإعــادة مــع  ــورا وعلــى حنــو كامــل وفعــال مفوضــية األمــم     تأكي ن تنفــذها ف
املتحدة حلقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، وتالحظ أيضا اجلهـود            
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 جملـس حقـوق   اليت تبذل حاليا يف إطار الفريق العامل بغية إجناز املهام اليت أوكلها إليـه       
  ؛“٤/٤اإلنسان يف قراره 

دورات سـنوية   لـه أن يعقـد       بـأن الفريـق العامـل        مـع التـسليم   ”أضيفت عبـارة      )ج(  
   من املنطوق؛٤يف هناية الفقرة “ يقدم تقاريره إىل اجمللسأن لفترة مخسة أيام عمل و

  : من املنطوق اليت تنص على ما يلي٧ُحذفت الفقرة   )د(  
 اجلهود املبذولة حاليا يف إطار الفريق العامل هبدف إجناز املهـام الـيت              تالحظ”    

، وتعيـد تأكيـد اسـتنتاجات الفريـق         ٤/٤إليه جملس حقـوق اإلنـسان يف قـراره          أسندها  
 وأُعيـد تـرقيم بـاقي الفقـرات     ،“العامل وتوصياته املتفق عليها يف دورته احلاديـة عـشرة      

  تبعاً لذلك؛
  :من املنطوق اليت تنص على ما يلي)  سابقا٩الفقرة ( الفقرة اسُتعيض عن  )هـ(  
راء املطلوبـة مـن الـدول األعـضاء واجلهـات املعنيـة             أمهية أن تراعي اآل   تؤكد  ”    

بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة املستوى وكيفية املضي قدما السمات األساسـية للحـق              
يف التنمية كما هي حمددة يف اإلعالن بشأن احلق يف التنميـة والقـرارات املتعلقـة بـاحلق                  

ــسان وجملــ      ــوق اإلن ــة حق ــن جلن ــصادرة ع ــة ال ــوق اإليف التنمي ــة  س حق ــسان واجلمعي ن
 ،“العامة

  :بالفقرة التالية
 لـدى تقـدمي آرائهـا       ،الدول األعضاء واجلهات املعنية على أن تراعي      تشجع  ”    

 الــسمات األساســية ،بــشأن عمــل فرقــة العمــل الرفيعــة املــستوى وكيفيــة املــضي قــدما 
لقـة  للحق يف التنمية كما هي حمددة يف اإلعالن بشأن احلـق يف التنميـة والقـرارات املتع                

باحلق يف التنمية الصادرة عن جلنة حقوق اإلنـسان وجملـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة                 
  .“العامة

 بـصيغته املنقحـة     A/C.3/67/L.39، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار         نفسهاويف اجللسة     - ٧٧
ــة    ــل  ١٤٧شــفويا بتــصويت مــسجل بأغلبي ــاع ،صــواتأ ٤ صــوتا مقاب  عــضوا عــن  ٢٩ وامتن

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي). من مشروع القرار العاشر ١٣٧ انظر الفقرة(التصويت 
  :املؤيدون
 ، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا،االحتــاد الروســي  

 ، إندونيـسيا ، أنـدورا ، أنتيغـوا وبربـودا  ، اإلمارات العربية املتحـدة  ، إكوادور ،أفغانستان



A/67/457/Add.2
 

32 12-63622 
 

 ، أيرلنــدا،) اإلســالمية-مجهوريــة ( إيــران ، أوغنــدا،ستان أوزبكــ، أوروغــواي،أنغــوال
ــا ــا اجلديــدة ،إيطالي ــابوا غيني ــاراغواي، ب ــادوس، الربازيــل، البحــرين، باكــستان، ب  ، برب
 بوركينـا  ، بوتـسوانا ، بوتـان ، بـنن ،نمـا  ب، بـنغالديش ، بليـز ، بروين دار السالم ،الربتغال
 ، بــريو،) املتعــددة القوميــات-دولــة ( بوليفيــا ، البوســنة واهلرســك، بورونــدي،فاســو

 ، تــونس، توفــالو، توغــو، ترينيــداد وتوبــاغو، تركيــا، تركمانــستان، تايلنــد،بــيالروس
 جـزر   ، جـزر سـليمان    ،لبهاما جزر ا  ، اجلزائر ، اجلبل األسود  ، جامايكا ، ليشيت -تيمور  
 ،ة اجلمهوريـة العربيـة الـسوري      ، اجلمهورية الدومينيكيـة   ، مجهورية ترتانيا املتحدة   ،القمر

ــة  ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة ،مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــة الو ، مجهوري  مجهوري
ــشعبية ــة ال ــا،الدميقراطي ــرأس األخــضر،جيبــويت جنــوب الــسودان، ، جنــوب أفريقي  ، ال

 ،سي سـانت كيـتس ونيفـ      ، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين        ، زمبابوي ، زامبيا ،ارواند
 ، سـوازيلند  ، الـسنغال  ، سـنغافورة  ،وفينيا سـل  ، الـسلفادور  ، سري النكا  ،وسانت لوسيا 

 ، الـــصني، الـــصومال، صـــربيا، شـــيلي، ســـرياليون، سويـــسرا، ســـورينام،الـــسودان
 - غينيـا    ، غينيـا  ، غيانـا  ، غواتيماال ، غرينادا ، غانا ، غامبيا ، عمان ، العراق ،طاجيكستان

ــساو ــانواتو،بيـ ــسا، فـ ــبني، وفرنـ ــة ( فرتويـــال ، الفلـ ــة-مجهوريـ ــي،) البوليفاريـ  ، وفيجـ
 وكـوت   ، وكوبـا  ، وكمبوديا ، والكامريون ، وكازاخستان ، قريغيزستان ، قطر ،وقربص
ــوار ــتاريكا،ديف ــا، وكوس ــو، كولومبي ــت، الكونغ ــا كي، الكوي ــان،ني  ، لكــسمربغ، لبن
 ، املغـرب  ، مـصر  ، مدغـشقر  ، ماليزيـا  ، مـايل  ، مالطـة  ، ليـسوتو  ، ليبيا، ليختنشتاين  ،ليربيا

 ، موريتانيــــا، منغوليــــا، الــــسعودية اململكــــة العربيــــة، ملــــديف، مــــالوي،املكــــسيك
 ، نيجرييــا،يبــال ن، النمــسا، نــاورو، ناميبيــا، ميامنــار، مونــاكو، موزامبيــق،موريــشيوس
  . اليونان، اليمن، هندوراس، اهلند، هاييت،نيكاراغوا

  :املعارضون
 الـشمالية، الواليـات املتحـدة    أيرلنـدا  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    كندا، إسرائيل،  

  .مريكيةاأل
  :املمتنعون
 اجلمهوريـة   ، بولندا ، بلغاريا ، بلجيكا ،أيسلندا ، أوكرانيا ، أملانيا ، ألبانيا ، إستونيا ،سترالياأ  

 ، مجهورية مولـدوفا  ، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ، مجهورية كوريا  ،التشيكية
 ، كرواتيـا ،نلنـدا  ف، السويد، سلوفاكيا، سان مارينو ، ساموا ، رومانيا ، الدامنرك ،جورجيا

  . اليابان، هولندا، هنغاريا، نيوزيلندا، النرويج، ليتوانيا،تفياال
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ومجهوريــة األمريكيــة الواليــات املتحــدة كــل مــن ممثلــي  أدىل ببيــانقبــل التــصويت، و  - ٧٨
 لربيطانيـا   كـل مـن ممثلـي كنـدا واململكـة املتحـدة           ببيـان   أدىل  ؛ وبعـد التـصويت      إيران اإلسالمية 
  ).A/C.3/67/SR.47انظر ( دا الشماليةالعظمى وأيرلن

  
  Rev.1 و A/C.3/67/L.40مشروعا القرارين   -كاف   

نوفمرب، قام ممثـل املكـسيك، باسـم كـل          / تشرين الثاين  ٢٦، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     - ٧٩
 ، وأوغنـدا  ، وأوروغـواي  ، وأنغـوال  ، وإندونيـسيا  ، وإكـوادور  ، وأرمينيـا   واألرجنتني، ،من إثيوبيا 
 ، وتركيــا،) املتعــددة القوميــات-دولــة ( وبوليفيــا ، وبوركينــا فاســو، وبــنغالديش،وبــاراغواي
ــونس ــر،وتـ ــسودان،   ، واجلزائـ ــوب الـ ــسلفادوروجنـ ــسنغال،والـ ــيلي،  ، والـ ــصومالوشـ  ،والـ
 ، وكوســــتاريكا، وكــــوت ديفــــوار، وقريغيزســــتان، والفلــــبني وغواتيمــــاال،،ستانوطاجيكــــ
ــا ــشيوسوموواملكــسيك،  ، واملغــرب، ومــايل،وكولومبي ــا،ري  ، وهــاييت، ونيكــاراغوا، ونيجريي

ــد ــوان   ،واهلن ــرار بعن ــدوراس، بعــرض مــشروع ق ــة املهــاجرين ” وهن ، )A/C.3/67/L.40 (“محاي
  :يلي نصه فيما

  ،إن اجلمعية العامة”    
ماية املهاجرين، وآخرها القـرار     حب املتعلقة إىل مجيع قراراهتا السابقة      تشري إذ”    

 الـصادر   ٦٦/١٢٨ وإىل قرارهـا     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ملؤرخ   ا ٦٦/١٧٢
  بـــشأن العنـــف ضـــد العـــامالت املهـــاجرات، ٢٠١١ديـــسمرب /كـــانون األول ١٩يف 
  ،٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٣ حقوق اإلنسان جملستشري أيضا إىل قرار  وإذ

الـذي يـنص علـى أن مجيـع       اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانتعيد تأكيد وإذ  ”    
ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأنـه حيـق لكـل إنـسان التمتـع                   أحـرارا  الناس يولدون 

 العـرق   على أساس  خباصة متييز من أي نوع، و     ناملبينة فيه دو   جبميع احلقوق واحلريات  
  القومي، األصل أو اللون أو

 اختيـار حمـل     يف أن لكـل فـرد احلـق يف حريـة التنقـل و              تأكيد  أيضا تعيدوإذ  ”    
ي مغـادرة أي بلـد، مبـا يف ذلـك بلـده، ويف        ـــ فاحلـق   ل دولة و  ــدود ك ــل ح ــداخ إقامته

  بلده، العودة إىل
ــشريذ وإ”     ــسياسي   ت ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب والعهــد ة  إىل العهــد ال

 واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       ةالدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـ        
واتفاقيـة القـضاء    ة  اسية أو الالإنسانية أو املهينـ     ضروب املعاملة أو العقوبة الق     وغريه من 

واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء      ل  واتفاقية حقوق الطفـ   ة  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ     
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ي واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة          على مجيع أشكال التمييز العنصر    
يــع العمــال املهــاجرين  واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مج فيينــا للعالقــات القنــصلية  

 ،مأسره وأفراد

إىل الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية         إذ تشري أيضا    و”  
ــوان  ــه ’املــستدامة بعن ــدول أن تعــزز حقــوق   الــيت هتيــب  ‘املــستقبل الــذي نــصبو إلي بال

ين، أيـــا كـــان وضـــعهم كمهـــاجرين، اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية جلميـــع املهـــاجر
سيما احلقوق واحلريات األساسية للنـساء واألطفـال، وأن حتميهـا علـى حنـو فعـال              وال

وأن تعــاجل مــسألة اهلجــرة الدوليــة عــن طريــق التعــاون واحلــوار علــى الــصعيد الــدويل     
اإلقليمي أو الثنائي وباتباع هنج شامل متـوازن، مـع اإلقـرار بـاألدوار واملـسؤوليات                 أو

ة وبلــدان العبــور وبلــدان املقــصد يف جمــال تعزيــز  الــيت تقــع علــى عــاتق البلــدان األصــلي 
هج الــيت قــد تــؤدي إىل تفــاقم حقــوق اإلنــسان جلميــع املهــاجرين ومحايتــها وجتنــب الــُن

  ؛ضعفهم
الوثـــائق إىل األحكـــام املتعلقـــة باملهـــاجرين الـــواردة يف   كـــذلكوإذ تـــشري”    

 عقــدهتا األمــم  املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت اخلتاميــة الــصادرة عــن مجيــع 
 ومن بينها الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة                 املتحدة،

ضـعفا  تـضررا و  الفئات  أكثر   منهم  ن  يالعمال املهاجر وتأثريها يف التنمية اليت تقر بأن       
  واالقتصادية، ات املاليةيف سياق األزم

ــشري كــذلك ”     ــة ا وإذ ت ــراري جلن ــسك إىل ق ــة ل ــؤرخ ٢٠٠٦/٢ان والتنمي  امل
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٠٠٩/١  و٢٠٠٦مايو /أيار ١٠

ــات    وإذ تـــشري ”     ــسألة االجتاهـ ــتنظر يف مـ ــة سـ ــسكان والتنميـ ــة الـ إىل أن جلنـ
اجلوانب الدميغرافية، يف دورهتا الـسادسة واألربعـني املزمـع عقـدها            : اجلديدة يف اهلجرة  

  ، ٢٠١٣يف عام 
أكتـــوبر / تـــشرين األول١ املؤرخـــة OC-16/99بالفــــتوى  وإذ حتـــيط علمـــا”    

املــساعدة القنــصلية يف إطــار   املتعلقــة بــاحلق يف احلــصول علــى معلومــات عــن   ١٩٩٩
ــة    ــة الواجبـــــ ــراءات القانونيـــــ ــمانات اإلجـــــ ــوى ضـــــ ــة OC-18/03والفتـــــ  املؤرخـــــ

الوضع القـانوين للمهـاجرين غـري احلـاملني للوثـائق            املتعلقة ب  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ١٧
  اإلنسان،  اللتني أصدرهتما حمكمة البلدان األمريكية حلقوقالالزمة وحقوقهم
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ــضا ”     ــة يف    وإذ حتــيط علمــا أي ــاحلكم الــذي أصــدرته حمكمــة العــدل الدولي  ب
 وبـاحلكم الـذي      أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون     يف قضية  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣١

لب تفـسري احلكـم الـصادر     بشأن ط٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩أصدرته احملكمة يف   
  تشري إىل التزامات الدول اليت أعيد تأكيدها يف احلكمني كليهما، ، وإذأبينايف قضية 

 على أمهية جملس حقوق اإلنسان يف تعزيز احتـرام محايـة حقـوق            وإذ تشدد ”    
  املهاجرون، اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم

  رات يف حركات املهاجرين الدولية، بازدياد مشاركة املهاجوإذ تسلم”    
 للحــوار الرفيــع املــستوى  ٢٠١٣إىل االنعقــاد املرتقــب يف عــام  وإذ تتطلــع ”    

الـسابق الـذي ُعقـد     احلـوار الرفيـع املـستوى         إىل  وتشري املتعلق باهلجرة الدولية والتنمية   
بغـرض مناقـشة    املوضـوع نفـسه      عـن  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥  و ١٤ يفنيويورك   يف

 فيــه، يف مجلــة أمــور، قــرأُالــذي للــهجرة الدوليــة والتنميــة و ب املتعــددة األبعــاداجلوانــ
  اإلنسان، بوجود عالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وحقوق

أن االجتماع السادس للمنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة             وإذ تالحظ ”    
 سيناقش مجلـة    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ و   ٢١املزمع عقده يف موريشيوس يف      

النتائج املنبثقة عن عدة اجتماعـات حتـضريية، مركـزاً علـى املوضـوع الرئيـسي املعنـون                  
 كإسـهام يف    ‘تعزيز النهوض باملهـاجرين ومـسامهتهم يف التنميـة يف جمتمعـاهتم ودوهلـم             ’

تشجيع التعاون الدويل فيما بني الـدول وبينـها وبـني اجلهـات الفاعلـة األخـرى تعزيـزا                   
ــد  ــا     ول علــى االســتفادة ممــا لقــدرة ال ــة مــن فــرص والتــصدي مل تتيحــه اهلجــرة والتنمي

  تطرحانه من حتديات مبزيد من الفعالية، 
مبسامهة املهـاجرين يف اجملـالني الثقـايف واالقتـصادي يف اجملتمعـات              تسلموإذ  ”    

 فوائـد   لتعظـيم   املناسبة حتديد الوسائل وبضرورة   اليت تستقبلهم ويف جمتمعاهتم األصلية،    
دان العبـور   األصـلية وبلـ   لبلـدان   أمـام ا   ومواجهة التحديات اليت تطرحها اهلجـرة        لتنميةا

 وإذ تلتـزم بـضمان     االقتـصادية، واألزمـة املاليـة     تـأثري    يف ضـوء     خباصةاملقصد، و وبلدان  
معاملة املهاجرين معاملة كرمية وإنسانية مع توفري أنـواع احلمايـة املنطبقـة هلـم وبتعزيـز                 

  دويل،ال آليات التعاون
عامليـة وعلـى أمهيـة التعـاون واحلـوار يف       ظـاهرة  اهلجـرة علـى أن   وإذ تـشدد ”    

هذا الشأن على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والثنائي، حـسب االقتـضاء، وعلـى               
ضرورة محاية حقوق اإلنسان للمهـاجرين، وخباصـة يف وقـت ازداد فيـه تـدفق اهلجـرة                  

  سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة، يف ظل االقتصاد املعومل وأصبح جيري يف
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بــأن العــامالت املهــاجرات يــسامهن مــسامهة هامــة يف التنميــة       وإذ تــسلم ”    
ملـا حيدثـه عملـهن مـن أثـر يف احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة                 االجتماعية واالقتـصادية    

للبلدان األصلية وبلدان املقصد، وإذ تشدد على ما لعملـهن مـن قيمـة وكرامـة، مبـا يف                   
   ذلك العمل الذي تضطلع به العامالت يف اخلدمة املرتلية،

أن علـى الـدول التزامـات يفرضـها القـانون الـدويل،              وإذ تضع يف اعتبارهـا    ”    
ملنــع اجلــرائم ضــد املهــاجرين والتحقيــق مــع  بــإيالء العنايــة الواجبــة حــسب االقتــضاء، 

اإلنسان واحلريـات   حلقوق   يشكل انتهاكا  ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك       مرتكبيها
  ، وخيل بالتمتع هبا أو حيول دونهضحايالل األساسية

عمليـات االجتـار    ، مبا يف ذلـك       أن اجلرائم املرتكبة ضد املهاجرين     ؤكدتوإذ  ”    
والتصدي هلا بشكل منـسق     ا  ه تقييم وال بد من  تزال متثل حتديا خطريا       ال ،باألشخاص

د األطـراف بـني البلـدان األصـلية         تعـاون حقيقـي متعـد     من قيـام    على املستوى الدويل و   
  املقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان وبلدان العبور 

 الــسياسات واملبــادرات املتعلقــة  تــشجعأن ضــرورة هــاوإذ تــضع يف اعتبار”    
اتبـاع  اإلدارة املنظمـة للـهجرة،      بـ  املتعلقة ها السياسات واملبادرات  مبسألة اهلجرة، مبا في   

االحتـرام الكامـل حلقـوق      و عواقبـها باب هذه الظاهرة و   تأخذ يف احلسبان أس   هنج كلية   
  لمهاجرين،لاإلنسان واحلريات األساسية 

 أمهية أن تكون األنظمة والقوانني املتعلقة باهلجرة غـري القانونيـة،            وإذ تؤكد ”    
 علـى مجيـع مــستويات احلكـم، متــسقة مـع التزامــات الـدول مبوجــب القـانون الــدويل،      

   حلقوق اإلنسان،يف ذلك القانون الدويل مبا
االلتزام الذي يقع على عاتق الدول حبماية حقوق اإلنسان          أيضا ؤكدتوإذ  ”    

ــصرف النظــر عــن وضــعهم     ــاجرين، ب ــاجرينللمه ــرب عــن قلقهــ  ت، وإذ كمه   إزاءاع
 الــسياسات اهلادفــة إىل احلــد مــن اهلجــرة غــري  ات منــهاســياقيف  تــدابري، يتخــذ مــن مــا

ــة،  ــها  القانوني ــرب مبوجب ــة اهلجــرة تعت ــري القانوني ــا  غ ــال جنائي ــيس  عم ــول ــة ةخمالف  إداري
ــا ــؤدي إىل مم ــان  ي ــع الكامــل مبــ   حرم ــسان  ا هلــم مــن  املهــاجرين مــن التمت حقــوق اإلن

  ،سيةساواحلريات األ
حيـاولون   تدفقات املهاجرين و  ني يستغلون  اجملرم بالنظر إىل أن   أنه   دركتوإذ  ”    

اجرون أكثـر عرضـة ملخـاطر       اهلجـرة، يـصبح املهـ     الـيت تقيـد     سياسات  االلتفاف على الـ   
ــداء     ــزاز والعمــل القــسري واالســتغالل اجلنــسي واالعت  البــدينمنــها االختطــاف واالبت

  واهلجر، وعبودية الديون
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بإسهام املهاجرين الشباب يف البلدان األصلية وبلـدان املقـصد، وإذ           وإذ تقر   ”    
اجرون تــشجع، يف هــذا الــصدد، الــدول علــى أن تنظــر يف الظــروف الــيت يعيــشها املهــ 

  اخلاصة، الشباب واحتياجاهتم
سـيما   ملهـاجرين، وال  ا  مـن  إزاء العـدد الكـبري واملتزايـد       وإذ يساورها القلـق   ”    

 الذين يعرضون أنفسهم للخطر مبحاولـة عبـور احلـدود الدوليـة دون              ،النساء واألطفال 
ــازهتم  ــة، وإذ   حي ــسفر املطلوب ــائق ال ــر بواجــب وث ــسان   تق ــوق اإلن ــرام حق ــدول احت  ال
  املهاجرين، ألولئك

ضــرورة أن تتناســب العقوبــات املفروضــة علــى املهــاجرين غــري    وإذ تؤكــد”    
  خمالفات، ارتكبوه من النظاميني وأسلوب معاملتهم مع ما

بأمهية اعتماد هنج شامل ومتوازن إزاء اهلجرة الدولية، وإذ تـضع            وإذ تسلم ”    
ــسياسي واال    ــصادي وال ــسيج االقت ــري الن ــا أن اهلجــرة تث جتمــاعي والثقــايف  يف اعتباره

  املناطق، للدول وتوثق الصالت التارخيية والثقافية القائمة بني بعض
 بااللتزامــات املترتبــة علــى البلــدان األصــلية وبلــدان العبــور أيــضا وإذ تــسلم”    

  اإلنسان، وبلدان املقصد مبوجب القانون الدويل حلقوق
 ظمات غري احلكوميـة   على أمهية أن تقوم الدول، بالتعاون مع املن        وإذ تشدد ”    

ــة  ــالفرص    وغريهــا مــن اجلهــات املعني ــة هتــدف إىل التعريــف ب ، بتنظــيم محــالت إعالمي
ــود واملخــاطر واحلقــوق يف  ــرارات      والقي ــع مــن اختــاذ ق ــا ميكــن اجلمي ــة اهلجــرة، مب حال

  مستنرية وحيول دون جلوء أي شخص إىل وسائل خطرة لعبور احلدود الدولية،
 جلميـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية         الـدول أن تعـزز      ب هتيب  - ١”    

ــال،  املهــاجرين ــى حنــو فع ــا عل ــا كــان وضــعهم  وأن حتميه ســيما  ، وال كمهــاجرين أي
، وأن تعـاجل مـسألة اهلجـرة الدوليـة عـن            نـساء واألطفـال   لل واحلريات األساسية    قوقاحل

امل طريق التعاون واحلوار على الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي واعتمـاد هنـج شـ               
ومتــوازن، مــع اإلقــرار بــاألدوار واملــسؤوليات الــيت تقــع علــى عــاتق البلــدان األصــلية     
ــاجرين          ــع امله ــسان جلمي ــوق اإلن ــز حق ــال تعزي ــصد يف جم ــدان املق ــور وبل ــدان العب وبل

  ضعفهم؛ ومحايتها وجتنب النهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم
ادية يف اهلجـرة     إزاء تـأثري األزمـات املاليـة واالقتـص         تعرب عـن قلقهـا      - ٢”    

ــة     ــة ويف املهــاجرين، وحتــث يف هــذا الــصدد احلكومــات علــى التــصدي للمعامل الدولي
  سيما العمال املهاجرون وأسرهم؛ التمييزية وغري العادلة حيال املهاجرين، وال
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ــد   - ٣”     ــد تأكي ــسان      تعي ــاملي حلقــوق اإلن ــواردة يف اإلعــالن الع احلقــوق ال
العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان،           وجبوااللتزامات املترتبة على الدول مب    

  :الصدد ويف هذا
مظـاهر العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب             تدين بشدة   )أ(”    

يف كـثري  وقولبتـهم   ضد املهاجرين   واألفعال اليت تنم عنها     يتصل بذلك من تعصب      وما
 تطبيــق القــوانني  وحتــث الــدول علــى، الــدين أو املعتقــدس منــها أســعلــىاألحيــان  مــن

مظـاهر أو اسـتخدمت     أو بـرزت     مىت حـدثت أفعـال       ، وتعزيزها عند االقتضاء،   القائمة
مـن  لكفالـة عـدم إفـالت       التعصب ضد املهـاجرين،      كراهية األجانب أو   تعابري تنم عن  

   من العقاب؛ تنم عن كراهية األجانب والعنصريةفعاالأيرتكبون 
تـسفر   بعـض الـدول مـن تـشريعات          اعتمدته إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(”    

  للمهـاجرين،  تقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية     ميكن أن    عن تدابري وممارسات  
تتعلـق  الـيت   تـدابري   ال حقهـا الـسيادي يف سـن         ممارسـة  أن على الدول، عند      وتعيد تأكيد 

لتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل،        التقيـد با  ، واجـب     وإنفاذها باهلجرة وبأمن حدودها  
ــ ــدويل  مبـ ــانون الـ ــك القـ ــوق      ا يف ذلـ ــام حلقـ ــرام التـ ــة االحتـ ــسان، لكفالـ ــوق اإلنـ حلقـ

  ؛للمهاجرين اإلنسان
تكفل االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهـاجرين يف        بالدول أن    هتيب  )ج(”    

قوانينها وسياساهتا، مبا فيها القوانني والسياسات يف جمايل مكافحـة اإلرهـاب واجلرميـة              
  ود الوطنية، مثل االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؛املنظمة العابرة للحد

ــع     هتيــب  )د(”     ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــدول الــيت مل توقــع االتفاقي بال
أو تنـضم إليهـا أن تنظـر يف القيـام           م ومل تـصدق عليهـا       العمال املهاجرين وأفراد أسـره    

 هـود مـن أجـل     اجل وتطلـب إىل األمـني العـام مواصـلة بـذل             ،األولويـة  بذلك على سبيل  
  ا؛هب يةوعتالو الترويج لالتفاقية

ــا  )هـ(”     ــر  حتـــيط علمـ ــال   بتقريـ ــة حقـــوق مجيـــع العمـ ــة حبمايـ ــة املعنيـ اللجنـ
   عن دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة؛املهاجرين وأفراد أسرهم

حقـوق اإلنـسان واحلريـات       أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤”  
، لنـساء واألطفـال    واحلريات األساسـية ل    قوقاحلسيما   وال،  ن املهاجري جلميعاألساسية  

 كمهــاجرين، مبــا يتــسق مــع  وضــعهموأن حتميهــا علــى حنــو فعــال بــصرف النظــر عــن
ــصكوك الدو    ــسان وال ــاملي حلقــوق اإلن ــاء     اإلعــالن الع ــا، وبن ــيت هــي طــرف فيه ــة ال لي

  :ذلك على
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كرامتـهم  جبميع الدول أن حتترم حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين و           هتيب  )أ(”    
ــد       ــد النظــر، عن ــضع حــدا للتعــسف يف االعتقــال واالحتجــاز، وأن تعي األصــيلة وأن ت
ــرات       ــا الحتجــاز املهــاجرين غــري النظــاميني لفت ــرات االحتجــاز تفادي ــضرورة، يف فت ال

  طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند االقتضاء، تدابري أخرى بدال من االحتجاز؛
بري فعالة ترمي إىل منع أي شـكل       مجيع الدول على أن تتخذ تدا      حتث  )ب(”    

مــن أشــكال احلرمــان غــري القــانوين مــن احلريــة يتعــرض لــه املهــاجرون علــى يــد أفــراد   
  األفعال؛ مجاعات ومعاقبة مرتكيب تلك أو

تالحظ مع التقدير التدابري اليت اختـذهتا بعـض الـدول لتقلـيص فتـرات                 )ج(”    
زمــة، يف إطــار تطبيــق األنظمــة  االحتجــاز يف حــاالت اهلجــرة دون حيــازة الوثــائق الال 

  والقوانني الداخلية املتعلقة باهلجرة غري القانونية؛
تالحظ مع التقدير أيضا ما أحرزته بعض الـدول مـن جنـاح يف تنفيـذ                  )د(”    

ــة       ــائق الالزم ــازة الوث ــدال مــن االحتجــاز يف حــاالت اهلجــرة دون حي ــدابري أخــرى ب ت
  ل كافة؛باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدو

ــدابري ملموســة   تطلــب  )هـ(”     ــدول أن تتخــذ ت ــهاك  لل إىل ال ــة دون انت حيلول
 أراضيها، مبـا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات         هملمهاجرين أثناء عبور  لحقوق اإلنسان   

الــذين العمــوميني  احلــدود ويف نقــاط تفتــيش املهــاجرين، وأن تــدرب املــوظفني  وعلــى
دود علــى معاملــة املهــاجرين بــاحترام ووفقــا  يعملــون يف تلــك املرافــق ويف منــاطق احلــ 

، إىل مقاضاة مـن يقتـرف أي فعـل ينطـوي            للقوانني السارية للقانون، وأن تعمد، وفقا     
لمهــاجرين، مــن قبيــل االحتجــاز التعــسفي والتعــذيب  لعلــى انتــهاك حلقــوق اإلنــسان  

ــاة، مبــا فيهــا عمليــات اإلعــدام خــارج     ــهاكات احلــق يف احلي ــإطــار وانت اء القــضاء، أثن
عكــس، مبــا يف ذلــك مــرورهم عــرب   والعبــورهم مــن بلــدهم األصــلي إىل بلــد املقــصد   

  احلدود الوطنية؛
حــق املهــاجرين يف العــودة إىل بلــد املواطنــة، وتــشري إىل   علــى تــشدد  )و(”    

  ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
ل األطـراف أن تكفـل االحتـرام    واجب الـدو   على تعيد التأكيد بشدة    )ز(”    

سـيما فيمـا يتعلـق حبـق         والالكامل واملراعاة التامـة التفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية،             
مجيع الرعايا األجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، يف االتـصال مبـسؤول      
ــة املوفــدة يف حالــة االعتقــال أو الــسجن أو احلــبس أو االحتجــاز،     قنــصلي تــابع للدول
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جـــب الدولـــة املـــستقبلة أن تبلـــغ املـــواطن األجـــنيب دون تـــأخري حبقوقــــه مبوجـــب  ووا
  االتفاقية؛

إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقا لتـشريعاهتا الوطنيـة والـصكوك             تطلب  )ح(”    
 فعـال،   علـى حنـو    اليت هـي طـرف فيهـا، بإنفـاذ قـوانني العمـل                املنطبقة القانونية الدولية 

 القـوانني، فيمـا يتعلـق بعالقـات العمـل وظروفـه              التصدي النتهاكات تلـك    بطرق منها 
 بـأجورهم وأوضـاعهم     يها العالقات والظروف املتصلة   ف املتصلة بالعمال املهاجرين، مبا   

  معيات؛اجلأماكن العمل وحقهم يف حرية تكوين  الصحية وسالمتهم يف
غــري املــشروعة، حيثمــا    قبــاتمجيــع الــدول علــى إزالــة الع    تــشجع  )ط(”    

ولدخوهلم وممتلكـاهتم ومعاشـاهتم      حتول دون حتويل املهاجرين للنقود     اليت قد وجدت،  
ودون قيــود إىل بلــداهنم األصــلية أو إىل أي بلــد آخــر، وشــفافة بــصورة آمنــة بــسرعة و

 والنظر، حسب االقتـضاء، يف اختـاذ تـدابري حلـل            واالتفاقات السارية، وفقا للتشريعات   
  التحويالت؛ املشاكل األخرى اليت قد تعوق تلك

إىل أن اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص                 تشري  )ي(”    
احلــق يف أن يلجــأ إىل احملــاكم الوطنيــة املختــصة إلنــصافه فعليــا مــن أيــة أعمــال تنتــهك 

  له؛ احلقوق األساسية املمنوحة
أمهية محاية األفـراد الـذين يكونـون يف أوضـاع جتعلـهم عرضـة                تؤكد  - ٥”    

  :ددللخطر، ويف هذا الص
ــرب  )أ(”     ــن قلقهــ تع ــشطة    إزاءا ع ــة تزايــد أن ــات اإلجرامي  املنظمــة الكيان

غريهـا مـن اجلهـات       املنظمة الوطنيـة و    الكيانات اإلجرامية الوطنية و احلدود  عرب  العاملة  
األطفـال، دون   وسـيما النـساء      الواجلـرائم ضـد املهـاجرين،       ارتكـاب   مـن   اليت تستفيد   

انتــهاك صــارخ للقــوانني  ويف   الــيت يعيــشوهناة اخلطــرة والالإنــسانيبــالظروفاكتــراث 
   خيالف املعايري الدولية؛مبا الداخلية والقانون الدويل و

ــضا إزاء     )ب(”     ــا أيـ ــن قلقهـ ــرب عـ ــر  تعـ ــستوى إفـــالت املتجـ ــاع مـ  ينارتفـ
وإزاء مـن العقـاب     وغريهم من األفراد املنتمني إىل كيانات إجرامية منظمة          ئهموشركا

  السياق؛ رضوا لإلساءة من احلقوق ومن العدالة يف هذاحرمان املهاجرين الذين تع
ترحــب بــربامج اهلجــرة الــيت اعتمــدهتا بعــض البلــدان والــيت متكــن           )ج(”    

ــر          ــسر مل مشــل األس ــل وتي ــشكل كام ــضيفة ب ــدان امل ــدماج يف البل ــن االن ــاجرين م امله
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وتــشجع علــى هتيئــة بيئــة يــسودها الوئــام والتــسامح واالحتــرام، وتــشجع الــدول علــى  
  نظر يف إمكانية اعتماد هذه األنواع من الربامج؛ال
هتيب بالـدول األعـضاء أن تنفـذ سياسـات وبـرامج لفائـدة العـامالت                  )د(”    

املهاجرات تراعى فيها الفوارق بني اجلنسني، وأن توفر هلن القنـوات اآلمنـة والقانونيـة               
 هلــن أن تيــسروالــيت تعتــرف مبهــاراهتن وتعلــيمهن وتــوفر هلــن شــروط عمــل منــصفة،    

 يف جماالت عدة منـها التعلـيم        القوة العاملة  وإدماجهن يف    العمالة املنتجة والعمل الالئق   
والعلوم والتكنولوجيا، وأن تكفل جلميع النساء، مبن فيهن العامالت يف جمال الرعايـة،             

  احلماية القانونية من العنف واالستغالل؛
جرة الدوليــة تــشجع مجيــع الــدول علــى وضــع سياســات وبــرامج للــه  )هـ(”    

يراعى فيها املنظور اجلنساين من أجل اختاذ التـدابري الـضرورية الكفيلـة بتحـسني محايـة              
  النساء والفتيات من األخطار وإساءة املعاملة أثناء اهلجرة؛

، بـالنظر   ألطفـال املهـاجرين   لحقـوق اإلنـسان     حتمي  الدول أن   ب هتيب  )و(”    
يكفـل مراعـاة    مبـا ،  املصحوبني بذويهم غرين  و األطفال املهاجر  سيما الوإىل ضعفهم،   

ــصلحة الطفـــــل يف  املقـــــام األول، يف سياســـــاهتا املتعلقـــــة باإلدمـــــاج والعـــــودة      مـــ
  األسر؛ مشل ومل

 منع السياسات والتشريعات التمييزية، علـى       الدول على مجيع   تشجع  )ز(”    
ــيم، وعلــى      مجيــع مــستويات احلكــم، الــيت حتــول دون تلقــي األطفــال املهــاجرين التعل

  قضاء على تلك السياسات والتشريعات؛ال
تشجع الدول علـى أن تعمـل، آخـذة يف االعتبـار مـصلحة الطفـل يف                   )ح(”    

املقام األول، على إدماج األطفـال املهـاجرين بنجـاح يف نظـام التعلـيم وإزالـة احلـواجز           
  اليت حتول دون تعليمهم يف البلدان املضيفة والبلدان األصلية؛

كفالــة أن تــسمح آليــات إعــادة املهـــاجرين إىل     ث الــدول علــى   حتــ   )ط(”    
ــر،          ــهم عرضــة للخط ــة جتعل ــم يف حال ــذين ه ــد األشــخاص ال ــداهنم األصــلية بتحدي بل

وأن تراعي، مبا يتـسق مـع       فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، وتوفري محاية خاصة هلم،          مبن
 يف املقـــــام األول الطفــــل  لحةصراعــــاة مـــــ واجباهتــــا والتزاماهتـــــا الدوليــــة، مبـــــدأ م  

  األسر؛ مشل ومل
ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة        حتــث  )ي(”     الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األم

والربوتوكــولني املكملــني هلــا، ومهــا بروتوكــول مكافحــة هتريــب ة  الوطنيــعــرباملنظمــة 
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 ،وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص     و املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـ    
 وهتيـب بالـدول الـيت       ، علـى تنفيـذها بالكامـل      هقبة عليـ  وخباصة النساء واألطفال، واملعا   

 يف   علـى سـبيل األولويـة       أن تنظر  تنضم إليها  ى االتفاقية وبروتوكوليها أو   تصدق عل  مل
  ؛القيام بذلك

 مفوضـية األمـم املتحـدة       أعـدهتا بالدراسة اليت    حتيط علما مع التقدير     - ٦”    
تنفيــذ اإلطــار الــدويل  ال جمــ التحــديات وأفــضل املمارســات يف  عــنحلقــوق اإلنــسان 

ــ و،حلمايــة حقــوق األطفــال يف ســياق اهلجــرة  دعو الــدول إىل أن تأخــذ يف احلــسبان  ت
سياساهتا املتعلقـة   لـ تخطـيط   الاسـتنتاجات وتوصـيات عنـد       من  الدراسة  أسفرت عنه    ما

  ؛ وتنفيذهاباهلجرة
ــشجع  - ٧”     ــرب       ت ــة وع ــة الوطني ــة املنظم ــة ضــحايا اجلرمي ــى محاي ــدول عل  ال

 مبا يف ذلك االختطـاف واالجتـار، ويف بعـض احلـاالت، التـهريب، عـن طريـق            الوطنية،
القيام، عند االقتضاء، بتنفيذ الربامج والـسياسات الـيت تكفـل احلمايـة واحلـصول علـى                 

  املساعدة الطبية واالجتماعية النفسية والقانونية؛
ــ  - ٨”     سن تــشريعات حمليــة  األعــضاء الــيت مل تقــم بالفعــل بــ  الــدولشجعت

باألشـــخاص وهتريـــب كافحـــة االجتـــار  الكفيلـــة مب مـــن التـــدابري الفعالـــةمزيـــداذ واختـــ
 على القيـام بـذلك، تـسليما منـها بـأن هـذه اجلـرائم قـد                 املهاجرين على الصعيد الدويل   

تعرضهـم للضـرر أو االسـتعباد أو االسـتغالل مبـا قـد       تعرض حياة املهاجرين للخطر أو    
  وتـشجع  ،االستغالل اجلنـسي أو الـسخرة      وأقاق  االستر  أو يشمل أيضا استعباد املدين   

  والتهريب؛ مكافحة هذا االجتارعلى  التعاون الدويل تعزيزعلى الدول األعضـاء  اأيض
 أمهية التعاون على كل من الصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي             تؤكد  - ٩”    

  :على محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك
ــ  )أ(”     ع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة واجلهـــات املعنيـــة أن  تطلـــب إىل مجيـ

تراعي، يف سياساهتا ومبادراهتا املتعلقة مبسائل اهلجرة، الطابع العـاملي لظـاهرة اهلجـرة،              
وأن تــويل االهتمــام الواجــب للتعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي يف هــذا امليــدان،         

لية وبلدان العبور وبلـدان     بوسائل منها إجراء حوارات عن اهلجرة تشمل البلدان األص        
 واجملتمع املدين، مبـا يـشمل املهـاجرين، بغـرض التـصدي هلـذه الظـاهرة بطريقـة                   املقصد

متثلـها اهلجـرة دون    شاملة تتناول جوانب عدة منها أسباهبا وعواقبـها والتحـديات الـيت        
حيــازة الوثــائق الالزمــة أو اهلجــرة غــري القانونيــة، مــع إعطــاء األولويــة حلمايــة حقــوق  

  للمهاجرين؛ اإلنسان
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ــساق         )ب(”     ــة اتـ ــة لكفالـ ــدابري الالزمـ ــذ التـ ــى أن تتخـ ــدول علـ ــشجع الـ تـ
السياسات املتعلقة باهلجرة على كل من الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، بوسـائل               
منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عرب احلدود حلماية الطفـل تتوافـق علـى حنـو                 

  اإلنسان؛ قتام مع القانون الدويل حلقو
تــشجع أيــضا الــدول علــى أن تواصــل تعزيــز تعاوهنــا يف جمــال محايــة      )ج(”    

  باألشخاص؛ الشهود يف قضايا هتريب املهاجرين واالجتار
هتيـــب مبنظومـــة األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن املنظمـــات الدوليـــة           )د(”    

تتـيح    وضـع منـهجيات  مـن أجـل  واملؤسسات املتعددة األطراف املعنية أن تعزز تعاوهنا   
 األصـلية بلـدان   المجع البيانات اإلحصائية املتعلقة باهلجرة الدولية وحالـة املهـاجرين يف            

اجلهـود الـيت     الـدول األعـضاء يف       أن تـساعد   و  وجتهيزها، املقصدوبلدان  العبور  بلدان  و
  الصدد؛ لبناء القدرات يف هذاتبذهلا 

ــشدد  - ١٠”     ــا فيهــ    ت ــة، مب ــل يف خطــة التنمي ــى ضــرورة أن ُتكف ــة عل ا عملي
ُيراعـى فيـه متامـا      ، معاجلةُ مسألة اهلجـرة والتنميـة علـى حنـو شـامل              ٢٠١٥بعد عام    ما

  :إدماج منظور حقوق اإلنسان وتعميم املنظور اجلنساين، وبناء على ذلك
إىل الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات   تطلـــب  )أ(”    

مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية        خاصـة   ، و اجلهات املعنية الدولية واجملتمع املدين ومجيع     
املعـــين حبقـــوق اإلنـــسان جمللـــس حقـــوق اإلنـــسان حلقـــوق اإلنـــسان واملقـــرر اخلـــاص 

احلـوار الرفيـع املـستوى      أن جيـري يف       والفريق العاملي املعين باهلجرة، كفالة     للمهاجرين
ني للجمعيـة  الذي سُيعقد خالل الـدورة الثامنـة والـست      ،اهلجرة الدولية والتنمية  املتعلق ب 

ــام  ــة يف ع ــوازن      ٢٠١٣ العام ــشكل مت ــة ب ــني اهلجــرة والتنمي ــرابط ب ــلُ أوجــه الت ، حتلي
  وشامل يعتمد ضمن مجلة أمور منظور حقوق اإلنسان؛ 

 اللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين       بأن يشارك كل مـن رئـيس        توصي    )ب(”    
املتعلــق ع املــستوى احلــوار الرفيــ يف  اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرينواملقــرر

  وأن يقدما إليه إسهاماهتما؛اهلجرة الدولية والتنمية ب
تشجع الدول واملنظمات الدولية املعنية واجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك            - ١١”    

املنظمات غري احلكومية، على أن تواصل احلوار بينها وأن تعززه بسبل منـها املـشاركة        
ة مبا فيها احلوار الرفيـع املـستوى املزمـع عقـده            يف مجيع االجتماعات الدولية ذات الصل     

، بغيـــة النـــهوض بالـــسياسات العامـــة الـــيت هتـــدف إىل تعزيـــز حقـــوق ٢٠١٣يف عـــام 
  واحترامها؛ اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املهاجرين،
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اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين  رئــيس تــدعو - ١٢”    
فوي عــن عمــل اللجنــة وإىل املــشاركة يف جلــسة    إىل تقــدمي تقريــر شــ وأفــراد أســرهم

ــة   ــة العامــة يف دورهتــا الثامن ــز ’ والــستني يف إطــار البنــد املعنــون  حتــاور مــع اجلمعي تعزي
ــها  ــسان ومحايتــ ــوق اإلنــ ــة    ‘حقــ ــل بــــني اجلمعيــ ــز التواصــ ــيلة لتعزيــ ، وذلــــك كوســ

  واللجنة؛ العامة
ىل تقــدمي املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين إ  تــدعو - ١٣”    

الثامنـة والـستني يف     تقريره إىل اجلمعية العامة وإىل املشاركة يف جلسة حتاور يف دورهتا            
  ؛‘ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان’إطار البند املعنون 

إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         املقـدم  األمني العـام     بتقريريط علما   حت - ١٤”    
تأثري االتفاقية الدوليـة حلمايـة      كيفية  عن   و ٦٦/١٧٢ عن تنفيذ القرار     والستني السابعة

، حــسب يف الــسياسات واملمارســاتحقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم 
  ؛ماية املهاجريناالنطباق، تعزيزا حل

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة              تطلب - ١٥”    
 يـضمن ذلـك التقريـر حتلـيال ملـسألة اهلجـرة       والستني تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار وأن         

  .“الدولية والتنمية انطالقا من منظور حقوق اإلنسان
ــسة   - ٨٠ ــودة يف ٤٨ويف اجلل ــاين ٢٨، املعق ــشرين الث ــة    / ت ــى اللجن ــوفمرب، كــان معروضــا عل ن

قدمـه مقـدمو مـشروع    ،  )A/C.3/67/L.40/Rev.1 (“محايـة املهـاجرين   ”مشروع قرار منقح بعنـوان      
  . الذين انضم إليهم كل من الربازيل، والربتغال، وبريو، وبيالروس، ومصرA/C.3/67/L.40القرار 
  : ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل املكسيك شفويا مشروع القرار على النحو التايل  - ٨١

املزمـع عقـده يف     ”من الديباجة، استعيض عن عبارة      اخلامسة عشرة   يف الفقرة     )أ(  
ود يف قــاملع” بعبــارة “ ســيناقش مجلــة٢٠١٢نــوفمرب /الثــاينتــشرين  ٢٢ و ٢١موريــشيوس يف 
  ؛“ناقش مجلةنوفمرب /تشرين الثاين ٢٢ و ٢١موريشيوس يف 

صــلية يف البلــدان األ”عبــارة أدرجــت مــن الديباجــة، الثامنــة عــشرة ة يف الفقــر  )ب(  
للبلــدان ”، وحــذفت عبــارة “التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية”عبــارة  بعــد “وبلــدان املقــصد

  ؛ “أثر يف احلالة االقتصادية واالجتماعية” بعد عبارة “صداألصلية وبلدان املق
  :من املنطوق اليت تنص على ما يلي) د (٥استعيض عن الفقرة   )ج(  
هتيـــب بالـــدول األعـــضاء الـــيت مل تطبـــق سياســـات وبـــرامج مراعيـــة    )د(”    

وق اإلنــسان للفــوارق اجلنــسانية لفائــدة العــامالت املهــاجرات، تــنص علــى محايــة حقــ 
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اخلاصة هبن، وتوفر هلن شروط عمل منصفة وتكفل جلميـع النـساء، مبـن فـيهن العـامالت                  
  ،“بذلك يف جمال الرعاية، احلماية القانونية من العنف واالستغالل، أن تقوم

  :بالفقرة التالية
هتيــب بالــدول الــيت مل تعمــد بعــد إىل كفالــة محايــة حقــوق اإلنــسان      )د(”    

ت، وتـوفري شـروط العمـل املنـصفة هلـن، وضـمان احلمايـة القانونيـة                 للعامالت املهاجرا 
من العنف واالستغالل جلميع النساء، مبـن فـيهن العـامالت يف جمـال الرعايـة، أن تقـوم                   

 ؛“بذلك

 عبـارة  “تـشجع الـدول  ”عبـارة  أدرجـت بعـد   من املنطوق،   ) هـ (٥يف الفقرة     )د(  
ــامالت امل    ” ــدة الع ــرامج لفائ ــذ سياســات وب ــى أن تنف ــاجعل ــره ــني   ىات تراع ــوارق ب ــا الف  فيه

  ؛“اجلنسني
  :من املنطوق اليت تنص على ما يلي) ب (١٠استعيض عن الفقرة   )ـه(  
ــيس         )ب(”     ــسان ورئ ــوق اإلن ــسامية حلق ــشاركة املفوضــة ال ــة م ــسلم بأمهي ت

ين واملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين راللجنــة املعنيــة بالعمــال املهــاج
ة ة يف التنمية، يف احلوار الرفيع املستوى املتعلق باهلجرة الدوليـ          يلة الرئيس واجلهات الفاع 

   “ةوالتنمي
  :بالفقرة التالية

تسلم بأمهية مسامهة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ورئـيس اللجنـة             )ب(”    
املعنية بالعمال املهاجرين واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين واجلهـات               

 الرئيسية يف التنمية، يف املناقـشة خـالل احلـوار الرفيـع املـستوى املتعلـق بـاهلجرة             الفاعلة
 .“الدولية والتنمية

 بـــصيغته A/C.3/67/L.40/Rev.1، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار ٤٨ويف اجللـــسة   - ٨٢
  ).من مشروع القرار احلادي عشر ١٣٧ انظر الفقرة(املنقحة شفويا 

  
  A/C.3/67/L.41مشروع القرار   - الم  

نـوفمرب، قـام ممثـل كوبـا، باسـم االحتـاد            / تشرين الثـاين   ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٨٣
 املتعــددة -دولــة (، وإكــوادور، والربازيــل، وبوليفيــا   يــا، وإثيوبيــا، واألردن، وإريترالروســي
 ، وبــيالروس، وتركمانــستان، واجلزائــر، واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، ومجهوريــة  )القوميــات

 وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، والــصومال،  وجنــوب الــسودان،الدميقراطيــة الــشعبية، الو
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، وميامنار، وناميبيـا، ونيجرييـا،   غشقر، وكوبا، ومد  ) البوليفارية -مجهورية  (والصني، وفرتويال   
تعزيـز الـسالم كـشرط أساسـي لتمتـع اجلميـع متتعـا              ”ونيكاراغو، بعرض مشروع قرار بعنـوان       

قـــت الحـــق، انـــضم إىل مقـــدمي وويف ). A/C.3/67/L.41 (“حقـــوق اإلنـــسانكـــامال جبميـــع 
، وبـــنن، ش، وبـــنغالدي) اإلســـالمية-مجهوريـــة (، وإيـــران مـــشروع القـــرار كـــل مـــن أنغـــوال 

ــابوي،      ــة، وزمب ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري وبورونــدي، وجامايكــا، وجــزر القمــر، ومجهوري
ــوازيلند،     ــسلفادور، والـــسنغال، وسـ ــا، والـ ــري النكـ ــادا، وفـــانواتو،   وسـ ــسودان، وغرينـ  والـ

ــا، وليــسوتو، ومــايل،     وفييــت ــا، وليربي ــام، والكــامريون، وكــوت ديفــوار، والكونغــو، وكيني ن
   .ومالوي، والنيجر، واهلند

نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٨ويف اجللــسة   - ٨٤
 أعـضاء   ٥ وامتنـاع    ، صـوتا  ٥٣ مقابـل    ١٢١ بتـصويت مـسجل بأغلبيـة        A/C.3/67/L.41القرار  

وكانـت نتيجـة التـصويت      ). من مشروع القـرار الثـاين عـشر        ١٣٧انظر الفقرة    (عن التصويت 
  :)٥(كما يلي
  :املؤيدون
، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إريتريـا، إكـوادور، اإلمـارات العربيـة            االحتاد الروسي   

أوروغـواي، أوزبكـستان، أوغنـدا، إيـران        املتحدة، أنتيغوا وبربودا، ندونيسيا، أنغـوال،       
ــة ( ــالمية-مجهوريـ ــاراغ) اإلسـ ــادوس،   واي، بـ ــل، بربـ ــرين، الربازيـ ــستان، البحـ ، باكـ

دار الــسالم، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو،    بــروين
د ، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، ترينيــدا ) املتعــددة القوميــات-دولــة (بورونــدي، بوليفيــا 

، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر البـهاما،        شيت ليـ  -وتوباغو، توغـو، توفـالو، تـونس، تيمـور          
جـــزر ســـليمان، جـــزر القمـــر، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،   

، مجهوريـة الكونغـو      الـشعبية الدميقراطيـة    اجلمهورية العربية الـسورية، مجهوريـة كوريـا       
ــة الو الدمي  ــة، مجهوري ــا،   الدميقراطي ــشعبية، جنــوب أفريقي ــة ال ــوبقراطي ــسودان،  جن ال

، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت فنـسنت جـزر غرينـادين،             خضرجيبويت، الرأس األ  
لوسيا، سري النكـا، الـسلفادور، الـسنغال، سـوازيلند،           سانت كيتس ونيفس، سانت   

ــراق،       ــصني، طاجيكــستان، الع ــصومال، ال ــسودان، ســورينام، ســرياليون، شــيلي، ال ال
ــادا،  ع ــا، غرين ــاغواتيمــاال، مــان، غــابون، غان ــا   غيان ــا، غيني ــانواتو،  -، غيني ــساو، ف  بي

، فيجـي، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخـستان،         ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (الفلبني، فرتويـال    
الكـــامريون، كمبوديـــا، كوبـــا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكونغـــو، 

__________ 
 .أشار وفاد إثيوبيا وتركمانستان الحقاً إىل أهنما كانا ينويان التصويت تأييدا ملشروع القرار  )٥(  
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 ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغـرب،        الكويت، كينيا، لبنان، ليربيا، ليبيا،    
املكــــسيك، مــــالوي، ملــــديف، اململكــــة العربيــــة الــــسعودية، منغوليــــا، موريتانيــــا، 
موريــشيوس، موزامبيــق، ميامنــار، ناميبيــا، نيبــال، نيجرييــا، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلنــد،   

  .هندوراس، اليمن
  :املعارضون
، ألبانيا، أملانيا، أنـدورا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيـسلندا،           ، أستراليا، إستونيا، إسرائيل   إسبانيا  

إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، تركيـا، اجلبـل األسـود،             
، الـــسابقةاجلمهوريـــة التـــشيكية، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية  

ان مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســ 
السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلنـدا، قـربص، كرواتيـا، كنـدا، التفيـا، لكـسمربغ،               

ــش      ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــشتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، ليختن ، ماليةليتواني
ــا   ــاكو، ميكرونيزي ــات (مون ــدا، ه  ) املوحــدة-والي ــسا، نيوزيلن ــرويج، النم ــا، ، الن نغاري

  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
   :املمتنعون
  .سنغافورة ساموا، بابوا غينيا اجلديدة، أفغانستان، ،أرمينيا  

األمريكيــة  والواليــات املتحــدة) باســم االحتــاد األورويب(وأدىل كــل مــن ممثلــي قــربص   - ٨٥
  ).A/C.3/67/SR.48انظر (ببيان قبل التصويت 

  
  Rev.1 و A/C.3/67/L.42مشروعا القرارين   -ميم   

نـوفمرب، قـام ممثـل كوبـا، باسـم االحتـاد            / تشرين الثـاين   ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٨٦
، وإكـــوادور، وألبانيـــا، وأنتيغـــوا وبربـــودا، وأنغـــوال،  تريـــا، وإثيوبيـــا، واألردن، وإريالروســـي

زيـــل، وبربـــادوس، وبورونـــدي، وبوليفيـــا ، والربا) اإلســـالمية-مجهوريـــة (وأوغنـــدا، وإيـــران 
، وبـــيالروس، وتركمانـــستان، وترينيـــداد وتوبـــاغو، وتـــونس،  ) املتعـــددة القوميـــات- دولـــة(

ــة     ــر، واجلمهوريــ ــزر القمــ ــهاما، وجــ ــزر البــ ــر، وجــ ــسورية واجلزائــ ــة الــ ــة العربيــ ، ومجهوريــ
دين، وزمبــابوي، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــاوجنــوب الــسودان، الدميقراطيــة الــشعبية،  الو

ــورينام،         ــوازيلند، وس ــسنغال، وس ــلوفينيا، وال ــيا، وس ــيفس، وســانت لوس ــتس ون وســانت كي
ــال      ــا، وفرتويـ ــا، وغينيـ ــاال، وغيانـ ــادا، وغواتيمـ ــستان، وغرينـ ــصني، وطاجيكـ ــصومال، والـ والـ

، وفيجي، وفييت نام، والكامريون، وكوبا، وكوت ديفـوار، وكينيـا،       ) البوليفارية - مجهورية(
مــايل، ومدغــشقر، ومــصر، واملغــرب، وموريتانيــا، وموزامبيــق، ومونــاكو،   ولبنــان، وليربيــا، و
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ــوان         ــرار بعن ــشروع ق ــرض م ــد، بع ــاييت، واهلن ــا، ونيكــاراغوا، وه ــا، ونيجريي ــار، وناميبي وميامن
  : ، فيما يلي نصه)A/C.3/67/L.42 (“يف الغذاء احلق”
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
له من أمهية يف تعزيـز مجيـع حقـوق          املتحدة وما    ميثاق األمم  تعيد تأكيد إذ  ”    

  اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومحايتها،
مجيع القـرارات واملقـررات الـسابقة املتعلقـة بـاحلق يف       وإذ تعيد أيضا تأكيد ”    

  الغذاء املتخذة يف إطار األمم املتحدة،
الــذي يــنص علــى أن لكــل   إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان  وإذ تــشري”    

صــحته ورفاهــه، مبــا يف ذلــك  معيــشة مالئــم للحفــاظ علــى  حلــق يف مــستوى شــخص ا
 واإلعــالن العــاملي للقــضاء علــى اجلــوع وســوء التغذيــة وإعــالن األمــم املتحــدة    الغــذاء،

مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بالقــضاء علــى الفقــر  ١ أللفيــة، وخباصــة اهلــدفل
  ،٢٠١٥املدقع واجلوع حبلول عام 

ــشري”     ــضا وإذ ت ــصادية       أي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــام العه إىل أحك
العـيش يف   يف  شـخص    بـاحلق األساسـي لكـل        يعتـرف فيـه   ي  ذالـ  واالجتماعية والثقافية 

  ،مأمن من اجلوع
إعــالن رومــا بــشأن األمــن الغــذائي العــاملي وخطــة    وإذ تــضع يف اعتبارهــا”    

مخـس سـنوات   :  العـاملي لألغذيـة   القمةمؤمتر إعالن وعمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية    
  ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣بعد االنعقاد، الذي اعتمد يف روما يف 

ــة    وإذ تعيــد تأكيــد     ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب ــة ال التوصــيات العملي
اإلعمال التدرجيي للحق يف احلصول على غـذاء كـاف يف سـياق األمـن الغـذائي          لدعم

 تــشرين لألغذيــة والزراعــة يف    املتحــدة  األمــم ظمــة  الــوطين الــيت اعتمــدها جملــس من    
  ،٢٠٠٤ نوفمرب/الثاين

مبادئ روما اخلمـسة املتعلقـة بـاألمن الغـذائي العـاملي             وإذ تعيد أيضا تأكيد   ”    
املستدام الواردة يف إعالن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغـذائي الـذي اعتمـد يف رومـا يف      

  ،٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦
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ومتداعمـة  مترابطـة    أن مجيع حقوق اإلنسان عامليـة      عيد كذلك تأكيد   ت وإذ”    
بد من أن تعامل على الصعيد العاملي علـى حنـو يتـوخى فيـه      وغري قابلة للتجزئة وأنه ال 

  اإلنصاف والتكافؤ على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،
اتيـة يـسودها    ؤ م أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتـصادية       تعيد تأكيد وإذ  ”    

ــزة      الــسالم واالســتقرار علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل علــى حــد ســواء هــي الركي
تمكن الــدول مــن إيــالء أولويــة كافيــة لألمــن الغــذائي وللقــضاء        ســاألساســية الــيت  

  الفقر، على
ــدوإذ تكــرر ”     ــسياسي     تأكي ــضغط ال ــذاء كــأداة لل ــستخدم الغ  ضــرورة أال ي

ر ـــ مؤمتإعـالن  وبشأن األمـن الغـذائي العـاملي    ن روما إعالاالقتصادي، كما جاء يف     أو
ـــالقم ــة ـ ــاملي لألغذي ــد  وإذ ،ة الع ــذا تعي ــد  يف ه ــصدد تأكي ــضامن  ال ــاون والت ــة التع أمهي

تتفــق مــع القــانون  مــن جانــب واحــد الضــرورة االمتنــاع عــن اختــاذ تــدابري والـدوليني  
  يثاق وتعرض األمن الغذائي للخطر،املالدويل و

 مع مواردهـا    ناسب كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب اواقتناعا منه ”    
تنفيـذ التوصــيات الـواردة يف إعــالن   ســياق يف اخلاصــة هبـا   األهـداف وقـدراهتا لتحقيــق  

وخطة عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة والتعـاون             بشأن األمن الغذائي العاملي     روما  
 حلـول مجاعيـة ملـسائل        إجيـاد  هبـدف دويل  القليمي و على الصعيدين اإل  يف الوقت نفسه    

ــامل   ــة يف عـ ــذائي العامليـ ــهاألمـــن الغـ ــد فيـ ــرابط بـــنييتزايـ املؤســـسات واجملتمعـــات   التـ
  ضروريني،  أمرين تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤولياتويكون فيهواالقتصادات 

 بأن الطابع املعقد ألزمة الغذاء العاملية، الـيت هتـدد بانتـهاك واسـع               وإذ تسلم ”    
غذاء كاف، يعزى إىل عوامـل أساسـية عديـدة جمتمعـة             يف احلصول على  النطاق للحق   

من قبيل األزمة املالية واالقتصادية العامليـة وتـدهور البيئـة والتـصحر وتـأثري تغـري املنـاخ                   
العاملي والكـوارث الطبيعيـة وانعـدام التكنولوجيـا املناسـبة واالسـتثمارات وتـدابري بنـاء                 

البلـدان الناميـة    سـيما  زمة يف العديد من البلـدان، وال      القدرات الالزمة ملواجهة آثار األ    
  النامية، وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية

على العمل على ضـمان مراعـاة منظـور حقـوق اإلنـسان يف               وتصميما منها ”    
  التدابري املتخذة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل للتصدي ألزمة الغذاء العاملية،

 إزاء عدد الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفـات  عرب عن بالغ قلقها  وإذ ت ”    
ــسنوات       ــة علــى ذلــك يف ال ــار املترتب ــاخ وتفــاقم اآلث ــتغري املن ــسليب ل ــر ال ونطاقهــا واألث
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األخرية، مما أدى إىل تكبد خـسائر فادحـة يف األرواح وسـبل كـسب الـرزق وتعـرض                   
  البلدان النامية،اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي للخطر، وخباصة يف 

ــدوإذ ”     ــة عكــس  تؤك ــسار أمهي ــة    م ــساعدة اإلمنائي ــستمر يف امل ــاض امل  االخنف
احلقيقيــة وكنــسبة مــن جممــوع املــساعدة اإلمنائيــة   القيم الرمسيــة املخصــصة للزراعــة، بــ 

  ،السواء  علىالرمسية
بأمهية محايـة التنـوع البيولـوجي الزراعـي واحلفـاظ عليـه لـضمان                وإذ تسلم ”    

  غذائي وكفالة احلق يف الغذاء للجميع،األمن ال
بالــدور الــذي تــضطلع بــه منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  وإذ تــسلم أيــضا”    

والزراعــة، بوصــفها وكالــة األمــم املتحــدة الرئيــسية املعنيــة بالتنميــة الريفيــة والزراعيــة،  
للحـق  وبعملها يف جمال دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق اإلعمال الكامـل             

يف الغــذاء، بطــرق منــها تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل البلــدان الناميــة دعمــا لتنفيــذ أطــر    
  األولويات الوطنية،

بــاإلعالن اخلتــامي الــذي اعتمــد يف املــؤمتر الــدويل ملنظمــة   وإذ حتــيط علمــا”    
األمم املتحدة لألغذية والزراعة املعين باإلصالح الزراعـي والتنميـة الريفيـة الـذي عقـد                

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٠ بورتو أليغري، الربازيل يف يف
 إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املعنونـة      وإذ تشري ”    

  ،٦٦/٢٨٨ واليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها ‘املستقبل الذي نصبو إليه’
مـن الغـذائي العامليـة       بفرقة العمل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بأزمـة األ           وإذ تنوه ”    

اليت أنشأها األمني العام، وإذ تؤيد مواصلة األمني العـام بـذل اجلهـود يف هـذا الـصدد،                 
مبــا يف ذلــك مواصــلة العمــل مــع الــدول األعــضاء ومــع املقــرر اخلــاص جمللــس حقــوق    

  الغذاء، اإلنسان املعين باحلق يف
اإلنـــسان انتـــهاكا لكرامـــة إهانـــة ويـــشكل  أن اجلـــوع تعيـــد تأكيـــد  - ١”    

واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل        الـصعد الـوطين     ويتطلب بالتايل اختاذ تدابري عاجلة علـى        
  عليه؛ القضاء

  وكـاف   مـأمون  طعـام  يف احلصول على     فردحق كل    تأكيد أيضا تعيد  - ٢”    
 أن   يف فـرد غذاء كـاف واحلـق األساسـي لكـل          احلصول على   يتفق مع احلق يف      ومغذ، مبا 

قدراتـه  يتمكن من النمو على حنو كامل واحلفـاظ علـى            لكي   ، من اجلوع  يكون يف مأمن  
  والعقلية؛البدنية 
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 أن أكثـر مـن ثلـث األطفـال الـذين ميوتـون              أنه من غري املقبـول    ترى    - ٣”    
سنويا قبل بلوغ سن اخلامسة ميوتون بسبب أمراض متصلة باجلوع، حسب تقـديرات             

 يعـانون نقـصا يف التغذيـة،        منظمة األمم املتحدة للطفولة، وأن عـدد األشـخاص الـذين          
 مليـون   ٨٧٠حسب تقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، يـصل إىل حنـو              

شخص يف مجيـع أحنـاء العـامل، وأن عـددا إضـافيا مـن األشـخاص يبلـغ بليـون شـخص                       
ــه ميكــن          ــة، يف حــني أن ــذاء العاملي ــة الغ ــها أزم ــة حــاد، ألســباب من ــانون ســوء تغذي يع

ذكرتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة، أن ينــتج مــن الغــذاء   لكوكــب األرض، حــسب مــا
  يكفي إلطعام كل البشر يف العامل بأسره؛ ما

 إزاء اآلثــار املترتبــة علــى أزمــة الغــذاء العامليــة الــيت تعــرب عــن قلقهــا  - ٤”    
تزال تؤدي إىل تبعات جسيمة بالنسبة إىل أشد النـاس فقـرا وضـعفا، وخـصوصا يف                  ال

اد تفاقما من جراء األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة وإزاء اآلثـار               البلدان النامية، وتزد  
األزمــة بــصفة خاصــة يف كــثري مــن البلــدان املــستوردة الــصافية  الــيت تترتــب علــى هــذه
  منوا؛ البلدان لألغذية، وخباصة يف أقل

ألنه وفقا لتقرير منظمة األمم املتحدة لألغذيـة   عرب عن بالغ قلقها     ت  - ٥”    
 يف  ٩٨، فـإن    “٢٠١٢حالـة انعـدام األمـن الغـذائي يف العـامل لعـام              ” املعنـون    والزراعة

  املائة من سكان العامل الذين يعانون من نقص األغذية يعيشون يف البلدان النامية؛
 ألن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غريهــن  ب عــن قلقهــارعــت  - ٦”    

زئيـا إىل انعـدام املـساواة بـني     يعـزى ج  للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقـر، وهـو مـا    
اجلنسني والتمييز، وألن احتماالت وفاة الفتيات يف العديد من البلدان من جـراء سـوء               
التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها هـي ضـعف احتمـاالت وفـاة                

يـة تنـاهز    الفتيان وألن التقديرات تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني من سـوء التغذ             
  ضعف نسبة الرجال؛

 علـى اختـاذ إجـراءات للتـصدي النعـدام املـساواة              مجيع الدول  عتشج  - ٧”    
ــساء          ــرض الن ــك يف تع ــسهم ذل ــا ي ــرأة، وخباصــة حيثم ــز ضــد امل ــسني والتميي ــني اجلن ب

التغذيــة، مبــا يف ذلــك اختــاذ تــدابري تكفــل اإلعمــال التــام وعلــى قــدم    والفتيــات لــسوء
اء، مع كفالة تكافؤ فرص حـصول املـرأة علـى املـوارد، مبـا فيهـا               املساواة للحق يف الغذ   

ــاه واحلــق  ــام     الــدخل واألرض واملي يف امتالكهــا، وإتاحــة فــرص احلــصول علــى حنــو ت
ومتكـــافئ علـــى التعلـــيم والعلـــم والتكنولوجيـــا لتمكينـــها مـــن تـــوفري الغـــذاء لنفـــسها 

  وألسرهتا؛
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عــين بــاحلق يف الغــذاء  املقــرر اخلــاص جمللــس حقــوق اإلنــسان املتــشجع  - ٨”    
على أن يواصل العمل علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف األنـشطة الـيت يقـوم هبـا                
لالضــطالع بواليتــه، وتــشجع منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومجيــع هيئــات  
وآليـات األمــم املتحـدة األخــرى املعنيـة مبــسأليت احلـق يف الغــذاء وانعـدام األمــن الغــذائي      

  إدماج منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها وأنشطتها يف هذا الصدد؛على 
 ضـرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـدمي األغذيـة املأمونـة                تعيد تأكيد   - ٩”    

  واملغذية األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تكون ميسرة هلم؛
اإلعمـال  تؤدي تـدرجييا إىل      خطوات مجيع الدول على اختاذ      تشجع  - ١٠”    

اليت متكن كـل    األوضاع  ب لنهوض ل خطواتيف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ       الكامل للحق   
لتمتـع الكامـل     ا  وقـت ممكـن    سـرع يف أ اليت تكفل   اجلوع و من العيش يف مأمن من       فرد

  ؛باحلق يف الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع
 يف   بالتقدم الذي أحـرز عـن طريـق التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب                تقر  - ١١”    

يتصل بـاألمن الغـذائي وتنميـة اإلنتـاج الزراعـي مـن أجـل                البلدان واملناطق النامية فيما   
  اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛

 أن حتسني احلـصول علـى املـوارد اإلنتاجيـة واالسـتثمار العـام                تؤكد  - ١٢”    
ــة عنــصران أساســيان مــن أجــل القــضاء علــى اجلــوع والفقــر،        ــة الريفي يف جمــال التنمي

اصـــة يف البلـــدان الناميـــة، بطـــرق منـــها تـــشجيع االســـتثمارات يف التكنولوجيـــات وخب
ــأثر     ــاه الـــصغرية احلجـــم مـــن أجـــل احلـــد مـــن التـ املناســـبة ملـــشاريع الـــري وإدارة امليـ

  اجلفاف؛ مبوجات
باإلســهام احليــوي لقطــاع مــصايد األمســاك يف إعمــال احلــق يف   قــرت  - ١٣”    

  الغذاء وحتقيق األمن الغذائي؛
 يف املائة من األشخاص الـذين يعـانون اجلـوع يعيـشون             ٨٠ بأن   تقر  - ١٤”    

 يف املائة منهم مـن صـغار املـزارعني وأن هـؤالء األشـخاص               ٥٠يف املناطق الريفية وأن     
بــشكل خــاص خلطــر انعــدام األمــن الغــذائي، نظــرا الرتفــاع تكلفــة مــدخالت   عرضــة

ى األراضـي وامليـاه والبـذور    اإلنتاج واخنفاض اإليرادات من املزارع، وبأن احلصول عل  
واملوارد الطبيعية األخرى يشكل حتديا متزايدا يواجهه فقراء املنتجني وبأن الـسياسات            
ــي       ــالح األراضـ ــز إصـ ــة لتعزيـ ــنس أداة مهمـ ــوع اجلـ ــة لنـ ــستدامة واملراعيـ ــة املـ الزراعيـ
 واإلصالح الزراعي واالئتمان الريفي والتأمني يف الريف واملساعدة التقنيـة ومـا يـرتبط             
بــذلك مــن تــدابري لتحقيــق األمــن الغــذائي والتنميــة الريفيــة وبــأن الــدعم الــذي تقدمــه  
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الــدول إىل صــغار املــزارعني واجملتمعــات الــيت تعتمــد علــى صــيد األمســاك واملؤســسات  
احمللية، بطرق منها تيسري وصول منتجاهتا إىل األسواق الوطنية والدولية ومتكني صـغار             

 سالســل األنــشطة املــضيفة للقيمــة، عنــصر أساســي يف   املنــتجني، وخباصــة النــساء، يف 
  الغذاء؛ حتقيق األمن الغذائي وإعمال احلق يف

 أمهية مكافحة اجلـوع يف املنـاطق الريفيـة، بوسـائل منـها بـذل                تؤكد  - ١٥”    
جهود وطنية مدعومة بـشراكات دوليـة مـن أجـل وقـف التـصحر وتـدهور األراضـي،                   

امــة املالئمــة بوجــه خــاص للتــصدي خلطــر  وعــن طريــق االســتثمارات والــسياسات الع
جفـاف األراضــي، وتـدعو يف هــذا الـصدد إىل التنفيــذ الكامـل التفاقيــة األمـم املتحــدة      

أو من التصحر، وخباصـة    /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و         
  يف أفريقيا؛

ع البيولـوجي    يف اتفاقيـة التنـو     تصبح بعـد أطرافـا    الدول اليت مل     حتث  - ١٦”    
ــة يف أن تــصبح      علــى أن تنظــر يف أن تفعــل ذلــك وعلــى أن تنظــر علــى ســبيل األولوي

  ة؛ألغذية والزراعل املوارد الوراثية النباتية أطرافا يف املعاهدة الدولية بشأن
، إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية  إىل تــشري  - ١٧”    

صلية وممثلي الـشعوب األصـلية قـد أعربـوا          وتسلم بأن كثريا من منظمات الشعوب األ      
يف خمتلــف املنتــديات عــن قلقهــم البــالغ إزاء العقبــات والتحــديات الــيت يواجهوهنــا يف    
حتقيق التمتـع التـام بـاحلق يف الغـذاء، وهتيـب بالـدول اختـاذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة                      
ية األســباب اجلذريــة الرتفــاع مــستويات اجلــوع وســوء التغذيــة لــدى الــشعوب األصــل

  ها؛التمييز ضدبقدر أكرب من غريها واستمرار 
 مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــىت،   تالحــظ  - ١٨”    

، وعالقة هذه املفاهيم باألمن الغـذائي واحلـق يف الغـذاء، مـع مراعـاة               ‘السيادة الغذائية ’
  وقات؛ضرورة جتنب أي تأثري سليب يف متتع مجيع الناس باحلق يف الغذاء يف مجيع األ

ــاص    تطلـــب  - ١٩”     ــاع اخلـ ــة يف القطـ ــات الفاعلـ ــدول واجلهـ ــع الـ  إىل مجيـ
واملنظمات الدوليـة أن تـضع متامـا يف اعتبارهـا، كـل يف إطـار واليتـها، ضـرورة تعزيـز                 
إعمـال احلـق يف الغـذاء للجميـع بـشكل فعلـي، مبـا يف ذلـك يف املفاوضـات اجلاريــة يف          

  خمتلف امليادين؛
ز االلتــزام الــوطين واملــساعدة الدوليــة، بنــاء علــى  بــضرورة تعزيــتقــر  - ٢٠”    

طلب البلدان املتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال احلـق يف الغـذاء ومحايتـه علـى حنـو            
تام، والقيام بشكل خـاص بإرسـاء آليـات وطنيـة حلمايـة الـسكان الـذين أجـربوا علـى                     
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ية تـؤثر يف    مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلـوع أو بـسبب حـاالت طـوارئ إنـسان              
  التمتع باحلق يف الغذاء؛

املـوارد التقنيـة واملاليـة مـن مجيـع          حلـشد    بذل اجلهـود     ضرورة تؤكد  - ٢١”    
 مبـا يف ذلـك ختفيـف عـبء الـديون       وختصيصها واستخدامها على أمثـل وجـه،      املصادر
ألمـن  ا الراميـة إىل تنفيـذ سياسـات        وطنيةلبلدان النامية، وتعزيز اإلجراءات ال     ل اخلارجية

  ؛ املستداملغذائيا
إىل التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية الـيت           تدعو  - ٢٢”    

جتريها منظمة التجارة العامليـة والتوصـل بنجـاح إىل نتـائج إمنائيـة املنحـى للمـسامهة يف                   
    هتيئة الظروف الدولية اليت تتيح اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء؛

 مجيـــع الـــدول قـــصارى جهـــدها لكفالـــة أن تبـــذل ضـــرورة تؤكـــد  - ٢٣”    
يكون لسياساهتا الدولية اليت هلا طـابع سياسـي واقتـصادي، مبـا يف ذلـك االتفاقـات                 أال

    التجارية الدولية، أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛
مكافحـة اجلـوع    من أجل   بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل       تذكر  - ٢٤”    

واصلة اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتوفري التمويل الـالزم           والفقر، وتوصي مب  
  والفقر؛ ملكافحة اجلوع

 بأن الوعود اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة يف               تقر  - ٢٥”    
 خبفض عدد األشخاص الذين يعانون نقصا يف التغذية إىل النـصف مل يـتم               ١٩٩٦عام  

نوه، يف الوقـت نفـسه، بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء يف هـذا                   الوفاء هبا بعُد، وت   
وكـاالت األمـم   و مجيع املؤسسات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة     و مرة أخرى  تدعالصدد، و 

لتحقيــق اهلــدف وتــوفري التمويــل الــالزم  إىل إيــالء األولويــة املعنيــة هااملتحــدة وصــناديق
اجلـوع مبقـدار النـصف حبلـول عـام          ون  األشـخاص الـذين يعـان     املتمثل يف خفـض نـسبة       

ــى إعمــال و٢٠١٥ ــذاء، عل ــشأن األمــن      احلــق يف الغ ــا ب ـــني يف إعــالن روم النحــو املب
  أللفية؛ل إعالن األمم املتحدةو الغذائي العاملي

 أن تعزيز الدعم الغـذائي والتغـذوي، هبـدف متكـني مجيـع              تعيد تأكيد   - ٢٦”    
ء كــاف ومــأمون ومغــذ مبــا يلــيب     النــاس يف مجيــع األوقــات مــن احلــصول علــى غــذا      

، جـزء   من أجل حياة نشيطة وصـحية     احتياجاهتم من األغذية ويناسب خياراهتم الغذائية       
النتــشار  لتــصديامــن اجلهــود الــشاملة املبذولــة للنــهوض بالــصحة العامــة، مبــا يف ذلــك  

  ؛ والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرىاإليدز/املناعة البشرية فريوس نقص
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 يف احلـق يف الغـذاء    إلعمـال    أن تويل أولويـة كافيـة      الدول على    حتث  - ٢٧”    
  ؛التنمية يف جمالاستراتيجياهتا ونفقاهتا 

 أمهية التعـاون الـدويل واملـساعدة اإلمنائيـة الدوليـة، باعتبارمهـا              تؤكد  - ٢٨”    
ائي مسامهة فعالة يف التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا واإلنتاج الغـذ        

ومشاريع االستيالد املتعلقة بتنوع احملاصيل واملاشية واالبتكارات املؤسـسية، مـن قبيـل             
، ويف تقــدمي معــارض البــذور ومــدارس املــزارعني امليدانيــة املــصارف األهليــة للبــذور و 

املساعدات اإلنسانية الغذائية يف سـياق األنـشطة املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ، مـن أجـل           
ء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، وتقر يف الوقت نفـسه بـأن كـل              إعمال احلق يف الغذا   

ــة يف     ــتراتيجيات وطنيـ ــرامج واسـ ــة تنفيـــذ بـ ــام األول عـــن كفالـ بلـــد مـــسؤول يف املقـ
  الصدد؛ هذا

 ضــرورة أن تنظــر الــدول األطــراف يف اتفــاق منظمــة   تؤكــد أيــضا  - ٢٩”    
تـصلة بالتجـارة يف تنفيـذ ذلـك     التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية امل    

االتفاق بطريقة داعمة لألمن الغذائي، مع مراعـاة التـزام الـدول األعـضاء بتعزيـز احلـق                  
  ومحايته؛ يف الغذاء

واجلهــات املعنيــة  املتحــدة األمــمبالــدول األعــضاء ومنظومــة   هتيــب  - ٣٠”    
ت الغـذاء   األخرى دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل التـصدي علـى وجـه الـسرعة ألزمـا               

اليت تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، وخباصة القـرن األفريقـي، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا                  
يف خمتلف املنـاطق،     نقص التمويل جيرب برنامج األغذية العاملي على خفض عملياته           ألن
  ها اجلنوب األفريقي؛في مبا 

 وصـندوق    مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها البنك الدويل        تدعو  - ٣١”    
النقد الدويل، إىل مواصلة تشجيع السياسات واملشاريع الـيت تـؤثر تـأثريا إجيابيـا يف احلـق                  
يف الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء احلق يف الغذاء يف تنفيـذ املـشاريع املـشتركة ودعـم                  
ــاذ أي        ــادي اخت ــذاء وتف ــال احلــق يف الغ ــة إىل إعم ــضاء الرامي ــدول األع اســتراتيجيات ال

  د تؤثر فيه سلبا؛إجراءات ق
   للمقرر اخلاص؛ بالتقرير املؤقتيط علما مع التقديرحت  - ٣٢”    
، بالــصيغة الــيت مــددها هبــا جملــس   تنفيــذ واليــة املقــرر اخلــاص تؤيــد  - ٣٣”    

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٤ املؤرخ ١٣/٤حقوق اإلنسان يف قراره 
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قــوق حل ة األمــم املتحــدة الــسامي ة إىل األمــني العــام ومفوضــ تطلــب  - ٣٤”    
لـتمكني املقـرر اخلـاص      الالزمـة   املوارد البـشرية واملاليـة       يواصال توفري مجيع     أناإلنسان  

  فعال؛ على حنومن تنفيذ مهام واليته 
جلنــة احلقــوق االقتــصادية  بالفعــل  بالعمــل الــذي قامــت بــه  ترحــب  - ٣٥”    

قهـا   تعليخباصـة  غـذاء كـاف، و   احلـصول علـى  والثقافية يف تعزيز احلـق يف      واالجتماعية
 مــن ١١املــادة (غــذاء كــاف احلــصول علــى احلــق يف بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ العــام رقــم

الـذي أكـدت فيـه      ) العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
وثيقـا   غـذاء كـاف يـرتبط ارتباطـا           احلـصول علـى    مجلـة أمـور منـها أن احلـق يف         اللجنة  

ــة  ــصميم كرام ــه ا ب ــسان وأن ــسان األخــرى  إلعمــاله غــىن عنــ  حــق ال إلن  حقــوق اإلن
ميكن فـصله عـن العدالـة        أنه أيضا حق ال   املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان و      

يــستلزم انتــهاج سياســات اقتــصادية وبيئيــة واجتماعيــة مالئمــة، علــى  ممــااالجتماعيــة، 
القضاء علـى الفقـر وإعمـال حقـوق          ترمي إىل ،   على السواء  الصعيدين الوطين والدويل  

  إلنسان للجميع؛ا
احلقــــوق للجنــــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقــــم   إىل التعليــــق العــــام تــــشري  - ٣٦”    

 مــن ١٢  و١١ املادتــان( املتعلــق بــاحلق يف امليــاه   االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  
الذي الحظت فيه اللجنـة مجلـة أمـور منـها أمهيـة كفالـة احلـصول علـى مـوارد                     ) العهد

شري والزراعــة إعمــاال للحــق يف احلــصول علــى امليــاه بــشكل مــستدام لالســتهالك البــ
  غذاء كاف؛

 أن املبادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم اإلعمـال التـدرجيي             تعيد تأكيد   - ٣٧”    
للحق يف احلصول على غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين اليت اعتمدها جملـس           

 تــشكل أداة ٢٠٠٤نـوفمرب  /منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعــة يف تـشرين الثـاين      
عملية لتعزيـز إعمـال احلـق يف الغـذاء للجميـع وتـسهم يف حتقيـق األمـن الغـذائي وتـوفر                    
بالتــايل أداة إضــافية لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف 

  الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
رر اخلـاص وأن تـساعده       جبميع احلكومات أن تتعـاون مـع املقـ         هتيب  - ٣٨”    

يف أداء مهمتــه وأن تــزوده جبميــع املعلومــات الالزمــة الــيت يطلبــها وأن تنظــر جــديا يف  
االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينـه مـن الوفـاء بواليتـه مبزيـد                 

  من الفعالية؛
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ــة يف دورهتــ    تطلــب  - ٣٩”     ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــرر اخلــاص أن يق  ا إىل املق
 وأن يواصــل عملــه، بطــرق منــها القــرار  عــن تنفيــذ هــذامؤقتــاتقريــرا الثامنــة والــستني 

  ؛دراسة القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء، يف إطار واليته احلالية
 احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا   تــدعو  - ٤٠”    

ــة ــات اهل واملعنيـ ــد يئـ ــشأة مبوجـــب معاهـ ــدين   املنـ ــع املـ ــة يف اجملتمـ ــات الفاعلـ ات واجلهـ
 مـع املقـرر اخلـاص    التعاون على حنو تـام إىل والقطاع اخلاص احلكومية   املنظمات غري و

 منها تقدمي تعليقـات ومقترحـات بـشأن سـبل ووسـائل إعمـال               بطرقيف تنفيذ واليته،    
  احلق يف الغذاء؛

يف إطــار ستني الـ  و الثامنـة  مواصـلة النظـر يف املـسألة يف دورهتـا    تقـرر   - ٤١”    
  .“‘ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز’بند املعنون ال

  
نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٨يف اجللـسة  و  - ٨٧

مقدمو مـشروع   ، قدمه   )A/C.3/67/L.42/Rev.1 (“احلق يف الغذاء  ”مشروع قرار منقح بعنوان     
ــرار  ــتراليا، وإA/C.3/67/L.42القـ ــة    وأسـ ــو، واجلمهوريـ ــا فاسـ ــسلندا، وبوركينـ ــسيا، وأيـ ندونيـ

الدومينيكية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وجيبـويت،           
ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مـشروع القـرار كـل مـن              . وهندوراسوالسودان، وشيلي،   

ــا وأملا، وأفغانــستان، وإســبانيا، وأرمينيــا،أذربيجــان  ، وأنــدورا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ني
ــا ــدا،وأوكراني ــا، وأيرلن ــدة ، وإيطالي ــا اجلدي ــابوا غيني ــاراغواي، وب  ، والبحــرين، وباكــستان، وب
 ، وبولنــدا، والبوســنة واهلرســك، وبوتــسوانا، وبــنن، وبــنغالديش، وبليــز، وبلجيكــا،والربتغــال
ــريو ــد،وب ــا، وتايلن ــالو، وتوغــو، وتركي ــل األســود ، وجامايكــا، وتوف  ، وجــزر ســليمان ، واجلب

 ومجهوريـة مقـدونيا     ، ومجهوريـة كوريـا    ، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة     ،ومجهورية أفريقيا الوسطى  
 ، وزامبيــا، ورومانيــا، وروانــدا، وجنــوب أفريقيــا، ومجهوريــة مولــدوفا،اليوغوســالفية الــسابقة

 ، وغانـا ، وعمـان ،يا وصـرب ، وسـرياليون ، والـسلفادور ، وسـري النكـا  ، وسـان مـارينو  ،وسـاموا 
 ، وقريغيزســـتان، وقطـــر، وقـــربص، وفنلنـــدا، والفلــبني ، وفرنـــسا، وفـــانواتو، بيـــساو-وغينيــا  

ــا ــا،وكرواتيــ ــتاريكا، وكمبوديــ ــو، وكوســ ــا، ولكــــسمربغ، والكويــــت، والكونغــ  ، وليتوانيــ
 ، واململكـة العربيـة الـسعودية      ، ومالوي ، واملكسيك ، وماليزيا ، ومالطة ، وليسوتو ،وليختنشتاين

 ، والنمـسا ، والنـرويج ، ونـاورو ، ومنغوليـا ،ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  وا
  . واليونان، واليمن، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنيجر،ونيبال
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  : ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوبا شفويا مشروع القرار على النحو التايل  - ٨٨
 “واسـع النطـاق  ”عبـارة  مـن الديباجـة، اسـتعيض عـن     ة الثانية عـشر  يف الفقرة     )أ(  
  ؛“جسيم”بكلمة 

  : من الديباجة، أضيفت فقرة جديدة نصها كالتايلاخلامسة عشرة بعد الفقرة   )ب(  
 إىل اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة املتعلقــة بــاإلدارة وإذ تــشري”      

 األمـن الغـذائي     املسؤولة حليازة األراضي ومصائد األمساك والغابات يف سـياق        
الوطين خالل الدورة الثامنة والثالثني للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي، املعقـودة               

ــار ١١يف  ــايو /أيـ ــدورة ٢٠١٢مـ ــدة   ١٤٤ والـ ــم املتحـ ــة األمـ ــس منظمـ  جمللـ
  ؛“والزراعة لألغذية

  : جديدة نصها كالتايل ١٠، أضيفت فقرة املنطوق من ٩بعد الفقرة   )ج(  
ــد هتيــب - ١٠”       ــع ال ــة    جبمي ــضاء، املنظمــات الدولي ــد االقت ول، وعن

ذات الصلة، اختاذ تدابري ودعم برامج هتدف إىل مكافحة نقـص التغذيـة لـدى         
لــنقص التغذيــة املــزمن يف مرحلــة  الــيت ال متحــى األمهــات واألطفــال واآلثــار  

  ،“؛الطفولة املبكرة، وال سيما يف الفترة من احلمل إىل سن الثانية
  الية تبعا لذلك؛وأعيد ترقيم الفقرات الت

وكـذا  ”من املنطـوق، أضـيفت عبـارة        )  سابقاً ٢٤الفقرة   (٢٥يف هناية الفقرة      )د(  
  . “األمراض غري املعدية

بـصيغته   A/C.3/67/L.42/Rev.1، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    أيضاً ٤٨ويف اجللسة     - ٨٩
  ). مشروع القرار الثالث عشر من١٣٧انظر الفقرة ( املنقحة شفويا

األمريكيـة  وبعد اعتماد مـشروع القـرار، أدىل ببيـان كـل مـن ممثلـي الواليـات املتحـدة              - ٩٠
  ).A/C.3/67/SR.48انظر (وكندا 

  
  A/C.3/67/L.43مشروع القرار   - نون  

نـوفمرب، قـام ممثـل كوبـا، باسـم االحتـاد            / تشرين الثـاين   ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ٩١
، والربازيـل، وبوليفيـا     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (ادور، وإيران   ، وإثيوبيا، وإريتريا، وإكو   الروسي

، وبـيالروس، واجلزائـر، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، ومجهوريـة             ) املتعددة القوميات  -دولة  (
، والــصومالوســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، وجنــوب الــسودان، الو الدميقراطيــة الــشعبية، 

، وفييــت نــام، وكوبــا، وكــوت ديفــوار، ومــايل، )ة البوليفاريــ-مجهوريــة (والــصني، وفرتويــال 
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ومدغشقر، ومصر، وموريتانيا، وميامنار، وناميبيا، ونيكـاراغوا، واهلنـد، بعـرض مـشروع قـرار               
نـضم إىل   اقت الحق،   وويف  ). A/C.3/67/L.43 (“منصف نظام دويل دميقراطي و    إقامة”بعنوان  

تان، وبـــنغالديش، وبـــنن، ، وإندونيـــسيا، وباكـــسمقـــدمي مـــشروع القـــرار كـــل مـــن أرمينيـــا 
ــا ــة،     وبوركينــ ــة الدومينيكيــ ــر، واجلمهوريــ ــزر القمــ ــا، وجــ ــدي، وجامايكــ ــو، وبورونــ فاســ
الكونغـــو الدميقراطيـــة، وزمبـــابوي، وســـري النكـــا، والـــسلفادور، والـــسنغال،        ومجهوريـــة

ــانواتو، و  ــا، وفـ ــا،  الكـــامريونوســـوازيلند، والـــسودان، وغانـ ، والكونغـــو، وليـــسوتو، وماليزيـ
  .لنيجر، ونيجريياومالوي، وا

ــسة   - ٩٢ ــودة يف ٤٨ويف اجللـ ــاين٢٨، املعقـ ــشرين الثـ ــان  / تـ ــا ببيـ ــل كوبـ ــوفمرب، أدىل ممثـ نـ
  ).A/C.3/67/SR.48 انظر(

بتـصويت مـسجل     A/C.3/67/L.43اعتمدت اللجنة مشروع القـرار      نفسها  ويف اجللسة     - ٩٣
ن  مــ١٣٧رة انظــر الفقــ( أعــضاء عــن التــصويت  ٧وامتنــاع ،  صــوتا٥٢ مقابــل ١٢١بأغلبيــة 

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي ).مشروع القرار الرابع عشر
  : املؤيدون
 إكـوادور،  إريتريـا،  أرمينيـا،  األردن، األرجنـتني،  أذربيجـان،  إثيوبيـا،  ،الحتاد الروسي ا  

 أوروغــــواي، أنغــــوال، إندونيــــسيا، أنتيغــــوا وبربــــودا، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة،
 بـاراغواي،  بـابوا غينيـا اجلديـدة،      ،) اإلسالمية -مجهورية  (إيران   أوغندا، أوزبكستان،
 بنمـا،  بـنغالديش،  بليـز،  ،بـروين دار الـسالم     بربـادوس،  الربازيـل،  البحرين، باكستان،

ــنن، ــان، بـ ــسوانا، بوتـ ــو،  بوتـ ــا فاسـ ــدي، بوركينـ ــا  بورونـ ــة (بوليفيـ ــددة -دولـ  املتعـ
 تـونس،  توفالو، توغو، و،ترينيداد وتوباغ  تركمانستان، تايلند، بيالروس، ،)القوميات
ــور  ــشيت،-تيم ــا،  لي ــر، جامايك ــهاما،  اجلزائ ــ جــزر الب ــر زرج ــا   ،القم ــة ترتاني مجهوري
مجهورية كوريا الـشعبية     اجلمهورية العربية السورية،   اجلمهورية الدومينيكية،  املتحدة،

ــة، ــة،   الدميقراطيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــشعبية،   مجهوريـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ  مجهوريـ
 زمبـابوي،  زامبيـا،  رواندا، الرأس األخضر، جيبويت، جنوب السودان،    أفريقيا، جنوب
 سـري النكـا،    سـانت لوسـيا،    سانت كيتس ونيفس،   ،فنسنت وجزر غرينادين   سانت

 الـصومال،  سرياليون، سورينام، السودان، سوازيلند، السنغال، سنغافورة، السلفادور،
 غينيـا،  غيانـا،  غواتيماال، غرينادا، ا،غان غابون، عمان، العراق، طاجيكستان، الصني،
 قطــر، فيجــي، ،) البوليفاريــة-مجهوريــة (فرتويــال  الفلــبني، فــانواتو، ،و بيــسا-غينيــا 

 كولومبيــا، كــوت ديفــوار، كوبــا، كمبوديــا، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان،
 غــشقر،مد ماليزيــا، مــايل، ليــسوتو، ليبيــا، ليربيــا، لبنــان، كينيــا، الكويــت، الكونغــو،
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ــصر، ــرب، م ــالوي، املغ ــديف، م ــسعودية،   مل ــة ال ــا، اململكــة العربي ــا، منغولي  موريتاني
 اهلنـــــد، هـــــاييت، نيكـــــاراغوا، نيجرييـــــا، نيبـــــال، ناميبيـــــا، ميامنـــــار، موريـــــشيوس،

   اليمن هندوراس،
  : املعارضون
 يـسلندا،  أ ا،أيرلند أوكرانيا، أندورا، أملانيا، ألبانيا، إسرائيل، إستونيا، أستراليا، ،إسبانيا  

 اجلبـل األسـود،    تركيـا،  بولندا، البوسنة واهلرسك،  بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، إيطاليا،
ــشيكية،  ــة الت ــا،  اجلمهوري ــة كوري ــسابقة،    مجهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  مجهوري

 سـلوفينيا،  سـلوفاكيا،  ،سـان مـارينو    رومانيـا،  الـدامنرك،  جورجيـا،  مجهورية مولدوفا، 
 لكـسمربغ،  التفيـا،  كنـدا،  كرواتيا، قربص، فنلندا،  فرنسا، صربيا، ا،سويسر السويد،
 اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية،  مالطــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــا،
 ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة      هولنـدا،  هنغاريـا،  نيوزيلندا، النمسا، النرويج، موناكو،
   اليونان اليابان،

  : املمتنعون
  موزامبيق املكسيك، كوستاريكا، شيلي، ساموا، بريو، ،أفغانستان  

انظـــــر (قبـــــل التـــــصويت ) باســـــم االحتـــــاد األورويب(ببيـــــان وأدىل ممثـــــل قـــــربص   - ٩٤
A/C.3/67/SR.48.(  

  
الــواردة ذات الــصلة  والتعــديالت Rev.1 و A/C.3/67/L.44 ين القــرارامــشروع  -سني   

  L.66 إىل A/C.3/67/L.62يف الوثائق 
باســم نــوفمرب، عــرض ممثــل كرواتيــا، / تــشرين الثــاين١٥، املعقــودة يف ٣٨يف اجللــسة   - ٩٥

األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وإكـوادور، وألبانيـا، وأملانيـا، وأنـدورا،               
 وأنغوال، وأورغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباالو، والربازيـل،         
ــدا،        ــدي، والبوســنة واهلرســك، وبولن ــنن، وبورون ــا، وب ــا، وبنم ــال، وبلجيكــا، وبلغاري والربتغ

 ليـشيت، واجلبـل األسـود، واجلزائـر،         -، وتركيـا، وتيمـور      ) متعددة القوميـات   -دولة  (وبوليفيا  
وجزر مارشال، واجلمهورية التشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، ومجهوريـة              

وجورجيا، والدامنرك، والرأس األخضر، ورومانيا، وساموا، وسان تومي وبرنـسييب،          مولدوفا،  
وسـان مـارينو، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والــسويد، وسويـسرا، وشـيلي، وصـربيا، والــصومال،        

ــا   ــدا، وقــربص، وقريغيزســتان،    -وغــابون، وغيني ــبني، وفنلن ــسا، والفل ــانواتو، وفرن ــساو، وف  بي
ــا، وكــوت   ــا، وكمبودي ــا، ولكــسمربغ،    وكرواتي ــا، والتفي ــوار، وكوســتاريكا، وكولومبي  ديف
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ــايل، واملكــسيك، و    ــشتاين، ومالطــة، وم ــا، وليختن ــا العظمــى   وليتواني اململكــة املتحــدة لربيطاني
، ) املوحــدة-واليــات (، ومنغوليــا، وموزامبيــق، ومونــاكو، وميكرونيزيــا    وأيرلنــدا الــشمالية 

مـشروع  نـدوراس، وهنغاريـا، وهولنـدا واليونـان         والنرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا، وهـاييت، وه       
  : ، فيما يلي نصه“داموقف العمل بعقوبة اإلع” بعنوان )A/C.3/67/L.44(قرار 

  
  ،إن اجلمعية العامة”    
  باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد ”    
ويل اخلــاص والعهــد الــد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسانوإذ تعيــد تأكيــد ”    

  واتفاقية حقوق الطفل، باحلقوق املدنية والسياسية
 على جرائم ارتكبـها أشـخاص       اإلعدامفرض عقوبة    بأنه ال جيوز  وإذ تذكّر   ”    

  دون الثامنة عشرة من العمر،
ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٢/١٤٩ قراراهتـــا وإذ تعيـــد تأكيـــد”    

 املـؤرخ   ٦٥/٢٠٦ و   ٢٠٠٨  ديـسمرب / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٦٨  و ٢٠٠٧
 بــشأن مـسألة وقــف العمـل بعقوبــة اإلعـدام والــيت    ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢١

أهابت فيها اجلمعية العامة بالدول الـيت ال تـزال تأخـذ بعقوبـة اإلعـدام أن تعلـن وقـف           
  تنفيذ أحكام اإلعدام متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام،

/  أيلــول٢٨املــؤرخ  ١٨/١١٧ جملــس حقــوق اإلنــسان  مبقــرروإذ ترحــب”    
  ،٢٠١١ سبتمرب

أن أي خطأ يف تطبيـق أحكـام العدالـة أو إسـاءة تطبيقهـا يترتـب        وإذ تدرك   ”    
  عليه إنزال عقوبة اإلعدام أمر ال رجعة فيه وال ميكن تداركه،

وقــف العمــل بعقوبــة اإلعــدام يــسهم يف احتــرام كرامــة   بــأنواقتناعــا منــها ”    
يوجـد دليـل     سان وتطويرهـا تـدرجييا، وإذ تـرى أنـه ال          تعزيز حقـوق اإلنـ     اإلنسان ويف 
  لعقوبة اإلعدام قيمة رادعة، قاطع على أن

جيـــري مـــن مناقـــشات علـــى الـــصعيدين احمللـــي والـــوطين   مـــاوإذ تالحـــظ ”    
ومبادرات على الصعيد اإلقليمي بشأن مـسألة عقوبـة اإلعـدام واسـتعداد عـدد متزايـد                 

  موم اجلمهور بشأن العمل بعقوبة اإلعدام،من الدول األعضاء إلتاحة املعلومات لع
خيـص   التعـاون الـتقين اجلـاري بـني الـدول األعـضاء فيمـا          وإذ تالحظ أيـضا     ”    

  وقف العمل بعقوبة اإلعدام،
  إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛تعرب عن بالغ قلقها   - ١”    
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ت وبالتوصـيا  ٦٥/٢٠٦بتقرير األمني العام عـن تنفيـذ القـرار        ترحب    - ٢”    
  الواردة فيه؛

 باخلطوات الـيت اختـذهتا بعـض الـدول األعـضاء لتقلـيص          ترحب أيضا   - ٣”    
عدد اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام وبالقرارات اليت يتخذها عدد متزايد مـن              
الدول، على مجيع مستويات احلكومة، بوقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام، والـيت تالهـا يف           

  وبة اإلعدام؛حاالت كثرية إلغاء عق
  : جبميع الدولهتيب  - ٤”    
ــة حقــوق      )أ(”     أن حتتــرم املعــايري الدوليــة الــيت تــوفر ضــمانات تكفــل محاي

األشخاص الذين يواجهون عقوبـة اإلعـدام، وخباصـة املعـايري الـدنيا، بـصيغتها الـواردة                 
ــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    ــار ٢٥ املــؤرخ ١٩٨٤/٥٠يف مرفــق ق مــايو /أي

  وأن تزود األمني العام مبعلومات يف هذا الشأن؛، ١٩٨٤
أن تتيح معلومـات ذات صـلة بتطبيقهـا لعقوبـة اإلعـدام تـشمل مجلـة                   )ب(”    

أمور منها أعـداد األشـخاص الـذين ُيحكـم علـيهم باإلعـدام، وأعـداد الـذين ينتظـرون                    
تنفيذ حكـم اإلعـدام، وأعـداد حـاالت تنفيـذ حكـم اإلعـدام، حبيـث تـسهم يف إجـراء                      

منها التزامـات   ا  الصعيدين الوطين والدويل تتناول أمور     قشات مستنرية وشفافة على   منا
  اإلعدام؛ الدول فيما يتصل بالعمل بعقوبة

أن حتـــد تـــدرجييا مـــن العمـــل بعقوبـــة اإلعـــدام، وأال تفـــرض عقوبـــة   )ج(”    
نــساء  اإلعــدام علــى اجلــرائم الــيت يرتكبــها أشــخاص دون الثامنــة عــشرة مــن العمــر أو 

   العقلية؛اتذوي اإلعاق أو أشخاص منحوامل 
أن تقلص عدد اجلرائم الـيت جيـوز املعاقبـة عليهـا باإلعـدام، وأن تنظـر               )د(”    

  يف إلغاء إلزامية فرض عقوبة اإلعدام؛ 
  أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام؛  )هـ(”    
م العـودة إىل العمـل هبـا،        بالدول اليت ألغت عقوبـة اإلعـدام عـد        هتيب    - ٥”    

  وتشجعها على تبادل خرباهتا يف هذا الصدد؛
بالــدول الــيت مل تنــضم بعــد إىل الربوتوكــول االختيــاري   أيــضاهتيــب   - ٦”    

ــة          ــاء عقوب ــادف إىل إلغ ــسياسية اهل ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاين للعه الث
  ؛ام بذلك أن تنظر يف القي، أو اليت مل تصّدق عليه بعد،اإلعدام

 التاسـعة  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا            تطلب  - ٧”    
  والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
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مواصــلة النظــر يف املــسألة يف دورهتـا التاســعة والــستني يف إطــار  تقـرر    - ٨”    
  .“‘تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها’البند املعنون 

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ١٩ملعقــودة يف ، ا٤٠يف اجللـسة  و  - ٩٦
 قدمـه   ،)A/C.3/67/L.44/Rev.1 (“وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام       ”مشروع قرار مـنقح بعنـوان       

ويف وقـت الحـق، انـضم إىل مقـدمي           . وجنوب أفريقيـا   A/C.3/67/L.44مقدمو مشروع القرار    
واجلمهورية الدومينيكية، ورواندا، وفرتويـال   مشروع القرار كل من االحتاد الروسي، وتوفالو،        

  .، ومدغشقر) البوليفارية-مجهورية (
ــصني        - ٩٧ ــادا والــــــ ــصر وغرينــــــ ــو مــــــ ــات ممثلــــــ ــا، أدىل ببيانــــــ ــسة ذاهتــــــ ويف اجللــــــ

  ).A/C.3/67/SR.40 انظر(
  

   A/C.3/67/L.44/Rev.1البت يف التعديالت املقترحة على مشروع القرار 
ــسة   - ٩٨ ــت ، ٤٠يف اجللــ ــةبتــ ــديالت يف  اللجنــ ــة التعــ ــرار   املقترحــ ــشروع القــ ــى مــ علــ

A/C.3/67/L.44/Rev.1 ، وثائق يف الالواردةA/C.3/67/L.62 إىل L.66كما هو مبني أدناه ،.  
  

  A/C.3/67/L.62التعديل الوارد يف الوثيقة 
، وأنتيغــوا وبربــودا، وأوغنــدا، وبــروين دار الــسالم،  إريتريــاباســم  ،عــرض ممثــل مــصر  - ٩٩

املقتـرح  التعـديل   . ، وماليزيا، ومـصر   تنغافورة، والسودان، وفييت نام، والكوي    وبوتسوانا، وس 
 ، الذي يـدعو إىل    A/C.3/67/L.62 الوارد يف الوثيقة     A/C.3/67/L.44/Rev.1على مشروع القرار    

  :إدراج فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من الديباجة، نصها كما يلي
ل األعـضاء، علـى النحـو املكـرس يف           احلقوق السيادية للدو   وإذ تعيد تأكيد  ”    

ميثاق األمم املتحدة، وإذ حتث مجيع الدول األعـضاء علـى الوفـاء بااللتزامـات املنوطـة             
  .“هبا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

بتـصويت   A/C.3/67/L.62 ، رفضت اللجنة التعـديل الـوارد يف الوثيقـة   ٤٠ويف اجللسة  - ١٠٠
وكانــت نتيجــة . ت عــضوا عــن التــصوي ٢٩صــوتا، وامتنــاع  ٦٣ مقابــل ٨٤مــسجل بأغلبيــة 

  :)٦(التصويت كما يلي

__________ 
 .أنه كان يعتزم االمتناع عن التصويتأشار وفد أرمينيا الحقا ب  )٦(  



A/67/457/Add.2
 

64 12-63622 
 

  : املؤيدون
 اإلمــارات العربيــة املتحــدة،   إريتريــا، األردن، أذربيجــان، إثيوبيــا، ،االحتــاد الروســي   

بــابوا غينيــا   ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  أوغنــدا، إندونيــسيا، ،أنتيغــوا وبربــودا 
 بوتــسوانا، بــنغالديش، بــروين دار الــسالم، بربــادوس، رين،البحــ باكــستان، اجلديــدة،
 ترينيـداد وتوبـاغو،    تايلنـد،  بيالروس، ،) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا   بوروندي،

مجهوريـة   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،      جـزر القمـر،    اجلزائر، جامايكا، ،نستو توغو،
ــا الــشعبية الدميقراطيــة،  ــة الو كوري ــة الــشعبية،الدميقراط مجهوري ــابوي، جيبــويت، ي  زمب

 سـري النكـا،    سـانت لوسـيا،    نـيفس،  و سـانت كيـتس    جزر غرينادين،  سانت فنسنت 
ــنغافورة، ــسودان، ســوازيلند، س ــصني ال ــراق، طاجيكــستان، ،ال ــان، الع ــادا، عم  غرين

 الكويـت،  الكونغـو،  كوبا، الكامريون، قطر، ،)البوليفارية -مجهورية  (فرتويال   غيانا،
 نيكـاراغوا،  ناميبيـا،  ميامنـار،  اململكـة العربيـة الـسعودية،     مـصر،  ماليزيا، ،ليبيا، ليسوتو 

  اليمن اليابان، اهلند،
  : املعارضون
 أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيــا، ،األرجنــتني  

 بــاالو، اغواي،بــار إيطاليـا،  يــسلندا، أأيرلنـدا،  أوكرانيــا، أوروغـواي،  أنغــوال، أنـدورا، 
 تركيـا،  بـريو،  بولنـدا،  اهلرسـك،  و البوسـنة  بنمـا،  بلغاريـا،  بلجيكا، الربتغال، الربازيل،
 اجلمهوريـــة التـــشيكية، جـــزر مارشـــال، اجلبـــل األســـود،  ليـــشيت،-تيمـــور  توفـــالو،

 مجهوريـة مولـدوفا،    مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،      اجلمهورية الدومينيكية، 
سـان   سـاموا،  ،يـا رومان رواندا، الرأس األخضر،  الدامنرك، جورجيا،جنوب السوادن،   
ــسييب،  ــومي وبرين ــارينو،  ت ــسويد، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، ســان م ــسرا، ال  شــيلي، سوي

 قـربص،  فنلنـدا،  الفلـبني،  فرنـسا،  فـانواتو،   بيـساو،  -غينيـا    غـابون،  الصومال، صربيا،
 ليتوانيـا،  ،ربغلكـسم  تفيـا، ال كولومبيـا،  كوسـتاريكا،  كوت ديفـوار،   كندا، كرواتيا،

 اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى املكــسيك، مدغــشقر، مــايل، مالطــة، ليختنــشتاين،
ــدا الــشمالية، ــا، أيرلن ــاكو، موزامبيــق، منغولي ــا  مون  ،) املوحــدة-واليــات (ميكرونيزي

الواليـــــات املتحـــــدة  هولنـــــدا، هنغاريـــــا، نيوزيلنـــــدا، نيبـــــال، النمـــــسا، النـــــرويج،
  اليونان ،مريكيةاأل
  : املمتنعون
مجهوريـة   مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،      جـزر سـليمان،    بوركينـا فاسـو،    بوتان، بنن، ،بليز  

 الـسنغال،  الـسلفادور،  زامبيـا،  جنـوب أفريقيـا،    مجهورية الكونغو الدميقراطية،   كوريا،
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 لبنـان،  كينيـا،  كازاخـستان،  قريغيزسـتان،  فيجـي،  غينيـا،  ،غواتيمـاال  غانـا،  سرياليون،
   نيجرييا النيجر، ناورو، موريتانيا، ملديف، مالوي، املغرب، ربيا،لي

ــنغافورة، وباكــستان، وغــابون،         - ١٠١ ــو كــل مــن س ــات، قبــل التــصويت، ممثل وأدىل ببيان
  ).A/C.3/67/SR.40انظر (ببيان بعد التصويت  أدىل ممثل السودان؛ وواألرجنتني، ومصر

  
   A/C.3/67/L.63التعديل الوارد يف الوثيقة     

ــنغافورة  - ١٠٢ ــودا، باســـمعـــرض ممثـــل سـ ــوا وبربـ ــران  أنتيغـ ــدا، وإيـ ــة (، وأوغنـ  -مجهوريـ
ــام، ومالي   )اإلســالمية ــا، وبــروين دار الــسالم، وبوتــسوانا، وســنغافورة، والــصني، وفييــت ن ، زي
ــصر ــديل ، ومـ ــرار   التعـ ــشروع القـ ــى مـ ــرح علـ ــة  A/C.3/67/L.44/Rev.1املقتـ ــوارد يف الوثيقـ  الـ

A/C.3/67/L.63   إىل إدراج فقـرة جديـدة بعـد الفقـرة األوىل مـن املنطـوق، نـصها                 يـدعو   ، الذي
   :كالتايل

 حق مجيع البلـدان الـسيادي يف تطـوير نظمهـا القانونيـة اخلاصـة                تعيد تأكيد ”    
فــي ذلك حتديــد العقوبات القانونيــة املناسبـة، وفقــا لاللتــزامات املنوطــة هبـــا               هبا، مبا 

  .“مبوجب القانون الدويل
 بتـصويت   A/C.3/67/L.63، رفضت اللجنة التعديل الـوارد يف الوثيقـة          ٤٠ويف اجللسة    - ١٠٣

وكانــت نتيجــة .  عــضوا عــن التــصويت ٣١ صــوتا، وامتنــاع ٦١ مقابــل ٨٣مــسجل بأغلبيــة 
  :)٦(التصويت كما يلي

  : املؤيدون
 ،دةملتحــاإلمــارات العربيــة ا  إريتريــا، األردن، أذربيجــان، إثيوبيــا، ،االحتــاد الروســي   

بــابوا غينيــا   ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  أوغنــدا، إندونيــسيا، أنتيغــوا وبربــودا، 
 بوتــسوانا، بــنغالديش، بــروين دار الــسالم، بربــادوس، البحــرين، باكــستان، اجلديــدة،
 جــزر القمــر، اجلزائــر، جامايكــا، تــونس، توغــو، توبــاغو، ترينيــداد تايلنــد، بــيالروس،

مجهوريــــة  ، الــــشعبية الدميقراطيــــةمجهوريــــة كوريــــا اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية،
سـانت فنـسنت وجـزر       زمبـابوي،  جيبويت، جنوب السودان،    الدميقراطية الشعبية،  الو

 سـوازيلند،  سـنغافورة،  سـري النكـا،    سانت لوسيا،  كيتس ونيفس،  سانت غرينادين،
 كوبـا،  ،الكـامريون  قطـر،  فييت نام،  غيانا، ،داغرينا عمان، العراق، الصني، السودان،
 اململكـة العربيـة الـسعودية،      مـالوي،  مـصر،  ماليزيـا،  ليسوتو، ليبيا الكويت، الكونغو،
  .اليمن اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، اهلند، نيكاراغوا، ميامنار،
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  : املعارضون
 أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيــا، ،األرجنــتني  
 بــاالو، بــاراغواي، إيطاليـا،  يــسلندا، أأيرلنـدا،  أوكرانيــا، أوروغـواي،  أنغــوال، نـدورا، أ

 تركيــا، بــريو، ،ولنــداب اهلرســك، البوســنة بنمــا، بلغاريــا، بلجيكــا، الربتغــال، الربازيــل،
 اجلمهوريـــة التـــشيكية، جـــزر مارشـــال، اجلبـــل األســـود،  ليـــشيت،-تيمـــور  توفـــالو،

 مجهوريـة مولـدوفا،    ية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،     مجهور اجلمهورية الدومينيكية، 
 ،يبسـان تـومي وبرينـسي      ساموا، رومانيا، رواندا، الرأس األخضر،  الدامنرك، جورجيا،

   غـــابون، صـــربيا، شـــيلي، سويـــسرا، الـــسويد، ســـلوفينيا، ســـلوفاكيا، ســـان مـــارينو،
 قــربص، فنلنــدا، ،)البوليفاريــة -مجهوريــة (فرتويــال  الفلــبني، فرنــسا،  بيــساو،-غينيــا 

ــتان، ــا، قريغيزسـ ــدا، كرواتيـ ــوار،  كنـ ــوت ديفـ ــتاريكا، كـ ــا، كوسـ ــا، كولومبيـ  التفيـ
اململكـة املتحـدة     املكـسيك،  مدغشقر، مايل، مالطة، ليختنشتاين، ،ياليتوان لكسمربغ،

ــى  ــا العظمـ ــشمالية،  لربيطانيـ ــدا الـ ــا، أيرلنـ ــق، منغوليـ ــاكو، موزامبيـ ــا  مونـ   ميكرونيزيـ
 هنغاريـــا، هنــدوراس،  نيوزيلنــدا،  نيبــال،  النمـــسا، النــرويج،  ،) املوحــدة -واليــات  (

  .اليونان هولندا،
  :املمتنعون
 ،) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (بوليفيـا    بورونـدي،  بوركينـا فاسـو،    بوتـان،  بـنن،  ،بليز  

ــليمان،  ــزر سـ ــدة،  جـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــا،  مجهوريـ ــة كوريـ ــو   مجهوريـ ــة الكونغـ مجهوريـ
ــ الـــسنغال، الـــسلفادور، زامبيـــا، بـــويت،جي جنـــوب أفريقيـــا، الدميقراطيـــة،  ،رياليونسـ
ــا، طاجيكــستان، ــا، غواتيمــاال، غان ــا، كازاخــستان، فيجــي، غيني ــان، كيني ــا، لبن  ليربي

  .نيجرييا النيجر، ناورو، ناميبيا، موريتانيا، ملديف، املغرب،
 باكــــستانو، أدىل ببيانــــات كــــل مــــن ممثلــــي قــــربص، ومــــصر، وألبانيــــا، واهلنــــد  و- ١٠٤

  ).A/C.3/67/SR.40 انظر(
  

  A/C.3/67/L.64التعديل الوارد يف الوثيقة     
، وأوغنــدا، وبــروين دار الــسالم، أنتيغــوا وبربــودا، باســم عــرض ممثــل أنتيغــوا وبربــودا - ١٠٥

املقتـرح علـى مـشروع القـرار         التعـديل    ،وبوتسوانا، وسنغافورة، وفييت نـام، وماليزيـا، ومـصر        
A/C.3/67/L.44/Rev.1يقـــة  الـــوارد يف الوثA/C.3/67/L.64  الـــذي يـــدعو إىل االستعاضـــة عـــن 

   :من املنطوق بالنص التايل) ب (٤الفقرة 
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اإلعـدام ميكـن أن تـسهم يف        بتطبيقهـا لعقوبـة     صـلة   ذات  أن تتيح معلومـات     ”    
   .“إجراء مناقشات مستنرية وشفافة على الصعيد الوطين

  : التعديل ليصبح نصه كالتايلويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أنتيغوا وبربودا شفويا  - ١٠٦
أن تتيح، حسب االقتضاء، معلومات بشأن عملها بعقوبة اإلعدام ميكـن أن            ”    

  .“تسهم يف إجراء مناقشات مستنرية وشفافة على الصعيد الوطين
بـصيغته  ،  A/C.3/67/L.64، رفضت اللجنة التعـديل الـوارد يف الوثيقـة           ٤٠ويف اجللسة    - ١٠٧

ــة  بتــصويت املنقحــة شــفويا،   ــاع  ٥٤ مقابــل ٨٠مــسجل بأغلبي  عــضوا عــن  ٣٧ صــوتا، وامتن
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  : املؤيدون
 ،ت العربيــة املتحــدة اإلمــارا إريتريــا، األردن، أذربيجــان، إثيوبيــا، ،االحتــاد الروســي   

بــابوا غينيــا   ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  أوغنــدا، إندونيــسيا، أنتيغــوا وبربــودا، 
 بوتــسوانا، بــنغالديش، بــروين دار الــسالم، بربــادوس، البحــرين، باكــستان، جلديــدة،ا

 ، وتوبـاغو  ترينيـداد  تايلنـد،  بيالروس، ،) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا   بوروندي،
مجهوريـة   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،      جـزر القمـر،    اجلزائر، جامايكا، تونس، توغو،

ــا الــشعبية الدميقراطيــة،  ــة الــشعبية،  كوري ــة الو الدميقراطي ــابوي، جيبــويت، مجهوري  زمب
 سـري النكـا،    سـانت لوسـيا،    سانت كيتس ونيفس،   سانت فنسنت وجزر غرينادين،   

ــنغافورة، ــ س ــسودان، ،وازيلندس ــصني، ال ــراق، طاجيكــستان، ال ــان، الع ــادا، عم  غرين
 الكويـت،  الكونغـو،  كوبا، الكامريون، قطر، ،) البوليفارية –مجهورية  (فرتويال   غيانا،

 نيكـاراغوا،  ناميبيـا،  ميامنـار،  اململكـة العربيـة الـسعودية،     مـصر،  ماليزيا، ليبيا، ليسوتو، 
  اليمن،انالياب اهلند،

 : املعارضون

، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا،   األرجنــتني  
يــسلندا، إيطاليـا، بــاراغواي، بــاالو،  أ أنـدورا، أنغــوال، أوروغـواي، أوكرانيــا، أيرلنـدا،   

، بلجيكا، بلغاريـا، بنمـا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، بـريو، تركيـا،                لالربازيل، الربتغا 
 ليـــشيت، اجلبـــل األســـود، جـــزر مارشـــال، اجلمهوريـــة التـــشيكية،  -توفـــالو، تيمـــور 

ولـدوفا،  اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة م          
، رواندا، رومانيا، ساموا، سـان تـومي وبرينـسييب،          خضرجورجيا، الدامنرك، الرأس األ   

 -سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صـربيا، غـابون، غينيـا          
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ــبني،   ــسا، الفل ــساو، فرن ــدا، بي ــا،    فنلن ــدا، كوســتاريكا، كولومبي ــا، كن ــربص، كرواتي ق
اململكـة   املكـسيك،  مدغـشقر،  مـايل،  ،لطـة ما ليختنشتاين، يا،ليتوان التفيا، لكسمربغ، 

ميكرونيزيـا   مونـاكو،  موزامبيـق،  منغوليا، املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،    
 هنغاريـــا، هنــدوراس،  نيوزيلنــدا،  نيبــال،  النمـــسا، النــرويج،  ،) املوحــدة -واليــات  (

   اليونانهولندا،
  : املمتنعون
 جـزر سـليمان،    تايلنـد، اجلزائـر،      بوركينا فاسو،  بوتان، بنن، ،بليز إندونيسيا، األردن،   

ــا املتحــدة،  جنــوب  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة ترتاني
 الـصني،   سـرياليون،  الـسنغال،  الـسلفادور،  زامبيـا،  جنوب السودان، جيبـويت،      أفريقيا،

 كينيــا، كــوت ديفــوار، غيزســتان،قري فيجــي، غينيــا، غواتيمــاال، غانــا،طاجيكــستان، 
  .نيجرييا النيجر، ناورو، موريتانيا، ملديف، املغرب، ليسوتو، ليربيا، ،لبنان

ي الربازيـــــــل وسويـــــــسرا ممثلـــــــكـــــــل مـــــــن أدىل ببيـــــــان، قبـــــــل التـــــــصويت،  و- ١٠٨
  ).A/C.3/67/SR.40 انظر(
  

  A/C.3/67/L.65التعديل الوارد يف الوثيقة 
 ، وبـروين دار الـسالم  ، وأوغنـدا ،أنتيغـوا وبربـودا    باسـم و  ممثـل ترينيـداد وتوبـاغ     عرض   - ١٠٩

، التعـــديل  ومـــصر، وماليزيـــا، وفييـــت نـــام ،وســـنغافورة ، وترينيـــداد وتوبـــاغو ،وبوتـــسوانا
، الـذي   A/C.3/67/L.65 الـوارد يف الوثيقـة       A/C.3/67/L.44/Rev.1على مـشروع القـرار       املقترح
  : كالتايل، نصهامن املنطوق) د( ٤إىل إدراج فقرة فرعية جديدة بعد الفقرة  يدعو

أن تقتصر اجلرائم اليت ميكن فيها فرض عقوبة اإلعدام علـى أخطـر اجلـرائم،        ”    
ــاً للقــــوانني الــــسارية وقــــت    عمــــالً حبكــــم هنــــائي تــــصدره حمكمــــة خمتــــصة وفقــ

  .“اجلرمية ارتكاب
ويت بتـص  A/C.3/67/L.65 ، رفضت اللجنة التعديل الـوارد يف الوثيقـة        ٤٠ ويف اجللسة    - ١١٠

وكانــت نتيجــة .  عــضوا عــن التــصويت ٣٥ صــوتا، وامتنــاع ٥٣ مقابــل ٨٦مــسجل بأغلبيــة 
  :التصويت كما يلي

  :املؤيدون
 ،إندونيــسيا ،أنتيغــوا وبربــودا ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،األردن ،أذربيجــان ،إثيوبيــا  

ــا اجلديــدة  ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  ،أوغنــدا  ،ينالبحــر ،باكــستان ،بــابوا غيني
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 ،تايلنــد ،بــيالروس ،بورونــدي ،بوتــسوانا ،بــنغالديش ،بــروين دار الــسالم ،بربــادوس
مجهوريــة  ،اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ،جامايكــا ،تــونس ،توغــو ،ترينيــداد وتوبــاغو

ســانت  ،زمبــابوي ،مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية   ،كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  
 ،سـوازيلند  ،سـنغافورة  ،سانت لوسيا ،ونيفسكيتس  سانت ،فنسنت وجزر غرينادين

 ،الكويـت  ،كوبـا  ،الكـامريون  ،قطـر  ،غيانا ،غرينادا ،عمان ،العراق ،الصني ،السودان
الواليــات  ،اهلنــد ،ميامنــار ،اململكــة العربيــة الــسعودية  ،مــصر ،ماليزيــا ،ليــسوتو ليبيــا،

  اليمن ،اليابان ،املتحدة األمريكية
  : املعارضون
 ،إكـوادور  ،إسـرائيل  ،إسـتونيا  ،أسـتراليا  ،إسـبانيا  ،أرمينيـا  ،األرجنتني ،االحتاد الروسي   

 ،إيطاليــا ،يــسلنداأ ،أيرلنــدا ،أوكرانيــا ،أوروغــواي ،أنغــوال ،أنــدورا ،أملانيــا ،ألبانيــا
ــاراغواي ــاالو ،ب ــل ،ب ــا ،بلجيكــا ،الربتغــال ،الربازي  ،البوســنة واهلرســك  ،بنمــا ،بلغاري

 ، ليـشيت  -تيمـور    ،توفـالو  ،تركيـا  ،بـريو  ،)دة القوميـات   املتعـد  -دولة  (بوليفيا   ،بولندا
مجهوريـة   ،اجلمهورية الدومينيكيـة  ،التشيكية اجلمهورية ،جزر مارشال ،اجلبل األسود

ــة مولـــدوفا ،مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة  ــا ،مجهوريـ الـــرأس  ،الـــدامنرك ،جورجيـ
 ،سـلوفاكيا  ،رينوسـان مـا    ،سـان تـومي وبرينـسييب      ،سـاموا  ،رومانيا ،رواندا ،األخضر
 ،فرنـسا  ،فـانواتو  ، بيـساو  -غينيـا    ،غابون ،صربيا ،شيلي ،سويسرا ،السويد ،سلوفينيا
 ،كنـدا  ،كرواتيا ،قريغيزستان ،قربص ،فنلندا ،)البوليفارية – مجهورية(فرتويال  ،الفلبني

ــوار  ــا ،كوســتاريكا ،كــوت ديف ــا ،كولومبي ــا ،لكــسمربغ ،التفي ــشتاين ،ليتواني  ،ليختن
اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا  ،املكـــسيك ،مدغـــشقر ،ايلمـــ ،مالطـــة
 ،النـرويج  ،) املوحـدة  -واليـات   (ميكرونيزيـا    ،مونـاكو  ،موزامبيـق  ،منغوليـا  ،الشمالية
  اليونان ،هولندا ،هنغاريا ،هندوراس ،نيوزيلندا ،نيبال ،النمسا

  :املمتنعون    
ترتانيـا   مجهوريـة  ،جزر القمـر  ،جزر سليمان ،اجلزائر ،بوركينا فاسو ،بوتان ،بنن ،بليز  

جنــوب  ،جنــوب أفريقيــا ،مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،مجهوريــة كوريــا ،املتحــدة
ــسودان،  ــويتال ــا ،جيب ــسلفادور ،زامبي ــسنغال ،ال ــا ،طاجيكــستان ،ســرياليون ،ال  ،غان
 ،املغــرب ،ليربيــا ،لبنــان ،كينيــا ،الكونغــو ،كازاخــستان ،فيجــي ،غينيــا ،غواتيمــاال
  نيجرييا ،النيجر ،ناورو ،ناميبيا ،موريتانيا ،ملديف ،مالوي

، واملكــسيك،  ونيوزيلنــدا،وأدىل ببيانــات، قبــل التــصويت، ممثلــو كــل مــن بوتــسوانا   - ١١١
  ).A/C.3/67/SR.40انظر ( مصرو



A/67/457/Add.2
 

70 12-63622 
 

   A/C.3/67/L.66التعديل الوارد يف الوثيقة     
 ، وبوتـسوانا  ، وبروين دار الـسالم    ،وغندا وأ ،أنتيغوا وبربودا بوتسوانا، باسم   عرض ممثل    - ١١٢

 التعــــديل املقتــــرح علــــى مــــشروع القــــرار  ، ومــــصر،وماليزيــــا ، وفييــــت نــــام،وســــنغافورة
A/C.3/67/L.44/Rev.1 الـــوارد يف الوثيقـــة A/C.3/67/L.66 إىل إدراج فقـــرة فرعيـــة جديـــدة قبـــل 

  : ، نصها كالتايلمن املنطوق) هـ (٤الفقرة 
ــا  ”     ــل اللتزاماهت ــصلة مبوجــب األحكــام  أن متتث ــة   ذات ال ــصكوك الدولي ــن ال م

ــواد      ــواردة يف امل ــار الواجــب لألحكــام ال ــويل االعتب ــسان، وأن ت  ١٤ و ٦حلقــوق اإلن
 مـن  ٤٠ و ٣٧ من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واملـادتني         ١٥ و

ا فيهـا  مبـ ذات الـصلة  اتفاقية حقوق الطفل مـع مراعـاة الـضمانات والكفـاالت الدوليـة       
  .“احلق يف التماس العفو أو ختفيف العقوبة

، A/C.3/67/L.66 الــــوارد يف الوثيقــــة ،، رفــــضت اللجنــــة التعــــديل٤٠يف اجللــــسة و - ١١٣
وكانـت  .  عـضوا عـن التـصويت      ٣٥ صـوتا، وامتنـاع      ٥٥ مقابل   ٨٥بتصويت مسجل بأغلبية    
 :نتيجة التصويت كما يلي

  :املؤيدون
 أنتيغـوا  ،املتحدة اإلمارات العربية ،إريتريا ،األردن ،ربيجانأذ ،إثيوبيا ،االحتاد الروسي  
 ،بــابوا غينيــا اجلديــدة  ،) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  ،أوغنــدا ،إندونيــسيا ،بربــوداو

 ،بورونـدي  ،بوتـسوانا  ،بـنغالديش  ،بـروين دار الـسالم     ،بربادوس ،البحرين ،باكستان
ــيالروس ــد ،ب ــاغو  ،تايلن ــداد وتوب ــونس ،توغــو ،تريني ــة   ،جامايكــا ،ت ــة العربي اجلمهوري
ــسورية ــا  ،ال ــة كوري ــة مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــشعبية  ، ال ــة ال ــة الو الدميقراطي  ،مجهوري
 ،ســانت لوســيا ،ســانت كيــتس ونــيفس ،غرينــادين ســانت فنــسنت وجــزر ،زمبــابوي

فييـت   ،غيانـا  ،غرينـادا  ،عمـان  ،العـراق  ،الـسودان  ،سوازيلند ،سنغافورة ،سري النكا 
ــام ــا ،لكــامريونا ،قطــر ،ن ــا،،الكويــت ،الكونغــو ،كوب ــا ،ليــسوتو  ليبي  ،مــصر ،ماليزي

  اليمن ،اليابان ،اهلند ،ناميبيا ،ميامنار ،اململكة العربية السعودية
  :املعارضون
 أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيــا، األرجنــتني،  

 بــاالو، بــاراغواي، إيطاليـا،  أيــسلندا، أيرلنـدا،  يــا،أوكران أوروغـواي،  أنغــوال، أنـدورا، 
 -دولـة   (بوليفيـا    بولنـدا،  اهلرسـك،  البوسنة بنما، بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، الربازيل،

مجهوريـة   اجلبـل األسـود،     ليـشيت،  -تيمـور    توفـالو،  تركيا، بريو، ،)املتعددة القوميات 
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ــا الوســطى، مجهوريــة مقــدونيا  لدومينيكيــة،اجلمهوريــة ا اجلمهوريــة التــشيكية، أفريقي
 الــرأس األخــضر،   الــدامنرك، جورجيــا،  مجهوريــة مولــدوفا،  اليوغوســالفية الــسابقة، 

 سـلوفينيا،  سـلوفاكيا،  سـان مـارينو،    سـان تـومي وبرينـسييب،      ساموا، رومانيا، رواندا،
 الفلـبني،  فرنـسا،  فـانواتو،   بيـساو،  -غينيـا    غـابون،  صـربيا،  شيلي، سويسرا، السويد،
ــ  كــوت ديفــوار، كنــدا، كرواتيــا، قــربص، فنلنــدا، ،) البوليفاريــة–مجهوريــة (ال فرتوي

 مـــايل، مالطــة،  ليختنــشتاين،  ليتوانيــا،  لكــسمربغ،  التفيــا،  كولومبيــا،  كوســتاريكا، 
 منغوليـا،  اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،            املكـسيك،  مدغشقر،
ــق، ــاكو، موزامبي ــا  مون ــات(ميكرونيزي ــدة- والي ــرويج، ،) املوح ــسا، الن ــال، النم  نيب
  اليونان هولندا، هنغاريا، هندوراس، نيوزيلندا،

  :املمتنعون
 مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،      جـزر سـليمان،    اجلزائـر،  بوركينـا فاسـو،    بوتـان،  بنن، بليز،  

 جنــوب أفريقيــا، جنــوب الــسودان، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة كوريــا،
ــا،زامب جيبـــويت، ــا، طاجيكـــستان، الـــصني، ســـرياليون، الـــسنغال، الـــسلفادور، يـ  غانـ
 املغــرب، ليربيــا، لبنــان، كينيــا، كازاخــستان، قريغيزســتان، فيجــي، غينيــا، غواتيمــاال،
  الواليات املتحدة األمريكية نيجرييا، النيجر، ناورو، موريتانيا، ملديف، مالوي،

ــاتو - ١١٤ ــصويت ، أدىل ببيان ــل الت ــد  ،قب ــو اهلن ــا   ممثل ــات ميكرونيزي ــصر وصــربيا ووالي  وم
  ).A/C.3/67/SR.40انظر ( أدىل ممثل بوتسوانا ببيان بعد التصويت؛ واملوحدة

  
   ككلA/C.3/67/L.44/Rev.1البت يف مشروع القرار     

ــسة  - ١١٥ ــرار  ٤٠يف اجلل ــة مــشروع الق ــصويت A/C.3/67/L.44/Rev.1 ، اعتمــدت اللجن  بت
انظــر ( عــن التــصويتعــضوا  ٣٦وامتنــاع ، صــوتا ٣٩مقابــل أصــوات  ١١٠مــسجل بأغلبيــة 

  :  وكانت نتيجة التصويت كما يلي).اخلامس عشرمن مشروع القرار  ١٣٧ الفقرة
  :املؤيدون
 إسـرائيل،  إسـتونيا،  أسـتراليا،  إسـبانيا،  أرمينيا، األرجنتني، أذربيجان، االحتاد الروسي،   

 أيرلنـدا،  أوكرانيـا،  أوزبكـستان،  أوروغـواي،  أنغوال، أندورا، أملانيا، ألبانيا، إكوادور،
 بـنن،  بنمـا،  بلغاريـا،  بلجيكـا،  الربتغـال،  الربازيـل،  بـاالو،  باراغواي، إيطاليا، أيسلندا،
ــان، ــا فاســو،  بوت ــدي، بوركين ــدا،   بورون ــا  البوســنة واهلرســك، وبولن ــة (بوليفي  -دول

   تــــونس،  توفــــالو،  توغــــو،  تركيــــا،  تركمانــــستان،  بــــريو،  ،)املتعــــددة القوميــــات 
 مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،      جـزر مارشـال،    اجلزائـر،  اجلبـل األسـود،     ليشيت، - تيمور
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ــشيكية،  ــة التـ ــة،  اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــالفية   اجلمهوريـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ
 الـدامنرك،  جورجيـا، جنـوب الـسودان،     جنـوب أفريقيـا،      مجهوريـة مولـدوفا،    السابقة،

ــرأس األخــضر،  ــدا، ال ــا، روان ــسييب،ســان تــ  ســاموا، روماني ــارينو،  ومي وبرين  ســان م
 طاجيكــستان، صــربيا، شــيلي، سويــسرا، الــسويد، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور،

 -مجهوريــة (فرتويــال  الفلــبني، فرنــسا، فــانواتو،  بيــساو،-غينيــا  غواتيمــاال، غــابون،
 كنــدا، كمبوديــا، كرواتيــا، كازاخــستان، قريغيزســتان، قــربص، فنلنــدا، ،)البوليفاريــة
ــتاريكا، فــوار،كــوت دي ــاس، الكونغــو، كولومبيــا، كوس  لكــسمربغ، التفيــا، كرييب
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا  املكــسيك، مدغــشقر، مــايل، مالطــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــا،

ــشمالية،  ــدا الــــ ــا، العظمــــــى وأيرلنــــ ــق، منغوليــــ ــاكو، موزامبيــــ ــا  مونــــ   ميكرونيزيــــ
 نيوزيلنـدا،  نيكـاراغوا،  النيجر، نيبال، النمسا، النرويج، ناورو، ،) املوحدة -واليات  (

  اليونان هولندا، هنغاريا، هندوراس، هاييت،
  :املعارضون
، باكـستان، بربـادوس،     ) اإلسالمية -مجهورية  (إثيوبيا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، إيران        

بـــروين دار الـــسالم، بليـــز، بـــنغالديش، بوتـــسوانا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، جامايكـــا،        
ــهاما، اجلمهوريــ  جــزر ــة،     الب ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسورية، مجهوري ــة ال ة العربي

زمبــابوي، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا،  
ســنغافورة، ســوازيلند، الــسودان، الــصني، العــراق، عمــان، غرينــادا، غيانــا، قطـــر،         

يامنـار، اهلنـد،   ماليزيـا، مـصر، اململكـة العربيـة الـسعودية، موريتانيـا، م      ليبيـا،  الكويـت،  
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن

  :املمتنعون
بـــابوا غينيـــا  إندونيـــسيا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، أفغانـــستان، األردن، وإريتريـــا،  

مجهوريــة ترتانيــا  جــزر القمــر، جــزر ســليمان، تايلنــد، بــيالروس، البحــرين، اجلديــدة،
مجهوريــة الو الدميقراطيــة  كونغــو الدميقراطيــة،مجهوريــة ال مجهوريــة كوريــا، املتحــدة،
 غينيـا،  غانـا،  سـرياليون،  سـورينام،  الـسنغال،  سـري النكـا،    زامبيـا،  جيبـويت،  الشعبية،
 ملـديف،  مـالوي،  املغـرب،  ليـسوتو،  ليربيـا،  لبنـان،  كينيـا،  كوبا، الكامريون، فيجي،
  نيجرييا ناميبيا،

ــاتوأدىل  - ١١٦ ــو كروا ،ببيانـ ــل التـــصويت، ممثلـ ــدة،    قبـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــد، وبـ ــا، واهلنـ تيـ
بعـــد أدىل ببيانـــات، و ؛ والـــسودان، وســـنغافورة،فييـــت نـــامواجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، و
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كوبــا، وواليابــان، واملغــرب، وســورينام، التــصويت، ممثلــو ماليزيــا، وإندونيــسيا، وبــنغالديش،  
  ).A/C.3/67/SR.40انظر ( وبوتسوانا ، األمريكيةالواليات املتحدةومصر، و
  

  A/C.3/67/L.45مشروع القرار   -عني   
نـوفمرب، عـرض ممثـل الـدامنرك، باسـم          / تـشرين الثـاين    ١٣، املعقـودة يف     ٣٦يف اجللسة    - ١١٧

ــدونيا       ــة مقـ ــشيكية، ومجهوريـ ــة التـ ــود، واجلمهوريـ ــل األسـ ــا، واجلبـ ــدا، وتركيـ ــا، وبولنـ ألبانيـ
يلي، وغواتيمـــاال، وفرنـــسا، اليوغوســـالفية الـــسابقة، والـــدامنرك، والـــسويد، وسويـــسرا، وشـــ 

وفنلنــدا، وقــربص، وكرواتيــا، وكوســتاريكا، والتفيــا، ولكــسمربغ، وليتوانيــا، وليختنــشتاين،   
“ جلنــة مناهــضة التعــذيب”ومــايل، ومدغــشقر، والنــرويج، ونيوزيلنــدا، مــشروع قــرار بعنــوان 

)A/C.3/67/L.45 .(                  ني، ويف وقت الحـق، انـضم إىل مقـدمي مـشروع القـرار كـل مـن األرجنـت
يــسلندا، وإيطاليــا،  أوأرمينيــا، وإســرائيل، وإكــوادور، وأوروغــواي، وأوكرانيــا، وأيرلنــدا، و     
ــا    ــنة واهلرســـك، وبوليفيـ ــنن، والبوسـ ــا، وبـ ــا، وبلغاريـ ــة (والربازيـــل، وبلجيكـ ــددة -دولـ  املتعـ

ــات ــدوفا،     )القوميـ ــة مولـ ــا، ومجهوريـ ــة كوريـ ــة، ومجهوريـ ــة الدومينيكيـ ــريو، واجلمهوريـ ، وبـ
، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (نيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وصــربيا، وفرتويــال وجورجيــا، وروما

  .وقريغيزستان، ومالطة، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا
نـوفمرب، وجـه انتبـاه اللجنـة إىل بيـان           / تـشرين الثـاين    ٢٠، املعقودة يف    ٤٢ويف اجللسة    - ١١٨

  .A/C.3/67/L.60يف الوثيقة رار ورد على مشروع الق اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية
 مـن منطـوق مـشروع    ١يف الفقـرة  ممثـل الـدامنرك شـفويا     نفسها نقح    ٤٢ ويف اجللسة    - ١١٩

  .“حتث اللجنة” بعبارة “تشجع اللجنة”القرار باالستعاضة عن عبارة 
 بــصيغته A/C.3/67/L.45، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار     أيــضا٤٢ويف اجللــسة  - ١٢٠

  ). من مشروع القرار السادس عشر١٣٧انظر الفقرة (فويا املنقحة ش
ــات املتحــدة       - ١٢١ ــو الوالي ــرار، ممثل ــشروع الق ــاد م ــد اعتم ــات، بع ــة وأدىل ببيان ، األمريكي

ــشمالية     ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــان (واململكـ ــم اليابـ ــضا باسـ ــان )أيـ ، واليابـ
  ).A/C.3/67/SR.42 انظر(
  

 A/C.3/67/L.46 مشروع القرار  -فاء   
نـوفمرب، عـرض ممثـل أذربيجـان، باسـم          / تشرين الثاين  ٢٠، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة    - ١٢٢

إثيوبيـــا، وأذربيجـــان، واألرجنـــتني، واألردن، وأرمينيـــا، وإســـرائيل، وألبانيـــا، وأوزبكـــستان،  
وأوغنــدا، وأوكرانيــا، وبنمــا، وبــنن، وتــونس، وجنــوب الــسودان، وجورجيــا، والــسنغال،         
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سرا، وشيلي، والصومال، وغابون، وغواتيمـاال، وفيجـي، وقريغيزسـتان، وكازاخـستان،          وسوي
وكـــوت ديفـــوار، ومدغـــشقر، واململكـــة العربيـــة الـــسعودية، ونيجرييـــا، والواليـــات املتحـــدة  

ويف وقت الحق، انـضم إىل      ). A/C.3/67/L.46(“ املفقودون”األمريكية، مشروع قرار بعنوان     
 إسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وأملانيا، وأندورا، وأوروغـواي،        مقدمي مشروع القرار كل من    

وإيطاليا، وباراغواي، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسـك، وبولنـدا،          
، وبريو، وبيالروس، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا          ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  

، ومجهورية مولدوفا، ورومانيا، وسـلوفينيا، وصـربيا، وفرنـسا، وفرتويـال            اليوغوسالفية السابقة 
، وفنلندا، وقربص، وقطر، وكرواتيا، وكندا، وكوسـتاريكا، والتفيـا،          ) البوليفارية -مجهورية  (

ولكـــسمربغ، وليتوانيـــا، وليختنـــشتاين، ومـــصر، والنمـــسا، ونيوزيلنـــدا، وهـــاييت، وهنغاريـــا،  
  .وهولندا، واليونان

 ببيــانأذربيجــان نــوفمرب، أدىل ممثــل / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٤٨ اجللــسة يفو - ١٢٣
  ).A/C.3/67/SR.48انظر (

ــرار     - ١٢٤ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ ــسها اعتمــ ــسة نفــ ــر  (A/C.3/67/L.46ويف اجللــ انظــ
  ). من مشروع القرار السابع عشر١٣٧ الفقرة

  
  A/C.3/67/L.47مشروع القرار   -صاد   

نــوفمرب، قــام ممثــل اإلمــارات العربيــة  / تــشرين الثــاين٢٦، املعقــودة يف ٤٣سة يف اجللــ - ١٢٥
املتحـــدة، باســـم دول منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، إضـــافة إىل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، الـــيت 
انضمت إليها الحقـا أسـتراليا، وأوروغـواي، والربازيـل، وتايلنـد، ونيوزيلنـدا بعـرض مـشروع                  

 والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييــز والتحـريض علـى العنــف      مكافحـة التعــصب ”قـرار بعنـوان   
  :فيما يلي نصه). A/C.3/67/L.47(“ وممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

  ،العامة اجلمعية إن”    
ــد  إذ”     ــد تأكي ــم      تعي ــاق األم ــدول مبوجــب ميث ــع ال ــه مجي ــذي قطعت  التعهــد ال

ن واحلريـات األساسـية كافـة ومراعاهتـا        املتحدة بأن تعزز احترام اجلميع حلقوق اإلنـسا       
  تشجع على ذلك دون متييز يقوم على أسس منها الدين أو املعتقد،أن و
 التــزام الــدول حبظــر التمييــز والعــداء والعنــف علــى   تأكيــد أيــضا  تعيــدوإذ”    

  املعتقد وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة، أساس الدين أو
ــوإذ”     ــذلكد  تعيـ ــدكـ ــة     تأكيـ ــة ومترابطـ ــسان عامليـ ــوق اإلنـ ــع حقـ  أن مجيـ

  للتجزئة، ومتشابكة وغري قابلة
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أن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية يـنص              تعيد تأكيد    وإذ”    
املعتقــد،   والــدين أوالــضمريعلــى أمــور منــها أن لكــل إنــسان احلــق يف حريــة الفكــر و 

 أن يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق هـذا                 ويشمل ذلك احلرية يف أن خيتار بنفسه      
 مع مجاعة مـن األفـراد،   وعتقد واحلرية يف اجملاهرة بدينه أو معتقده، مبفرده أاملالدين أو  

  علنا أو سرا، عن طريق العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم،
 علـــى ينطـــوي التعــبري  حريـــة يف احلــق  ممارســـة أنوإذ تعيــد أيـــضا تأكيــد   ”    

 بـاحلقوق  اخلـاص  الدويل العهد من )٣( ١٩ للمادة وفقا خاصة ومسؤوليات جباتوا
  والسياسية، املدنية

مبسؤوليات اجملتمعـات الدميقراطيـة يف منـع التـصوير االسـتفزازي            وإذ تسلم   ”    
  ،‘إخالل متعمد بروح التسامح’للمقدسات الدينية الذي قد ينجم عنه 

 ديـن  بـأي  قرنُي أن ينبغي وال ميكن ال اإلرهاب أنوإذ تعيد كذلك تأكيد     ”    
  عرقية، مجاعة أو حضارة أو قومية أو

ــراروإذ ترحــــــب ”     ــؤرخ ١٦/١٨ي جملــــــس حقــــــوق اإلنــــــسان  بقــــ  املــــ
وقــرار اجلمعيــة  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٣ املــؤرخ ١٩/٢٥، و ٢٠١١ مــارس/آذار ٢٤

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٦٧العامة 
اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسـة احلـق يف حريـة             الدور   وإذ تعيد تأكيد  ”    

الرأي والتعبري واالحترام الكامـل حلريـة التمـاس املعلومـات وتلقيهـا ونقلـها يف ترسـيخ                  
  الدميقراطية ومكافحة التعصب الديين،

ــالغ القلــق  ”     ــز والعنــف ضــد   وإذ يــساورها ب إزاء حــوادث التعــصب والتميي
   مجيع أحناء العامل،األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم يف

مــن أي دعــوة إىل التمييــز أو العنــف القــائم علــى وإذ تعــرب عــن اســتيائها ”    
  املعتقد، أساس الدين أو

مـن مجيـع أعمـال العنـف ضـد األشـخاص            وإذ تعرب عـن اسـتيائها البـالغ         ”    
ــهم أو  ــسبب دين ــاهلم       ب ــوهتم أو أعم ــل متــس بي ــك القبي ــن ذل ــال م ــدهم وأي أعم معتق

  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة اخلاصة هبم،  مدارسهم أوممتلكاهتم أو أو
مـن مجيـع اهلجمـات علـى األمـاكن           كـذلك وإذ تعرب عن استيائها البالغ      ”    

ــانون        ــدويل، وال ســيما ق ــانون ال ــهاك للق ــها، يف انت ــة وداخل ــزارات الديني ــع وامل واملواق
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ــدمري      ــك أي ت ــا يف ذل ــدويل، مب ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــار  حقــوق اإلن  متعمــد لآلث
  واملعامل التارخيية،

 إزاء األعمــــال الــــيت تــــستغل التــــوتر بــــني األفــــراد القلــــق يــــساورها وإذ”    
  تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم، أو

 حـوادث التعـصب والتمييـز وأعمـال العنـف الـيت             وإذ تثري جزعها الـشديد    ”    
دافع من التمييز ضد أشـخاص      تشهدها أحناء شىت من العامل، مبا يف ذلك ما يقع منها ب           

ينتمون إىل أقليات دينية، إضافة إىل الصورة السلبية عن أتباع الـديانات وإنفـاذ تـدابري                
  شخاص على أساس الدين أو املعتقد،األتنطوي على التمييز حتديدا ضد 

 تنامي مظاهر التعصب القائم علـى أسـاس الـدين         إزاءوإذ تعرب عن القلق     ”    
ن أن تولد الكراهية والعنف بني األفراد يف شـىت األمـم، وتكـون هلـا                أو املعتقد اليت ميك   

آثار خطرية على السلم واألمن الدوليني، وإذ تشدد يف هذا الصدد علـى أمهيـة احتـرام     
التنوع الديين والثقايف واحلوار بني األديان والثقافـات، بغـرض النـهوض بثقافـة قوامهـا                

  عات واألمم،التسامح واالحترام بني األفراد واجملتم
باملـــسامهة القيمـــة الـــيت يقـــدمها األشـــخاص مـــن مجيـــع األديـــان   وإذ تقـــر ”    

املعتقدات إىل البشرية واملسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلوار بني اجملموعات الدينيـة              أو
  يف زيادة الوعي بالقيم املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،

إلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة     أن للـدول واملنظمـات ا    علىوإذ تشدد   ”    
واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دورا مهما يف تعزيز التسامح واحترام التنـوع الـديين              
والثقايف ويف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقـد، علـى       

  الصعيد العاملي،
لثقافات واألديان، وأمهيـة     أمهية التوعية بشأن خمتلف ا     على وإذ تشدد أيضا  ”    

ــديين والثقــايف        ــوع ال ــاس للتن ــل الن ــى تقب ــذي ينطــوي عل ــسامح ال ــز الت ــيم يف تعزي التعل
واحترامهم له فيما يتعلـق بـأمور منـها التعـبري عـن الـدين، وإذ تـشدد كـذلك علـى أن                       
التعليم، وال سيما يف املدارس، ينبغي أن يـسهم علـى حنـو جمـد يف تعزيـز التـسامح ويف                     

  املعتقد،  على التمييز القائم على أساس الدين أوالقضاء
ــنظم     وإذ تقــر ”     ــأن اجلهــود املــشتركة الــيت تبــذل مــن أجــل تعزيــز تطبيــق ال ب

القانونية القائمة اليت حتمـي األفـراد مـن التمييـز وجـرائم الكراهيـة وتوطيـد التـآزر بـني                     
اسـع تـشكل    األديان والثقافات ونشر التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى نطـاق و               
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خطوة أوىل مهمة يف مكافحـة حـوادث التعـصب والتمييـز والعنـف ضـد األفـراد علـى                 
  أساس الدين أو املعتقد،

بتدشني مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز الدويل للحوار بـني            وإذ ترحب   ”    
األديان والثقافات يف فيينا، على أساس املقاصـد واملبـادئ املكرسـة يف اإلعـالن العـاملي       

وق اإلنــسان، وإذ تقــر بالــدور اهلــام الــذي يتوقــع أن يؤديــه املركــز كمنــرب لتعزيــز   حلقــ
  احلوار بني األديان والثقافات،

يف هـــذا الـــصدد جبميـــع املبـــادرات الدوليـــة واإلقليميـــة وإذ ترحـــب أيـــضا ”    
والوطنية الرامية إىل تعزيز الوئام بني األديان والثقافـات واملعتقـدات ومكافحـة التمييـز               

املعتقــد، مبــا يف ذلــك املبــادرات األخــرية للرئاســة    فــراد علــى أســاس الــدين أو ضــد األ
ــا    ــس أوروب ــة وزراء جمل ــة للجن ــوع  ’نطــاق موضــوع  يف األلباني ــار التن ، ‘الوحــدة يف إط

حتيط علمـا بعقـد مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان خلمـس حلقـات عمـل               وإذ
  ،والنمسا واملغرب وكينيا وشيلي تايلندبشأن املسائل ذات الصلة يف 

 الـسلبية  والقولبة التعصب مكافحة عن العام األمني بتقرير علماحتيط    - ١”    
ــز والوصــم ــى والتحــريض والتميي ــهم بــسبب األشــخاص ضــد وممارســته العنــف عل  دين

  ؛٦٦/١٦٧، واملقدم وفقا لقرارها معتقدهم أو
بـــة إزاء اســـتمرار احلـــاالت اخلطـــرية للقولتعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق   - ٢”    

زالــت تــستهدف األشــخاص علــى أســاس دينــهم    والتنمــيط الــسليب والوصــم الــيت مــا 
معتقدهم على حنو حيط من شـأهنم، وإزاء الـربامج واخلطـط الـيت ينفـذها املتطرفـون                   أو

من األفراد واملنظمات واجلماعات هبدف اختالق قوالب منطية سلبية جملموعـات دينيـة             
  ى املسؤولون احلكوميون عن ذلك؛بعينها وإدامتها، وخباصة عندما يتغاض

 إزاء استمرار تزايـد عـدد حـوادث التعـصب الـديين             القلق عن تعرب  - ٣”    
ــز ومــا ــدين      والتميي ــسلبية لألفــراد علــى أســاس ال ــة ال يتــصل بــذلك مــن عنــف والقولب

املعتقد يف بعض بقاع العامل، والـيت هلـا آثـار خطـرية علـى الـسلم واألمـن الـدوليني؛            أو
السياق أي دعـوة إىل الكراهيـة الدينيـة يف حـق األفـراد تـشكل حتريـضا                  وتدين يف هذا    

على التمييز أو العداء أو العنف، وحتـث الـدول علـى أن تتخـذ تـدابري فعالـة، طبقـا ملـا                       
ينص عليه هذا القرار ومبا يتسق مع االلتزامات املترتبـة عليهـا مبوجـب القـانون الـدويل              

  مكافحتها؛حلقوق اإلنسان، للتصدي هلذه احلوادث و
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ــدين  - ٤”     ــز     ت ــضا علــى التميي ــشكل حتري ــة ت ــة الديني  أي دعــوة إىل الكراهي
العنف، سواء استخدمت يف ذلـك وسـائط اإلعـالم املطبوعـة أو الـسمعية                العداء أو  أو

  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ البصرية أو
ديــان   بــأن املناقــشة العامــة املفتوحــة لألفكــار واحلــوار بــني األ      تقــر  - ٥”    

والثقافات، على كل من الصعيد احمللي والوطين والـدويل، ميكـن أن يكونـا مـن أفـضل            
وسائل احلماية من التعصب الديين وأن يكون هلمـا دور إجيـايب يف ترسـيخ الدميقراطيـة                 
ومكافحــة الكراهيــة الدينيــة، وتعــرب عــن اقتناعهــا بــأن مواصــلة احلــوار بــشأن هــذه     

  وز التصورات اخلاطئة القائمة؛املسائل ميكن أن يساعد على جتا
ــذلك    - ٦”     ــر كـ ــةتقـ ــة باحلاجـ ــة إىل املاسـ ــى التوعيـ ــستوى علـ ــاملي املـ  العـ

 الكراهيـة  علـى  يقـوم  تعـبري  أو خطـاب  أسـاس  علـى  والعنـف  التمييز على للتحريض مبا
 أن علـى  األعـضاء  الـدول  كافـة  وحتـث  الـدوليني،  واألمـن  الـسلم  على خطرية آثار من
 فيهـا  مبـا  األساسـية  اإلنـسان  حقـوق  قـيم  تـشيع  تعليميـة  نظم علوض جهودا جمددا تبذل

ــسامح ــوع مــع الت ــديين التن ــسامح إلشــاعة أساســي أمــر وهــو والثقــايف، ال ــة الت ، وإقام
  جمتمعات متعددة الثقافات تعيش يف سلم ووئام؛ 

 بالدول كافة اختاذ التدابري التالية، على حنو مـا دعـا إليـه األمـني       هتيب  - ٧”    
ة التعـاون اإلسـالمي، مـن أجـل هتيئـة بيئـة وطنيـة يـسودها التـسامح الـديين                     العام ملنظمـ  

  :والسالم واالحترام
التــشجيع علــى إنــشاء شــبكات تعاونيــة لترســيخ التفــاهم وتعزيــز احلــوار ) أ(”    

واحلفز على العمل البنـاء لتحقيـق أهـداف مـشتركة يف جمـال الـسياسة العامـة والـسعي                    
ــن قب    ــة، م ــائج ملموس ــق نت ــيم     إىل حتقي ــدمي اخلــدمات يف جمــاالت التعل ــشاريع تق ــل م ي

ــق وســائط       ــة عــن طري ــة واإلدمــاج والتوعي ــشوب الرتاعــات والعمال ــع ن ــصحة ومن وال
  اإلعالم؛

إنــشاء آليــة مالئمــة داخــل احلكومــات لتحقيــق أمــور منــها حتديـــد         ) ب(”    
تـصدي  اجملاالت اليت حيتمل أن ينشأ فيها توتر بـني أفـراد الطوائـف الدينيـة املختلفـة وال                 

  ويف الوساطة؛ هلا واملساعدة يف منع نشوب الرتاعات
 اســــتراتيجيات علــــى احلكــــوميني املـــوظفني  تــــدريب علــــى التـــشجيع  )ج(”    

  توعية؛لل فعالة
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تشجيع اجلهـود الـيت يبـذهلا الزعمـاء يف إطـار طـوائفهم ملناقـشة أسـباب                  ) د(”    
  التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك األسباب؛

ــة الــيت    اجملــ) هـــ(”     ــة الديني ــه الــدعوة إىل الكراهي اهرة بــرفض التعــصب، مبــا في
  تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛

اختــاذ تــدابري لتجــرمي التحــريض علــى عــدم التــواين يف ارتكــاب أعمــال   ) و(”    
  املعتقد؛ العنف على أساس الدين أو

 الـسلبية هلـم     إدراك ضرورة مكافحة تشويه صـورة األشـخاص والقولبـة         ) ز(”    
على أساس الدين والتحريض على الكراهيـة الدينيـة عـن طريـق وضـع االسـتراتيجيات                 
وتنسيق اإلجراءات على كل من الصعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والـدويل بوسـائل                

  والتوعية؛ منها التثقيف
التسليم بأن مناقـشة األفكـار علـى حنـو صـريح وبنـاء ويف جـو يـسوده                    ) ح(”    

ــرام  ــوطين       االحت ــي وال ــصعيد احملل ــن ال ــى كــل م ــات، عل ــان والثقاف ــني األدي واحلــوار ب
ــة     ــة الديني واإلقليمــي والــدويل، ميكــن أن يكــون هلمــا دور إجيــايب يف مكافحــة الكراهي

 والتحريض والعنف الدينيني؛

  : بالدول كافة القيام مبا يليهتيب  - ٨”    
ــة تكفــل عــدم ممارســة املــوظفني ا     )أ(”     ــدابري فعال ــاء  اختــاذ ت حلكــوميني، أثن

  اضطالعهم بواجباهتم العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو املعتقد؛
تشجيع احلرية الدينية والتعددية الدينية عـن طريـق تعزيـز قـدرة أفـراد                 )ب(”    

مجيع الطوائف الدينية على اجملاهرة بدينـهم واإلسـهام عالنيـة وعلـى قـدم املـساواة مـع                   
  اجملتمع؛ غريهم يف

التشجيع على متثيل األفراد، بـصرف النظـر عـن دينـهم أو معتقـدهم،                 )ج(”    
  ومشاركتهم اهلادفة يف مجيع قطاعات اجملتمع؛

ــه       )د(”     بــذل جهــود دؤوبــة ملكافحــة التنمــيط الــديين الــذي يفهــم علــى أن
ــراء         ــيض كأســاس إلج ــشكل بغ ــدين ب ــانون لل ــاذ الق ــة بإنف ــسلطات املعني اســتخدام ال

  ؛ التفتيش وغريها من إجراءات التحرياالستجوابات وأعمال
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 جبميع الدول أن تعتمد تدابري وسياسات لتعزيـز االحتـرام    يب أيضا هت  - ٩”    
التــام ألمــاكن العبــادة واملواقــع الدينيــة واملقــابر واملــزارات ومحايتــها، وأن تتخــذ تــدابري 

  احلماية الالزمة يف احلاالت اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛
 إىل تكثيف اجلهود الدولية لتشجيع إقامـة حـوار عـاملي لتعزيـز              تدعو - ١٠”    

ــرام حقــوق      ثقافــة قوامهــا التــسامح والــسالم علــى مجيــع املــستويات، اســتنادا إىل احت
  واملعتقدات؛ اإلنسان وتنوع األديان

ــشجع - ١١”     ــن       ت ــستجد م ــا ي ــدمي آخــر م ــى النظــر يف تق ــة عل ــدول كاف  ال
ذولة يف هذا الصدد يف سياق التقارير الـيت تقـدم إىل مفوضـية              معلومات عن اجلهود املب   

األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، وتطلــب يف هــذا الــصدد إىل مفوضــة األمــم املتحــدة   
السامية حلقوق اإلنسان أن تدرج تلـك املعلومـات يف التقـارير الـيت تقـدمها إىل جملـس                

  حقوق اإلنسان؛
 إىل اجلمعيــة العامــة، يف دورهتـــا    إىل األمــني العــام أن يقــدم   تطلــب  - ١٢”    

ــرا يتـــضمن معلومـــات مقدمـــة مـــن املفـــوض الـــسامي بـــشأن     الثامنـــة والـــستني، تقريـ
اإلجراءات اليت تتخـذها الـدول ملكافحـة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز           
والتحريض على العنـف وممارسـته ضـد األشـخاص بـسبب دينـهم أو معتقـدهم، علـى                   

  .“ذا القرارالنحو املبني يف ه
، نقـح ممثـل اإلمـارات العربيـة         نـوفمرب /تشرين الثـاين   ٢٨، املعقودة يف    ٤٨ ويف اجللسة    - ١٢٦

  ).A/C.3/67/SR.48انظر (املتحدة شفويا مشروع القرار 
انظــــر ) (باســــم االحتــــاد األورويب( ويف اجللــــسة نفــــسها، أدىل ممثــــل قــــربص ببيــــان - ١٢٧

A/C.3/67/SR.48.(  
 بــصيغته A/C.3/67/L.47 أيــضا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار     ٤٨ ويف اجللــسة - ١٢٨

  ). من مشروع القرار الثامن عشر١٣٧انظر الفقرة (املنقحة شفويا 
  ).A/C.3/67/SR.48انظر ( وأدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان - ١٢٩

  
  A/C.3/67/L.48مشروع القرار   -قاف   

نــوفمرب، عــرض ممثــل قــربص، باســم  / تــشرين الثــاين٢٠، املعقــودة يف ٤١ اجللــسة يف - ١٣٠
األرجنــتني، وأرمينيــا، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وألبانيــا، وأملانيــا، وأنــدورا،   
وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليـا، والربازيـل، والربتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبـنن، وبورونـدي،                
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اجلبــل األســود، واجلمهوريــة التــشيكية، واجلمهوريــة   والبوســنة واهلرســك، وبولنــدا، وبــريو، و 
ــة       ــسابقة، ومجهوريـ ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــا مقـ ــا، ومجهوريـ ــة كوريـ ــة، ومجهوريـ الدومينيكيـ
مولـــدوفا، وجنـــوب الـــسودان، وجورجيـــا، والـــدامنرك، ورومانيـــا، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا،  

فنلنـدا، وقـربص، وكرواتيـا،      والسويد، وسويـسرا، وصـربيا، وغواتيمـاال، وفرنـسا، والفلـبني، و           
ــشتاين، ومالطــة، ومــايل، واململكــة املتحــدة       ــا، وليختن ــا، ولكــسمربغ، وليتواني ــدا، والتفي وكن
ــدا،        ــا، وهولن ــرويج، والنمــسا، وهنغاري ــاكو، والن ــشمالية، ومون ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن لربيطاني

ــوان       ــرار بعن ــشروع ق ــان م ــة، واليون ــات املتحــدة األمريكي ــدي ”والوالي ــة ال ــدحري “ ن أو املعتق
 ،أوكرانيـا الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من ويف وقت  ). A/C.3/67/L.48 انظر(

 ، وكـــوت ديفـــوار،وشـــيلي،  وتايلنــد ، وبوركينـــا فاســـو، وبــاراغواي ،وبــابوا غينيـــا اجلديـــدة 
  . واليابان، ونيوزيلندا،ومدغشقر ، ولبنان،وكوستاريكا

ــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٨ اجللــسة ويف - ١٣١ ــشرين الث ــوفمرب، / ت شــفويا قــربص ممثــل نقــح ن
  :مشروع القرار على النحو التايل

وضــد األفــراد الــذين ”عبــارة حــذفت مــن الديباجــة، الثامنــة الفقــرة يف هنايــة   )أ(  
  ؛“يعربون عن رأي خمالف داخل طوائفهم الدينية،

   :اليت تنص على ما يليمن املنطوق، ) و( ١١الفقرة حذفت   )ب(  
اد بعض األقليات الدينية مـن محايـة احلـق يف حريـة الـدين               اد الدول أفر  استبع”    

  ؛“أو املعتقد
وخباصة تعليقاته بشأن احلـق     ”عبارة   من املنطوق، حذفت     ١٧يف هناية الفقرة      )ج(  

  .“يف تغيري املرء لدينه أو معتقده كجزء من حرية الدين أو املعتقد
بـصيغته املنقحـة     A/C.3/67/L.48ع القرار   ، اعتمدت اللجنة مشرو   نفسها اجللسة   ويف - ١٣٢
  ). عشرتاسع من مشروع القرار ال ١٣٧انظر الفقرة  (شفويا
  ).A/C.3/67/SR.48انظر (ببيان مجهورية إيران اإلسالمية وأدىل ممثل  - ١٣٣
  ).A/C.3/67/SR.48انظر  ( ببيان بعد التصويتتركيا وقربصأدىل كل من ممثلي و - ١٣٤

  
  A/C.3/67/L.53ار مشروع القر  -راء   

نوفمرب، قام ممثل فرنسا، باسـم إثيوبيـا،        / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة    - ١٣٥
ــدورا،      ــا، وأنــ ــا، وأملانيــ ــوادور، وألبانيــ ــتونيا، وإكــ ــبانيا، وإســ ــا، وإســ ــتني، وأرمينيــ واألرجنــ

ــاراغواي، والربازيــل    ــا، وب ــدا، وأيــسلندا، وإيطالي ــا، وأيرلن ، والربتغــال، وأوروغــواي، وأوكراني
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 املتعــددة -دولــة (وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبنمــا، وبــنن، والبوســنة واهلرســك، وبولنــدا، وبوليفيــا 
ــات ــدونيا      )القومي ــة مق ــشيكية، ومجهوري ــة الت ــل األســود، واجلمهوري ــونس، واجلب ــريو، وت ، وب

ــا، وســلوفاكيا،    ــدامنرك، وروماني ــا، وال ــدوفا، وجورجي ــة مول ــسابقة، ومجهوري  اليوغوســالفية ال
وســـلوفينيا، والـــسنغال، والـــسويد، وسويـــسرا، وشـــيلي، وصـــربيا، والـــصومال، وغواتيمـــاال، 

، وفنلنــدا، وقــربص، وكرواتيــا، وكوبــا، وكــوت  ) البوليفاريــة-مجهوريــة (وفرنــسا، وفرتويــال 
ديفــوار، وكوســتاريكا، والتفيــا، ولكــسمربغ، وليتوانيــا، وليختنــشتاين، ومالطــة، ومدغــشقر،  

ــا،     واملغــرب، واملكــسيك،   ــشمالية، وموريتاني ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن واململكــة املتحــدة لربيطاني
وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، وهاييت، وهنـدوراس، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان،             

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         ”واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان      
ويف وقــت الحــق، انــضم إىل مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن ). A/C.3/67/L.53 (“القــسري

أذربيجــان، وإريتريــا، وأوغنــدا، وبليــز، وتوغــو، وجــزر القمــر، وزامبيــا، وســانت فنــسنت          
غرينادين، وغـابون، وغرينـادا، وكازاخـستان، والكـامريون، وكنـدا، ومـايل، ومنغوليـا،           وجزر

  .والنيجر، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واهلند
نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع / تــشرين الثــاين٢٦، املعقــودة يف ٤٤يف اجللــسة و - ١٣٦

  ).عشرينمن مشروع القرار ال ١٣٧انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.53القرار 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :اعتماد مشاريع القرارات التاليةاجلمعية العامة بثالثة توصي اللجنة ال - ١٣٧

  
  ار األولمشروع القر    
مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيـق يف جمـال حقـوق اإلنـسان جلنـوب غـرب                     

  آسيا واملنطقة العربية
  

  ،إن اجلمعية العامة  
باملبــادئ األساســية والعامليــة املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن  إذ تــسترشد  

  العاملي حلقوق اإلنسان،
، الـذي أكـد جمــدداً احلاجـة         )١(١٩٩٣يينـا لعـام      إىل إعالن وبرنـامج عمـل ف       وإذ تشري   

إىل النظر يف إمكانية إنشاء ترتيبـات إقليميـة ودون إقليميـة، حيـث ال تكـون موجـودة بالفعـل،                     
  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

ــضاً    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤ٣٢/١٢٧ إىل قراريه ــسمرب / كــانون األول١٦رخ  امل  ١٩٧٧دي
 ومجيــع قراراهتــا الــصادرة بعــد ذلــك  ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥١/١٠٢ و

  بشـأن إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٥٣ إىل قرارهــا وإذ تــشري كــذلك  

املتعلق بإنشاء مركز لألمم املتحدة للتدريب والتوثيـق يف جمـال حقـوق اإلنـسان جلنـوب غـرب                   
  واملنطقة العربية،آسيا 

مــــارس / آذار٩ املــــؤرخ ١٩٩٣/٥١إىل قــــرار جلنــــة حقــــوق اإلنــــسان  وإذ تــــشري   
 ومجيــع قراراهتــا الــصادرة بعــد ذلــك بــشـأن إنــشاء ترتيبــات إقليميــة لتعزيــز حقــوق    )٢(١٩٩٣
  ومحايتها، اإلنسان
 أن للتعــاون اإلقليمــي دور أساســي يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان  وإذ تؤكــد مــن جديــد  
ا، وهـو حـري بأن يوطــد حقـوق اإلنـسان العامليـة، حـسبما ورد يف الـصكوك الدوليـة                    ومحايته

  حلقوق اإلنسان، ومحاية تلك احلقوق،

__________ 
  )١(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

    والتـــــصويبات٣، امللحـــــق رقـــــم ١٩٩٣الوثـــــائق الرمسيـــــة للمجلـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي، انظـــــر   )٢(  
)E/1993/23و  Corr.2 الفصل الثاين، الفرع ألـف)5 و 4 و ،. 
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 بأنشطة التدريب واملشاورات اإلقليمية اليت أجراهـا مركـز األمـم املتحـدة              وإذ ترحب   
 للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية،

 أن التطــورات احلاصــلة يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا قــد أدت إىل  وإذ تالحــظ  
زيادة الطلب على خدمات املركز، وبالتايل فإنه لن يكون قادراً على االضـطالع بواليتـه علـى                 
حنو فعال ما مل ُتخصَّص له موارد كافية على أساس مستمر من امليزانية العادية لألمم املتحـدة،                 

  .)٣(حملدد يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانعلى النحو ا
 اتسـاع رقعـة جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية ومـا تتـسم بـه              وإذ تضع يف اعتبارها     

  من تنــوع،
ــق يف جمــال حقــوق      ترحــب  - ١   ــدريب والتوثي ــم املتحــدة للت ــشطة مركــز األم  بأن

  اإلنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية؛
   الدعم املقدم من البلد املضيف إلنشاء املركز؛تالحظ  - ٢  
ــة واملــشاورات    تالحــظ أيــضاً  - ٣    أن املركــز أجــرى عــدداً مــن األنــشطة التدريبي

ــالم           ــائل اإلع ــشر ووس ــار بالب ــسان واالجت ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــات األم ــشأن آلي ــة ب اإلقليمي
  والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

ملركـز يتلقـى عـدداً متزايـداً مـن الطلبـات للحـصول علـى                 أن ا  تالحظ كذلك   - ٤  
التــدريب والوثــائق، مبــا يف ذلــك باللغــة العربيــة، األمــر الــذي يتطلــب رصــد مــوارد إضــافية لــه  

  وتعزيز أنشطته؛
 إىل األمــني العــام أن يــوفر أمــواال ومــوارد بــشرية مــن امليزانيــة العاديــة  تطلــب  - ٥  

، لـتمكني املركـز مـن االسـتجابة بفعاليـة         ٢٠١٥-٢٠١٤  لألمم املتحدة، بدءا من فترة السنتني     
لالحتياجات املتزايدة يف جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية، والوفـاء بواليتـه املتمثلـة يف القيـام                 
بأنــشطة التــدريب والتوثيــق ودعــم هــذه اجلهــود الــيت تــضطلع هبــا داخــل املنطقــة احلكومــات      

قــوق اإلنــسان الوطنيــة واملنظمــات غــري     ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا ومؤســسات ح    
  احلكومية، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ٦  
  .تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

__________ 
 .٧١، الفقرة )A/67/36 (٣٦لعامـة، الدورة السابعة والستـون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعيـة اانظر   )٣(  
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  مشروع القرار الثاين    
 مــن املؤســسات الوطنيــة املعنيــة أمنــاء املظــامل والوســطاء وغريهــادور مؤســسات     

  حبقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وباإلعالن العاملي حلقـوق  التزامها إذ تعيد تأكيد    
  ،)١(اإلنسان
ــشري   ــا     وإذ ت ــؤمتر الع ــذين اعتمــدمها امل ــا الل ــامج عمــل فيين ــوق  إىل إعــالن وبرن ملي حلق

 واللذين أعاد فيهما املؤمتر تأكيـد الـدور املهـم والبنـاء       )٢(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اإلنسان يف   
  الذي تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،

 املتعلـق  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ املـؤرخ  ٦٥/٢٠٧ قرارها وإذ تعيد تأكيد   
 من املؤسسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان           بدور مؤسسات أمناء املظامل والوسطاء وغريها     

  يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
باملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها،         وإذ تذكر     

 ١٩٩٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤اليت رحبت هبا اجلمعية العامة يف قرارها        
  ،واملرفقة بذلك القرار

 قراراهتا الـسابقة املتعلقـة باملؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان              وإذ تعيد تأكيد    
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٦٩ومحايتها، وخصوصا القرار 

ــز     وإذ ترحــب   ــشاء وتعزي ــد بــصورة ســريعة يف مجيــع أحنــاء العــامل بإن  باالهتمــام املتزاي
ريهــا مــن املؤســسات الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان،   مؤســسات أمنــاء املظــامل والوســطاء وغ 

تسلم بالدور اهلام الذي ميكن هلذه املؤسسات أن تؤديـه، وفقـا لواليـة كـل منـها، يف دعـم                  وإذ
  تسوية الشكاوى الداخلية،

 بــدور املؤســسات احلاليــة ألمنــاء املظــامل، رجــاال كــانوا أم نــساء، والوســطاء  وإذ تقــر  
نيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات  وغريهــا مــن املؤســسات الوط

  األساسية ومحايتها،

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
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 على أمهية االستقالل الذايت ملؤسسات أمناء املظامل والوسـطاء وغريهـا مـن              وإذ تشدد   
املؤسسات الوطنية املعنية حبقـوق اإلنـسان، حيثمـا وجـدت، لكـي تـتمكن مـن النظـر يف مجيـع                      

  ت اختصاصها، املسائل املتعلقة مبجاال
 دور مؤسسات أمناء املظامل والوسطاء وغريهـا مـن املؤسـسات            وإذ تضع يف اعتبارها     

الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف تعزيز احلكم الرشيد يف اإلدارات العامـة ويف حتـسني عالقاهتـا                 
  مع املواطنني ويف تعزيز توفري اخلدمات العامة،

هـم الـذي تـضطلع بـه املؤسـسات احلاليـة ألمنـاء               الـدور امل   وإذ تضع يف اعتبارها أيضا      
املظامل والوسطاء وغريها من املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف املسامهة يف اإلعمـال              

  الفعال لسيادة القانون واحترام مبادئ العدالة واملساواة،
 أن هــذه املؤســسات ميكنــها، حيثمــا وجــدت، االضــطالع بــدور مهــم يف   وإذ تؤكــد  

مي املشورة للحكومـات فيمـا يتعلـق مبواءمـة التـشريعات واملمارسـات الوطنيـة مـع التزاماهتـا                    تقد
  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،

 أمهيــة التعــاون الــدويل يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وإذ تــذكر بالــدور وإذ تؤكــد أيــضا  
 والوسـطاء وغريهـا     الذي تضطلع به الرابطات اإلقليمية والدولية التابعة ملؤسسات أمناء املظـامل          

  من املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف تعزيز التعاون وتبادل أفضل املمارسات،
 العمــل النــشيط الــذي تقــوم بــه رابطــة أمنــاء املظــامل ملنطقــة وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  

ي البحــر األبــيض املتوســط والعمــل النــشيط الــذي يواصــل القيــام بــه االحتــاد اآليــبريي األمريكــ  
ألمناء املظامل ورابطة أمناء املظامل والوسطاء للبلدان الناطقة بالفرنسية والرابطة اآلسيوية ألمنـاء             
املظــامل والرابطــة األفريقيــة ألمنــاء املظــامل والوســطاء والــشبكة العربيــة ألمنــاء املظــامل ومبــادرة     

طـات وشـبكات أمنـاء      الشبكة األوروبية للوساطة واملعهد الدويل ألمناء املظامل وغريهـا مـن راب           
  املظامل والوسطاء النشيطة،

  ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما مع التقدير  - ١  
  : الدول األعضاء على القيام مبا يليتشجع  - ٢  
ــن          )أ(   ــا م ــطاء وغريه ــامل والوس ــاء املظ ــستقلة ألمن ــشاء مؤســسات م ــر يف إن النظ

 هـو قـائم منـها، علـى املـستوى الـوطين             املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، أو تعزيـز مـا         
  وكذلك املستوى احمللي، مىت أمكن ذلك؛

__________ 
  )٣(  A/67/288.  



A/67/457/Add.2  
 

12-63622 87 
 

ــة       )ب(   ــاء املظــامل والوســطاء وغريهــا مــن املؤســسات الوطني ــد مؤســسات أمن تزوي
ــة        ــة الكافي ــوارد املالي ــم وامل ــشريعي املالئ ــسان، حيثمــا وجــدت، باإلطــار الت ــة حبقــوق اإلن املعني

اســتقاللية، ولتعزيــز شــرعية ومــصداقية مــا تتخــذه مــن   لــضمان اضــطالعها بواليتــها بفعاليــة و 
  إجراءات بوصفها آليات ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

تنظــيم وتنفيــذ أنــشطة للتوعيــة، حــسب االقتــضاء، علــى املــستوى الــوطين           )ج(  
بالتعاون مع مجيع أصحاب املـصلحة املعنـيني، مـن أجـل زيـادة الـوعي بالـدور اهلـام ملؤسـسات                

  ء املظامل والوسطاء وغريها من املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛أمنا
، احلـق يف أن ختتـار       )٢(بأن لكل دولة، وفقا إلعالن وبرنامج عمل فيينـا        تسلم    - ٣  

إطار املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك مؤسسات أمناء املظامل والوسطاء وغريها من املؤسـسات              
، األصـلح الحتياجاهتــا اخلاصــة علــى الـصعيد الــوطين مــن أجــل   الوطنيـة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان 

  تعزيز حقوق اإلنسان طبقا للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛
 مبـشاركة مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـشاركة فعالـة يف              ترحب  - ٤  

سـسات  مجيع االجتماعات الدولية واإلقليمية ملؤسسات أمناء املظامل والوسطاء وغريها مـن املؤ           
  الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛

ــشجع  - ٥   ــن خــالل       ت ــام، م ــى القي ــسان عل ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق  مفوضــية األم
خدماهتا االستـشارية، بتنظـيم أنـشطة ختـصص ملؤسـسات أمنـاء املظـامل والوسـطاء وغريهـا مـن                     

ؤسـسات  املؤسسات الوطنية القائمة املعنية حبقوق اإلنسان ودعمهـا، وعلـى تعزيـز دور هـذه امل     
  يف إطار النظم الوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛

 مؤســسات أمنــاء املظــامل والوســطاء وغريهــا مــن املؤســسات الوطنيــة   تــشجع  - ٦  
  :املعنية حبقوق اإلنسان، حيثما وجدت، على القيام مبا يلي

العمل، حسب االقتضاء، وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز              )أ(  
، وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة يف هـذا الـصدد،              )٤()‘‘مبادئ بـاريس  ’’(إلنسان ومحايتها   حقوق ا 

  بغية تعزيز استقالهلا وتنمية قدراهتا ملساعدة الدول األعضاء على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
التقدم، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بطلب اعتمادهـا             )ب(  

سيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، متكينـا               لدى جلنة التن  
  هلا من التفاعل بفعالية اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني              تطلب  - ٧  
  .ارتقريرا عن تنفيذ هذا القر

__________ 
  .، املرفق٤٨/١٣٤القرار   )٤(  
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  مشروع القرار الثالث    
  حقوق اإلنسان والفقر املدقع    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         )١( اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        إذ تعيد تأكيد    

، )٢(، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )٢(املدنيــة والــسياسية
، واالتفاقيـة   )٤(، واتفاقيـة حقـوق الطفـل      )٣( على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       واتفاقية القضاء 

ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري    ــة حقــوق األشــخاص ذوي  )٥(الدولي ، واتفاقي
   وغريها من صكوك حقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا األمم املتحدة،)٦(اإلعاقة

ــشري   ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٩٦ إىل قراره ــسمرب /انون األول كــ٢٢ امل ــذي ١٩٩٢دي  ال
 ٦٢/٢٠٥أكتـوبر يومـاً دوليـاً للقـضاء علـى الفقـر، وقرارهـا               / تشرين األول  ١٧أعلنت مبوجبه   

 الــذي أعلنــت مبوجبــه عقــد األمــم املتحــدة الثــاين   ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ 
ــر   ــى الفقـ ــضاء علـ ــا  )٢٠١٧-٢٠٠٨(للقـ ــذلك قرارهـ ــؤرخ ٦٥/٢١٤، وكـ ــانون ٢١ املـ  كـ

 وقراراهتا الـسابقة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع، الـيت أعـادت                  ٢٠١٠ديسمرب  /لاألو
الفقر املدقع واالستبعاد االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة اإلنسان وأنه يـتعني            فيها تأكيد أن  

  لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما،
ــضاً     ، ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٢/١٣٤إىل قرارهــا وإذ تــشري أي

الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان أمـٌر أساسـي لفهـم مجيـع                    
  حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها بشكل فعال،

/  تـشرين الثـاين  ٢٧ املـؤرخ  ٢/٢إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان وإذ تشري كذلك      
ــوفمرب  ــؤرخ  ٧/٢٧ ، و)٧(٢٠٠٦نـــــ ــارس / آذار٢٨املـــــ ــؤرخ ٨/١١ ، و)٨(٢٠٠٨مـــــ  املـــــ
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٢(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،   )٣(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  

 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠املرجــع نفسه، اجمللد    )٥(  

 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار    )٦(  

، الفــصل األول، )(A/62/53 ٥٣لحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امل انظــر   )٧(  
 .ألف الفرع

 .، الفصل الثاين)(A/63/53 ٥٣، امللحق رقم الدورة الثالثة والستون  املرجع نفسه،  )٨(  
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، )١٠(٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٢ املــــؤرخ ١٢/١٩ ، و)٩(٢٠٠٨يونيــــه /حزيــــران ١٨
  ،)١١(٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ ١٥/١٩ و

ــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان  وإذ تـــشري   ــبتمرب / أيلـــول٢٧ املـــؤرخ ٢١/١١ إىل قـ سـ
بادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنـسان        ، الذي اعتمد اجمللس مبوجبه امل     )١٢(٢٠١٢

باعتبارها أداة مفيدة تـستخدمها الـدول، حـسب االقتـضاء، يف صـياغة وتنفيـذ سياسـات احلـد                    
  من الفقر والقضاء عليه،

 األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة                    وإذ تعيد تأكيـد     
تماع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة                 لأللفية، وإذ ترحب باالج   

  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ املؤرخ ٦٥/١لأللفية، وإذ تشري إىل وثيقته اخلتامية الواردة يف القرار 
يـزال منتـشراً يف مجيـع بلــــدان العـامل        من أن الفقـر املـدقع ال  وإذ يساورها بالغ القلق   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن نطاقـه يتـسع وتـزداد مظـاهره كـاجلوع              أيا كانت حالتها    
واالجتار بالبشر واملرض وانعدام السكن الالئـق واألميـة واليـأس حـدة بوجـه خـاص يف البلـدان                   
الناميــة، يف الوقــت الــذي تقــر فيــه بالتقــدم الكــبري احملــرز يف أحنــاء عديــدة مــن العــامل يف جمــال      

  ع،املدق مكافحة الفقر
 ألن عـدم املـساواة بـني اجلنـسني والعنـف والتمييـز علـى                وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً      

  ،أساس نوع اجلنس عوامل تؤدي إىل تفاقم الفقر املدقع وتؤثر بشكل أكرب يف النساء والفتيات
ــسن واألشــخاص ذوي     وإذ تؤكــد   ــار ال ــالء اهتمــام خــاص لألطفــال وكب  ضــرورة إي

  الذين يعيشون يف فقر مدقع،اإلعاقة والشعوب األصلية 
إزاء التحديات املاثلة اآلن، مبا فيها التحديات النامجة عـن األزمـة            وإذ يساورها القلق      

املالية واالقتصادية وأزمـة الغـذاء والـشواغل املـستمرة إزاء األمـن الغـذائي والتحـديات املتزايـدة          
رهـا يف زيـادة عـدد األفـراد الـذين           اليت يشكلها تغري املناخ وفقـدان التنـوع البيولـوجي، وإزاء أث           

يعيـشون يف فقـر مـدقع وتأثريهــا الـسليب يف قـدرة مجيـع الــدول، وخباصـة البلـدان الناميـة، علــى          
  مكافحة الفقر املدقع،

__________ 
 . املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف  )٩(  

 .رع ألف، الفصل األول، الفA/65/53 (٥٣، امللحق رقم الدورة اخلامسة والستون املرجع نفسه،   )١٠(  

 .، الفصل الثاين)A/65/53/Add.1 ( ألف٥٣امللحق رقم  املرجع نفسه،   )١١(  

  .، الفصل الثاين(A/67/53/Add.1)  ألف٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٢(  
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 بأن القضاء على الفقر املـدقع يـشكل حتـديا رئيـسيا يف إطـار عمليـة العوملـة                    وإذ تسلّم   
ل عــن طريــق اختــاذ إجــراءات وطنيــة ويتطلــب وضــع سياســات منــسقة تنفــذ علــى حنــو متواصــ 

  الدويل، حامسة وعن طريق التعاون
بـأن نظـم احلمايـة االجتماعيـة تـسهم إسـهاما بـالغ األمهيـة يف إعمـال                   وإذ تسلم أيضاً      

حقوق اإلنـسان للجميـع، وخباصـة األشـخاص الـذين يعيـشون يف أوضـاع هـشة أو املهمـشون                     
  والواقعون يف براثن الفقر واملعرضون للتمييز،

  أفضل،  ضرورة فهم أسباب الفقر املدقع ونتائجه ومعاجلتها على حنووإذ تؤكد  
 أنه ملا كان انتشار الفقر املدقع على نطاق واسـع يعـوق التمتـع الكامـل            وإذ تعيد تأكيد    

بـد أن   والفعلي حبقوق اإلنسان وقد يشكل يف بعض احلـاالت خطـراً يهـدد احلـق يف احليـاة، فـال                   
  ،وراً والقضاء عليه يف هناية املطاف يف صدارة أولويات اجملتمع الدويليظل التخفيف من حدته ف

 أن احترام مجيع حقوق اإلنسان اليت هي حقوق عامليـة مترابطـة ومتـشابكة               وإذ تؤكد   
  املدقع، وغري قابلة للتجزئة مهم للغاية جلميع السياسات والربامج املتعلقة مبكافحة الفقر

ــوإذ تعيــد تأكيــد    ة والتنميــة والتمتــع الكامــل والفعلــي حبقــوق اإلنــسان   أن الدميقراطي
  املدقع، واحلريات األساسية أموٌر مترابطة يعزِّز كل منها اآلخر وتسهم يف القضاء على الفقر

 أن الفقر املدقع واالسـتبعاد االجتمـاعي يـشكالن انتـهاكاً لكرامـة              تعيد تأكيد   - ١  
  عليهما؛ دولية عاجلة للقضاءاإلنسان وأنه يتعني لذلك اختاذ إجراءات وطنية و

عمليـة   بد أن تعزز الدول مشاركة أشد الناس فقـراً يف   أنه التعيد أيضاً تأكيد   - ٢  
صنع القرار يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها، تعزيـزاً حلقـوق اإلنـسان واجلهـود املبذولـة ملكافحـة               

ملتضررين منـه والـذين يعـانون       بد من متكني الناس الذين يعيشون يف فقر وا         الفقر املدقع، وأنه ال   
مجيـع جوانـب احليـاة       من حاالت الضعف أو التهميش من أن ينظِّموا أنفسهم وأن يشاركوا يف           

السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وخباصـة يف ختطـيط وتنفيـذ الـسياسات الـيت تـؤثر          
  ؛فيهم، وبالتايل متكينهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيني يف التنمية

على أن الفقر املدقع مسألة هامة يتعني أن تعاجلها احلكومات واجملتمـع            تشدد    - ٣  
املــدين واملنظمــات االجتماعيــة احملليــة ومنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة  

  الفقر؛ الدولية، وتعيد، يف هذا السياق، تأكيد أن االلتزام السياسي شرط أساسي للقضاء على
 أن انتـشار الفقـر املـدقع علـى نطـاق واسـع يعـوق التمتـع الكامـل                    د تأكيد تعي  - ٤  

  والفعلي حبقوق اإلنسان ويوهن الدميقراطية واملشاركة الشعبية؛
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 بضرورة تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من أجل تلبيــة           تسلِّم  - ٥  
لذيــــن يعيــشــون فــــي فقـــــر، بوســائل منــها أكثــــــر االحتياجــــات االجتماعيــــــة إحلاحــــاً للنـــاس ا

  ؛تصميم واستحــداث آليات مناسبة لتعزيـز وتوطيـد املؤسســات الدميقراطية واحلكم الدميقراطي
سـيما   ، وال )١٣( االلتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية       تعيد تأكيد   - ٦  

دقع وحتقيق التنمية والقـضاء علـى الفقـر،    االلتزامات بعدم ادخار أي جهد يف مكافحة الفقر امل       
مبـا يف ذلـك االلتـزام خبفـض نـسبة سـكان العـامل الـذين يقـل دخلـهم اليـومي عـن دوالر واحـد              

دوالرات الواليــات املتحــدة ونــسبة الــسكان الــذين يعــانون اجلــوع مبقــدار النــصف حبلــول  مــن
  ؛٢٠١٥ عام

 ٢٠٠٥ القمــة العــاملي لعــام   االلتــزام املعلــن عنــه يف مــؤمتر تعيــد أيــضاً تأكيــد   - ٧  
ــشامل         ــستدامة والرخــاء ال ــة امل ــصادي املطــرد والتنمي ــز النمــو االقت ــر وتعزي ــى الفق ــضاء عل بالق

  ؛)١٤(والفتيات للجميع، مبن فيهم النساء
االلتــزام املتعهــد بــه يف االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى  تعيــد كــذلك تأكيــد   - ٨  

ية لأللفية بالتعجيل بإحراز تقـدم مـن أجـل القـضاء علـى              للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائ    
  ؛)١٥(٢٠١٥الفقر املدقع واجلوع حبلول عام 

إىل أن تعزيـــز تـــوفري اخلـــدمات االجتماعيـــة للجميـــع وتـــوفري حـــد أدىن تـــشري   - ٩  
احلماية االجتماعية ميكن أن يـسهما بـشكل كـبري يف تـدعيم مكاسـب التنميـة وحتقيـق املزيـد            من

حلمايــة االجتماعيــة الــيت تتــصدى لعــدم املــساواة واالســتبعاد االجتمــاعي وتقلِّــل  منــها وأن نظــم ا
لأللفية، وحتـيط علمـاً      منهما ضرورية حلماية املكاسب اليت حتققت فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية         

  ؛ بشأن احلدود الدنيا للحماية االجتماعية٢٠٢يف هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 
الـــدول علـــى أن تكفـــل، لـــدى وضـــع بـــرامج احلمايـــة االجتماعيـــة  شجع تـــ  - ١٠  

وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا، تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وتعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان                     
  اإلنسان، يف إطار العملية بأسرها؛ ومحايتها وفقاً اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق

 مجيع التدابري الالزمـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد              الدول على اختاذ   تشجع أيضاً   - ١١  
مجيع األشخاص، وخباصة أولئك الذين يعيشون يف فقر، وعلـى االمتنـاع عـن اعتمـاد أي قـوانني              
أو لوائح أو ممارسات من شأهنا أن حترم من التمتع جبميع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،                  

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار    )١٣(  

 .٦٠/١انظر القرار    )١٤(  

 .٦٥/١انظر القرار    )١٥(  
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افيــة، أو تقيِّــد التمتــع هبــا، وضــمان أن يتــساوى  مبــا فيهــا احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثق 
  ؛الناس، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف فقر، مع غريهم يف إمكانية اللجوء إىل العدالة

باجلهود اجلارية من أجل تعزيز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون               ترحب    - ١٢  
التعـاون بـني بلـدان       بـديال عـن   الثالثي ودعمهما، وتؤكد أن التعاون بـني بلـدان اجلنـوب لـيس              

  الشمال واجلنوب بل باألحرى مكمِّل له؛
 اجملتمع الدويل على تعزيز جهوده الراميـة إىل مواجهـة التحـديات الـيت               تشجع  - ١٣  

تسهم يف الفقر املدقع، مبا فيها التحديات النامجـة عـن األزمـة املاليـة واالقتـصادية وأزمـة الغـذاء           
من الغذائي، والتحديات املتزايدة اليت يـشكلها تغـري املنـاخ وفقـدان             والشواغل املستمرة إزاء األ   

البلـدان الناميـة، عـن طريـق تعزيـز التعـاون             التنوع البيولوجي يف مجيع أرجاء العامل، وخباصة يف       
  من أجل املساعدة يف بناء القدرات الوطنية؛

ــد   - ١٤   ــد تأكيـ ــامي وال    تعيـ ــيم النظـ ــن التعلـ ــل مـ ــة لكـ ــالغ األمهيـ ــدور البـ ــيم  الـ تعلـ
النظــامي يف حتقيــق هــدف القــضاء علــى الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة األخــرى علــى النحــو     غــري

سيما التعليم األساسي والتدريب من أجل القضاء علـى األميـة،            والاملتوخى يف إعالن األلفية؛     
ــانوي والتعلــيم العــايل، وكــذلك التعلــيم املهــين     واجلهــود الراميــة إىل توســيع نطــاق التعلــيم الث

التدريب التقين، وخباصة بالنسبة للفتيات والنساء، وتـوفري القـدرات املتعلقـة بـاملوارد البـشرية                و
واهلياكل األساسية ومتكني األشخاص الذين يعيشون يف فقـر، وتعيـد، يف هـذا الـسياق، تأكيـد                  

ــيم يف     ، )١٦(٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٨إطــار عمــل داكــار الــذي اعتمــده املنتــدى العــاملي للتعل
أمهيــة اســتراتيجية منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة للقــضاء علــى الفقــر،  وتــسلم ب

سيما الفقر املدقع، يف جمال دعم بـرامج التعلـيم للجميـع كوسـيلة لتحقيـق اهلـدف اإلمنـائي                     وال
  ؛٢٠١٥ لأللفية املتمثل يف توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام

تحــدة الـسامية حلقــوق اإلنـسان إىل أن تواصــل وضــع    مفوضــة األمـم امل تـدعو   - ١٥  
ــضاً إىل       ــدعوها أي ــسان يف صــدارة أولوياهتــا، وت ــصلة بــني الفقــر املــدقع وحقــوق اإلن مــسألة ال

  مواصلة األعمال املضطلع هبا يف هذا اجملال؛
 بالــدول وهبيئــات األمــم املتحــدة، وخــصوصاً مفوضــية األمــم املتحــدة    هتيــب  - ١٦  

مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات   حلقــوق اإلنــسان وبرنــا

__________ 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير النـهائي للمنتـدى العـاملي للتعلـيم، داكـار، الـسنغال،                  منظمة  : انظر  )١٦(  

 ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦
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احلكوميــة أن تواصــل إيــالء االهتمــام الكــايف ألوجــه الــصلة بــني حقــوق اإلنــسان والفقــر    غــري
  حذوها؛ املدقع، وتشجِّع القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية على أن حتذو

لتوجيهيــة املتعلقــة بــالفقر املــدقع وحقــوق  باملبــادئ احتــيط علمــاً مــع التقــدير  - ١٧  
 باعتبارهــا أداة تــستخدمها ٢١/١١اإلنــسان، الــيت اعتمــدها جملــس حقــوق اإلنــسان يف قــراره  

  الدول، حسب االقتضاء، يف صياغة وتنفيذ سياسات احلد من الفقر والقضاء عليه؛
ها  احلكومات وهيئات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة وصـناديق            تشجع  - ١٨  

وبراجمهــا املعنيــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى ومؤســسات حقــوق اإلنــسان الوطنيــة  
واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة غـري احلكوميـة، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص، علـى                    
مراعــاة هــذه املبــادئ التوجيهيــة لــدى صــياغة وتنفيــذ سياســاهتا وتــدابريها املتعلقــة باألشــخاص  

  ن من الفقر املدقع؛املتضرري
ــادئ    تطلــب  - ١٩    إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان أن تنــشر هــذه املب

  التوجيهية، حسب االقتضاء؛
ــاجلهود الــيت تبــذهلا الكيانــات علــى صــعيد منظومــة األمــم املتحــدة     ترحــب  - ٢٠    ب

  فيه؛ واردةلتدرج يف أعماهلا إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً ال
 بالعمــل الــذي تــضطلع بــه املقــرِّرة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة الفقــر أيــضاً ترحــب  - ٢١  

املدقع وحقوق اإلنسان، وبتقريريها املقدمني إىل اجلمعية العامـة يف دورتيهـا الـسادسة والـستني               
  ؛)١٧(والسابعة والستني

الــستني يف إطــار  أن تواصــل النظــر يف هــذه املــسألة يف دورهتــا التاســعة وتقــرر  - ٢٢  
مــسائل حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع   ”البنــد الفرعــي املعنــون 

  .“األساسية الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات

__________ 
  .A/67/278 و A/66/265انظر   )١٧(  
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  مشروع القرار الرابع    
   العوملة وآثارها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــسترشد   ــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن      مبقاصــد مإذ ت ــاق األمــم املتحــدة ومبادئ يث

ضرورة التعاون على الصعيد الدويل علـى تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                   
  للجميع دون متييز والتشجيع على ذلك،

، وإعـــالن وبرنـــامج عمـــل فيينـــا )١( إىل اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسانوإذ تـــشري  
ــذين ــسان يف  اعتمــدمها املــ  الل ــران٢٥ؤمتر العــاملي حلقــوق اإلن ــه / حزي ، وإعــالن )٢(١٩٩٣يوني

وبرنــامج عمــل ديربــان اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري   
، والوثيقــة )٣(٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٨مــن تعــصب يف  وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك 

ــذ إعــالن    ــؤمتر اســتعراض تنفي ــة مل ــام    اخلتامي ــان املعتمــدة يف ع ــامج عمــل ديرب ، )٤(٢٠٠٩ وبرن
واإلعــالن الــسياسي الــصادر عــن اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى الــذي عقــد يف عــام 

 لالحتفال بالذكرى الـسنوية العاشـرة العتمـاد إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان واملعنـون                ٢٠١١
ة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن      متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهي     ”

  .)٥(“تعصب
 والعهـد الـدويل     )٦( إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       وإذ تشري أيضا    

  ،)٦(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 إىل اإلعالن بشأن احلق يف التنمية الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف     وإذ تشري كذلك    
  ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٤١/١٢٨قرارها 

، وإىل الـــوثيقتني اخلتـــاميتني لـــدوريت )٧( إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة لأللفيـــةوإذ تـــشري  
 اللـتني عقـدتا يف نيويـورك        )٩( والرابعة والعـشرين   )٨(اجلمعية العامة االستثنائيتني الثالثة والعشرين    

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٢(  
  .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر   )٣(  
  .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر   )٤(  
  .٦٦/٣القرار   )٥(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(  

  .٥٥/٢القرار   )٧(  
 .، املرفق٢٣/٣-املرفق والقرار دإ ،٢٣/٢-القرار دإ  )٨(  
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يونيـه إىل   / حزيران ٢٦ جنيف يف الفترة من       ويف ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ إىل   ٥يف الفترة من    
  ، على التوايل،٢٠٠٠يوليه / متوز١

/  كــانون األول١٩ املــؤرخني ٦٦/١٥٤ و ٦٦/١٦١ إىل قراريهــا وإذ تــشري أيــضا   
  ،٢٠١١ديسمرب 
/  نيــسان١٤ املــؤرخ ٢٠٠٥/١٧إىل قــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان   وإذ تــشري كــذلك  

  ،)١٠(تمتع الكامل حبقوق اإلنسان بشأن العوملة وأثرها على ال٢٠٠٥أبريل 
يونيـــه / حزيـــران١٦ املـــؤرخ ١٧/٤ إىل قـــراري جملـــس حقـــوق اإلنـــسان وإذ تـــشري  
بشأن حقـوق اإلنـسان والـشركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن مؤسـسات األعمـال،                   )١١(٢٠١١

 بـشأن مـسامهة منظومـة األمـم املتحـدة ككـل         )١٢(٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املؤرخ   ٢١/٥ و
ــهوض برب ــة      يف الن ــادئ التوجيهي ــذ املب ــشر وتنفي ــسان ون ــة وحقــوق اإلن ــامج األعمــال التجاري ن

  املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،
 بأن مجيع حقوق اإلنـسان عامليـة ومترابطـة ومتـشابكة وغـري قابلـة للتجزئـة                  وإذ تسلم   

حنـو يتـوخى    وأن على اجملتمع الدويل أن يتعامل مع حقوق اإلنسان علـى الـصعيد العـاملي علـى                  
  فيه اإلنصاف والتكافؤ، على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

 أن العوملـــة تؤثــــر يف مجيـــع البلـــدان بطـــرق خمتلفـــة وتزيــــد مـــن تعرضـــها  وإذ تـــدرك  
للتطــورات اخلارجيــة، اإلجيابيــة منــها والــسلبية، مبــا يف ذلــك التطــورات احلاصــلة يف ميــدان          

  اإلنسان، حقوق
أن العوملة ليست جمرد عملية اقتصادية، بل أهنا عملية هلـا أيـضا أبعـاد                وإذ تدرك أيضا    

اجتماعيــة وسياســية وبيئيــة وثقافيــة وقانونيــة تــؤثر يف التمتــع الكامــل جبميــع حقــوق اإلنــسان     
  واحلريات األساسية،

على ضرورة التنفيذ التام للشراكة العاملية مـن أجـل التنميـة وتعزيـز الـزخم                 وإذ تشدد   
 مـن أجـل تفعيـل وتنفيـذ االلتزامـات الـيت جـرى         ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العـاملي لعـام        الذي أوجده 

التعهد هبا يف الوثائق اخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة،                  
__________ 

  .، املرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٩(  
 Corr.1  وE/2005/23 ( والتـصويبات ٣، امللحـق رقـم    ٢٠٠٥االقتصادي واالجتماعي،   الوثائق الرمسية للمجلس      )١٠(  

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)2و 

، الفــصل الثالــث، (A/66/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــستون، امللحــق رقــم   )١١(  
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، يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليـادين املتـصلة   ٢٠٠٥فيها مؤمتر القمة العاملي لعام       مبا
 من الوثيقة اخلتاميـة     ٤٧  و ١٩بوجه خاص، تأكيد االلتزام الوارد يف الفقرتني         وإذ تعيد،  ،ماهب

 بالعمــل علــى تعزيــز العوملــة املنــصفة وتنميــة القطاعــات   )١٣(٢٠٠٥ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  
اإلنتاجيـــة يف البلـــدان الناميـــة لتمكينـــها مـــن املـــشاركة مبزيـــد مـــن الفعاليـــة يف عمليـــة العوملـــة  

  االستفادة منها،و
ضــرورة إجــراء تقيــيم واف ومــستقل وشــامل لآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة   وإذ تــدرك   

  والثقافية للعوملة يف اجملتمعات،
 بأن لكل ثقافة كرامة وقيمـة جيـدر االعتـراف هبمـا واحترامهمـا وصـوهنما،            وإذ تسلم   

ا يتركه كل منها مـن أثـر يف   واقتناعا منها بأن مجيع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها ومب     
تــدرك أن العوملــة ميكــن أن تــشكل  األخــرى، جــزءا مــن التــراث املــشترك للبــشرية مجعــاء، وإذ 

  خطرا أكرب يهدد التنوع الثقايف إذا ظل العامل النامي فقريا ومهمشا،
 مبا لآلليات املتعـددة األطـراف مـن دور فريـد يف مواجهـة التحـديات                 وإذ تسلم أيضا    

  ا العوملة ويف اغتنام الفرص اليت تتيحها،اليت تطرحه
ضرورة النظر يف ما تطرحه العوملة من حتديات وما تتيحه من فرص هبـدف        وإذ تدرك     

التصدي لتلـك التحـديات واالسـتفادة مـن الفـرص الـيت ميكـن أن تتـاح مبـا يكفـل التمتـع التـام                          
  جبميع حقوق اإلنسان،

ــشدد   ــاملي لظــاهرة اهلجــر   وإذ ت ــى الطــابع الع ــدويل واإلقليمــي    عل ــاون ال ــة التع ة وأمهي
والثنائي وضرورة محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وخباصة يف وقت ازداد فيـه تـدفق اهلجـرة                

  يف ظل اقتصاد معومل،
 ملـا لالضـطرابات املاليـة الدوليـة مـن أثـر سـليب يف التنميـة                  وإذ تعرب عـن بـالغ القلـق         

ع حقوق اإلنسان، وخباصة يف ضوء األزمـة املاليـة          االجتماعية واالقتصادية والتمتع الكامل جبمي    
واالقتصادية العاملية اليت ال تزال قائمة واليت تؤثر سلبا يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا            

ســيما األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإذ تــسلم بــأن تعــرض البلــدان الناميــة هلــذا األثــر  دوليــا، وال
عفا، وأن اسـتراتيجيات وبـرامج التعـاون والتنميـة االقتـصاديني        السليب جيعلها يف وضع أكثـر ضـ       

  على الصعيد اإلقليمي ميكن أن يكون هلا دور يف ختفيف هذا األثر،

__________ 
  .٦٠/١انظر القرار   )١٣(  
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 ملا ألزميت الغذاء والطاقـة اللـتني ال يـزال يـشهدمها العـامل               عن شديد القلق   وإذ تعرب   
قتـصادية والتمتـع الكامـل جبميـع     ولتحديات تغري املناخ من أثر سليب يف التنمية االجتماعيـة واال        

  ،حقوق اإلنسان للناس كافة
بضرورة أن تسترشد العوملة باملبـادئ األساسـية الـيت ترتكـز عليهـا جمموعـة                وإذ تسلم     

ــز علــى الــصعيدين      مــواد حقــوق اإلنــسان، مثــل اإلنــصاف واملــشاركة واملــساءلة وعــدم التميي
  التعاون والتضامن الدوليني،الوطين والدويل كليهما واحترام التنوع والتسامح و

على أن انتـشار الفقـر املـدقع علـى نطـاق واسـع حيـول دون اإلعمـال التـام           وإذ تشدد     
حلقوق اإلنسان والتمتع هبا بشكل فعلي وأن ختفيف حدته علـى الفـور والقـضاء عليـه يف هنايـة               

  املطاف جيب أن يظال يف صدارة أولويات اجملتمع الدويل،
عتــراف بــأن عــبء الــديون املتزايــد الــذي تواجهــه أكثــر البلــدان  بزيــادة االوإذ تــسلم   

يطاق ويشكل إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام حتقيـق التنميـة املـستدامة                النامية مديونية عبء ال   
والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون املفرطة حتد بشكل كـبري مـن قـدرة العديـد مـن البلـدان                     

يـة وتـوفري اخلـدمات األساسـية الـضرورية إلعمـال احلقـوق         النامية علـى تعزيـز التنميـة االجتماع       
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ــد      ــوة تأكي ــت املناســب      وإذ تكــرر بق ــل ويف الوق ــق الكام ــة التحقي ــى كفال ــزم عل الع
لألهداف والغايات اإلمنائيـة املتفـق عليهـا يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                 

، مبــا فيهــا األهــداف والغايــات املتفــق عليهــا يف مــؤمتر قمــة األلفيــة الــيت تعــرف    األمــم املتحــدة
  باألهداف اإلمنائية لأللفية، واليت ساعدت يف حتفيز اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر،

 إزاء عدم كفاية التدابيـر املتخذة لتضيـيق الفجـوة اآلخـذة يف   وإذ يساورها بالغ القلق     
 املتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان واليت أسهمت يف عدة أمـور             االتساع بني البلدان  

منــها زيــادة حــدة الفقــر وأثــرت ســلبا يف التمتــع الكامــل جبميــع حقــوق اإلنــسان، وخباصــة يف   
  البلدان النامية،

على أن الشركات عرب الوطنية وغريها من املؤسسات التجارية تقـع عليهـا             وإذ تشدد     
   مجيع حقوق اإلنسان، مسؤولية احترام

أن البشر يسعون إىل قيام عامل حتترم فيه حقوق اإلنسان وتنـوع   علىوإذ تشدد أيضا     
الثقافات، وأهنم يعملون، يف هذا الصدد، على كفالة اتساق مجيع األنـشطة، مبـا فيهـا األنـشطة                  

  املتأثرة بالعوملة، مع تلك األهداف،
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أن تؤثر يف حقوق اإلنـسان حبكـم تأثريهـا           بأنه يف حني أن العوملة ميكن        تسلم  - ١  
يف أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها تقـع علـى                     

  عاتق الدولة يف املقام األول؛
على ضرورة أن تكون التنمية حمور الربامج االقتـصادية الدولــية وعلـى             تشدد    - ٢  

 اإلمنائيـة الوطنيــة وااللتزامـات والتعهــدات الدوليـة أمــر    أن حتقيـق االتــساق بـني االســتراتيجيات  
  بد منه لتهيئة بيئة مواتية للتنمية وقيام عوملة شاملة ومنصفة؛ ال

ــد   - ٣   ــد تأكيـ ــدان    تعيـ ــل البلـ ــراء، داخـ ــاء والفقـ ــوة بـــني األغنيـ ــضييق الفجـ  أن تـ
هـد اهلـادف   بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطين والدويل يف إطـار اجل    وفيما

  إىل هتيئة بيئة مواتية للتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛
 االلتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي علـى                 تعيد أيـضا تأكيـد      - ٤  

الــسواء تــؤدي إىل حتقيــق التنميــة والقــضاء علــى الفقــر بوســائل منــها تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة  
لقـضاء علـى احلمائيـة وزيـادة الـشفافية يف الـنظم املاليـة               داخل كل بلد وعلى الصعيد الـدويل وا       

والنقدية والتجارية وااللتزام بإقامة نظام جتاري ومايل متعدد األطراف ومنفتح وعادل ويـستند             
  إىل قواعد وميكن التنبؤ به وغري متييزي؛

، بـأن األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة ال تـزال تـؤثر يف قـدرة البلـدان         تسلم    - ٥  
سيما البلدان النامية، على تعبئة املوارد ألغراض التنميـة وعلـى التـصدي آلثـار هـذه األزمـة،            ال

وهتيب يف هذا السياق جبميع الدول وباجملتمع الدويل العمل، بأسلوب يـشمل اجلميـع ويتـوخى                
التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية ميكن أن تتركها هذه األزمة يف إعمال مجيـع حقـوق                  

  إلنسان والتمتع هبا بشكل فعلي؛ا
 بأنه يف حني أن العوملة تتيح فرصـا كـبرية، فـإن التفـاوت الـشديد                 أيضا تسلم  - ٦  

يف تقاسم فوائدها وانعدام التكافؤ يف توزيع تكاليفها يشكالن جانبـا مـن العمليـة الـيت تـؤثر يف              
  التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة يف البلدان النامية؛

 بتقريــر مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان عــن العوملــة  ترحــب  - ٧  
 الـذي يركـز علـى حتريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر           )١٤(وأثرها يف التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان         

ذلــك يف إعمــال احلــق يف التنميــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف الغــذاء، وحتــيط علمــا باالســتنتاجات     
  التقرير؛والتوصيات الواردة يف هذا 

 االلتزام على الصعيد الـدويل بالقـضاء علـى اجلـوع وتـأمني الغـذاء                تعيد تأكيد   - ٨  
للجميع، اليوم وغدا، وتكـرر تأكيـد ضـرورة أن تـؤمن ملنظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة املـوارد                      

__________ 
  )١٤(  E/CN.4/2002/54.  
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تقدمه من مساعدات غذائية ولـدعم بـرامج شـبكات األمـان      اليت حتتاج إليها لزيادة وحتسني ما  
مــاعي املــصممة للتــصدي للجــوع وســوء التغذيــة، عنــد االقتــضاء، مــن خــالل عمليــات    االجت

  الشراء احمللية أو اإلقليمية؛
ــة واملنظمــات     هتيــب  - ٩   ــدول األعــضاء ووكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة املعني  بال

بغية إدارة  احلكومية الدولية واجملتمع املدين تعزيز النمو االقتصادي الشامل واملنصف واملستدام بيئيا            
  الدولية؛ العوملة على حنو يؤدي إىل احلد من الفقر بطريقة منهجية وحتقيق األهداف اإلمنائية

 بــأن تنفيــذ الــشركات عــرب الوطنيــة وغريهــا مــن املؤســسات التجاريــة   تــسلم  - ١٠  
أعماهلــا بطريقــة مــسؤولة مــن شــأنه أن يــسهم يف تعزيــز مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات           

  ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومحايتها وإعماهلا؛األساسية، وخباص
ميكــن أن تكــون شــاملة للجميــع ومنــصفة وذات  بــأن العوملــة التــسلم أيــضا   - ١١  

طابع إنساين، ومن مث تسهم يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، إال ببـذل جهـود دؤوبـة                   
اذ تدابري على الصعيد العاملي لتهيئـة مـستقبل        وواسعة النطاق، مبا يف ذلك انتهاج سياسات واخت       
  مشترك قائم على إنسانيتنا املشتركة بكل تنوعها؛

على الضرورة امللحة إلنـشاء نظـام دويل منـصف وشـفاف ودميقراطـي              تشدد    - ١٢  
مــن أجــل تعزيــز وتوســيع نطــاق مــشاركة البلــدان الناميــة يف صــنع القــرارات ووضــع القواعــد   

  االقتصادية على الصعيد الدويل؛
 أن العوملة عملية حتول هيكلي معقـدة ذات جوانـب عديـدة مـشتركة بـني                 تؤكد  - ١٣  

فيهـا   اجملاالت وتؤثر يف التمتع باحلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، مبـا                 
  احلق يف التنمية؛

يل إىل التـصدي ملـا تطرحـه العوملـة           ضرورة أن يسعى اجملتمع الـدو      تؤكد أيضا   - ١٤  
تتيحــه مــن فــرص مبــا يكفــل تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها مــع  مــن حتــديات وإىل اغتنــام مــا

  ضمان احترام التنوع الثقايف للجميع؛
ــشدد  - ١٥   ــع      ت ــى التمت ــة عل ــل عواقــب العومل ــى ضــرورة مواصــلة حتلي ، مــن مث، عل

  الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛
، وتطلــب إليــه أن يواصــل التمــاس آراء  )١٥(تقريــر األمــني العــام  بحتــيط علمــا  - ١٦  

الدول األعضاء ووكاالت منظومة األمم املتحدة املعنية وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا               
الثامنة والـستني تقريـرا موضـوعيا عـن املـسألة اسـتنادا إىل هـذه اآلراء يتـضمن توصـيات بـشأن                

  .لتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسانسبل التصدي آلثار العوملة يف ا

__________ 
  )١٥(  A/67/163.  
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  مشروع القرار اخلامس    
  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــواردة يف املــواد  إذ تــضع يف اعتبارهــا    مــن اإلعــالن ١٠  و٩  و٨  و٥  و٣ املبــادئ ال

 بـاحلقوق املدنيـة    واألحكـام املتـصلة بـذلك مـن العهـد الـدويل اخلـاص          )١(العاملي حلقـوق اإلنـسان    
 مـن  ١٠  و٩ و ٧ و ٦سـيما املـواد    ، وال)٢(والسياسية والربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني بـه      

ــل   ــوق الطف ــة حق ــد، واتفاقي ــواد  )٣(العه ــدويل   ٤٠ و ٣٩ و ٣٧، وال ســيما امل ــد ال ــها، والعه  من
  ،ة يف هذا الصدد، وسائر املعاهدات الدولي)٤(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  إىل املعايري الدولية العديدة يف جمال إقامة العدل، وإذ توجه االنتباه  
مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــسان وجلنــة حقــوق    إىلوإذ تــشري   

اإلنــسان واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتــصلة مبوضــوع حقــوق اإلنــسان يف جمــال إقامــة   
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٥٨ را اجلمعية العامة  العدل، مبا يف ذلك قرا    

 ١٠/٢، وقرارا جملس حقوق اإلنـسان       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢١٣و  
  ،)٦(٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ١٨/١٢ و )٥(٢٠٠٩مارس / آذار٢٥املؤرخ 

 ٢٠١٢ســبتمرب /يلــول أ٢٤ املــؤرخ ٦٧/١قــرار اجلمعيــة العامــة  إىلوإذ تــشري أيــضا   
إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون علـى الـصعيدين   ”املعنون  
  ،“والدويل الوطين

بدخول االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري                وإذ ترحب   
 االتفاقيـة أو التـصديق      ، وإذ تـشجع مجيـع الـدول الـيت مل تقـم بعـد بـالتوقيع علـى                  )٧(حيز النفـاذ  

  عليها أو االنضمام إليها على النظر يف القيام بذلك،
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق٤٤/١٢٨، املرفق، والقرار )٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 57531.  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
، الفــصل الثــاين، )A/64/53 (٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم انظــر   )٥(  

  .الفرع ألف
  .، الفصل الثاين)A/66/53/Add.1 ( ألف٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٦(  
  .، املرفق٦١/١٧٧القرار   )٧(  



A/67/457/Add.2  
 

12-63622 101 
 

بقواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة             وإذ ترحب أيضا      
  ،)٨()قواعد بانكوك(للمجرمات 

 مببــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا بــشأن فــرص احلــصول علــى   وإذ ترحــب كــذلك  
  ،)٩(قانونية يف نظم العدالة اجلنائيةاملساعدة ال

ــالتعليق العــام رقــم   وإذ حتــيط علمــا   ــسانية لألشــخاص   ٢١ب ــة اإلن ــة املعامل  بــشأن كفال
 بــشأن احلــق يف املعاملــة املتــساوية أمــام احملــاكم ٣٢احملــرومني مــن حريتــهم، والتعليــق العــام رقــم 

مـدهتما جلنـة حقـوق اإلنـسان،        واهليئات القضائية ويف احلـصول علـى حماكمـة عادلـة، اللـذين اعت             
 ١٣ بشأن حقوق الطفـل يف جمـال قـضاء األحـداث، والتعليـق العـام رقـم                   ١٠والتعليق العام رقم    

  ،بشأن حق الطفل يف التحّرر من مجيع أشكال العنف، اللذين اعتمدهتما جلنة حقوق الطفل
عـدل مكتـب     األعمال اهلامة اليت اضـطلع هبـا يف جمـال إقامـة ال             وإذ تالحظ مع التقدير     

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وبرنـامج                 
األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة، وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة             

ئـة األمـم املتحـدة      هي( للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        لألمانة العامة، وهيئة األمم املتحدة      
املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـــام املعنيـــة بـــالعنف  ، وكـــذلك العمـــل الـــذي قامـــت بـــه  )للمـــرأة
  األطفال واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، ضد

 العمل الذي اضطلع به الفريق املشترك بني الوكاالت املعـين           وإذ تالحظ مع االرتياح     
اث والعمــل الــذي اضــطلع بــه أعــضاؤه، وخباصــة التنــسيق فيمــا بينــهم يف تقــدمي  بقــضاء األحــد

املشورة الفنية واملـساعدة يف جمـال قـضاء األحـداث ومـشاركة اجملتمـع املـدين النـشطة يف عمـل                      
  الفريق وأعضائه،

بأن استقالل وحيـاد اهليئـة القـضائية ونزاهـة النظـام القـضائي واسـتقالل                واقتناعا منها     
غـــىن عنـــها حلمايـــة حقـــوق اإلنـــسان وســـيادة القـــانون واحلكـــم الرشـــيد    روط الاحملامـــاة شـــ

  والدميقراطية ولكفالة عدم التمييز يف إقامة العدل، وينبغي لذلك احترامها يف مجيع الظروف،
ــذكّر   ــة إطــارا فعــاال لالنتــصاف مــن أجــل معاجلــة      وإذ ت ــضرورة أن تــضع كــل دول  ب

   اإلنسان،التظلمات أو االنتهاكات املتعلقة حبقوق

__________ 
  .، املرفق٦٥/٢٢٩القرار   )٨(  
، )E/2012/30 (١٠، امللحـــق رقـــم   ٢٠١٢الوثائـــــق الرمسيــــــة للمجلـــس االقتـــصـادي واالجتمـــاعي،     انظـــر   )٩(  

  .األول، الفرع ألف الفصل
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 علــى أن حــق اجلميــع يف اللجــوء إىل العدالــة يــشكل أساســا مهمــا لتعزيــز  وإذ تــشدد  
  سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،

أمهية كفالـة احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان يف جمـال                وإذ تضع يف اعتبارها       
 العـــدل ووضـــع إقامـــة العـــدل، بوصـــف ذلـــك إســـهاما بـــالغ األمهيـــة يف بنـــاء الـــسالم وإقامـــة

  لإلفالت من العقاب، حد
بأمهيــة مبــدأ احتفــاظ األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم مبــا هلــم مــن حقــوق  وإذ تقــر  

إنسان غري قابلة للتقييد، وبسائر حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، إال يف حـاالت وجـود                   
  قيود قانونية يقتضيها بشكل بّين تطبيق إجراءات احلبس،

ــشري   ــاً جيــب      إىل أن وإذ ت ــأهيالً اجتماعي ــهم ت ــل األشــخاص احملــرومني مــن حريت  تأهي
يكون من مجلة األهداف األساسية اليت يتوخاها نظام العدالة اجلنائية، مبـا يـضمن، إىل أبعـد                  أن

ــى العــيش        ــادرين عل ــد رجــوعهم إىل صــفوف اجملتمــع، ق حــد ممكــن، أن يكــون اجملرمــون، بع
  تماد على النفس،حياة عمادها االلتزام بالقانون واالع يف

 لضرورة إيالء االهتمام بوجـه خـاص لـدى إقامـة العـدل حلالـة األطفـال                  وإدراكا منها   
واألحــداث والنــساء علــى وجــه التحديــد، وخباصــة عنــدما تكــون حريتــهم مــسلوبة ويكونــون  

  عرضة ملختلف أشكال العنف وإساءة املعاملة والظلم واالمتهان،
ــّر   ــاطهم    باألوضــاع واالحتياجــات الــ  وإذ تق ــذين ســبق ارتب ــدا األطفــال ال يت ختــّص حتدي

بالقوات املسلّحة أو اجلماعات املسلّحة، عند توجيه التهم هلؤالء األطفال يف إطار القانون الـدويل   
  ،خبصوص جرائم ُيزعم أهنا ارُتكبت وقت ارتباطهم بالقوات املسلّحة أو اجلماعات املسلّحة

ــا يف مجيــع   ضــرورة أن تراعــى يف املقــ وإذ تعيــد تأكيــد   ام األول مــصلحة الطفــل العلي
ــا        ــك م ــا يف ذل ــدل، مب ــة الع ــار إقام ــل يف إط ــة بالطف ــرارات املتعلق ــسابقة    الق ــدابري ال ــق بالت يتعل

للمحاكمة، وأن يوىل هلا االهتمـام يف مجيـع املـسائل املتعلقـة بالطفـل واملتـصلة بإصـدار أحكـام                     
  بصفة رئيسية برعايته، حيثما انطبق ذلك،على والديه أو على أوصيائه القانونيني أو املتكفلني 

  ؛)١٠(بآخر تقرير قدمه األمني العامحتيط علما مع التقدير   - ١  
بـآخر تقـارير مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية              أيـضا  حتيط علمـا مـع التقـدير        - ٢  

، وبـالتقرير  )١١(حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقـوق اإلنـسان لألحـداث احملـرومني مـن حريتـهم       

__________ 
  )١٠(  A/67/260.  
  )١١(  A/HRC/21/26.  
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ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  املــشترك 
واجلرمية، واملمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال، بـشأن منـع العنـف ضـد                        

ــه يف إطــار نظــام قــضاء األحــداث    ــذين قُــدِّما إىل جملــس حقــوق  )١٢(األطفــال والتــصدي ل ، الل
  اإلنسان؛
 أمهية استيفاء مجيع معايري األمـم املتحـدة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               أكيدتعيد ت   - ٣  

  يف جمال إقامة العدل على حنو تام وفعال؛
ــرر  - ٤   ــا تكـ ــات    دعوهتـ ــوفري اآلليـ ــدا يف تـ ــألو جهـ ــدول األعـــضاء أال تـ ــع الـ  مجيـ

اسـتيفاء  واإلجراءات التشريعية الفعالة وغريها من اآلليات واإلجراءات واملوارد الكافية لكفالة           
  تلك املعايري على حنو تام؛

 الدول إىل االستفادة من املساعدة التقنية املقدمة من كيانات األمـم املتحـدة     تدعو  - ٥  
  ؛وبراجمها يف هذا الصدد بغية تعزيز القدرات واهلياكل األساسية الوطنية يف جمال إقامة العدل

ية الوطنيـة اخلاصـة هبـا        احلكومات أن تدرج إقامة العدل يف خطط التنم        تناشد  - ٦  
يتجزأ من عملية التنمية وأن ختـصص مـوارد كافيـة لتقـدمي خـدمات املعونـة القانونيـة              كجزء ال 

بغية تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها، وتـدعو اجملتمـع الـدويل إىل االسـتجابة لطلبـات احلـصول                    
  على املساعدة املالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛

 أن هناك حاجة خاصة إىل بناء القدرات الوطنية يف جمال إقامـة العـدل،               كدتؤ  - ٧  
وخباصة عن طريق إصـالح اجلهـاز القـضائي وجهـاز الـشرطة والنظـام اجلنـائي وإصـالح قـضاء                     

بعـد انتـهاء     األحداث، بغـرض إرسـاء االسـتقرار يف اجملتمعـات وسـيادة القـانون يف حـاالت مـا                  
لــسياق، بــدور مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان الــرتاع وصــوهنما، وترحــب، يف هــذا ا

  بعد انتهاء الرتاع؛ دعم إنشاء وتشغيل آليات العدالة االنتقالية يف حاالت ما يف
أن على الدول أن تكفل امتثال أي تدابيــر تتخـــذ ملكافحـة اإلرهـاب،              تؤكد    - ٨  

لدويل، وال سـيما القـانون الـدويل    مبا يف ذلك يف جمال إقامة العدل، اللتزاماهتا مبوجب القانون ا          
  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل؛

بالعمل الذي يقوم به فريق اخلرباء احلكومي الـدويل املفتـوح بـاب       حتيط علما   - ٩  
ــانون       ــة والق ــشريعات الوطني ــشأن الت ــشأن أفــضل املمارســات وب ــادل املعلومــات ب العــضوية لتب

لساري وبشأن تنقيح قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء، حبيـث                   الدويل ا 
مت التوصـل إليـه يف جمـال علـم اإلصـالح وأفـضل املمارسـات، بغيـة تقـدمي تقريـر                   تضم آخـر مـا    

__________ 
  )١٢(  A/HRC/21/25.  
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أحرزه الفريق من تقّدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين،                  عّما
، يف هــذا الــصدد، فريــق اخلــرباء إىل االســتفادة مــن خــربة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  وتــدعو

  باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واجلهات املعنية األخرى؛
بــأن القــانون الــدويل حيظــر التعــذيب بــشكل تــام، وتــدعو الــدول إىل     تــذكّر  - ١٠  

ص احملــرومني مــن حريتــهم لظــروف احتجــاز وأســاليب معاجلــة ومنــع حــاالت تعــّرض األشــخا
  معاملة ومعاقبة تصل إىل مستوى املعاملة أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 الدول على أن تسعى إىل احلد من االحتجاز السابق للمحاكمة، حيثمـا             حتث  - ١١  
اعتمـاد سياسـات بـشأن الـشروط     كان ذلك مالئما، بطرق منها اختاذ تدابري تشريعية وإدارية و       

املسبقة لالحتجاز وحتديـد احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا اللجـوء إليـه ومدتـه وبدائلـه واختـاذ تـدابري                       
هتدف إىل تنفيذ التشريعات القائمة وضمان إتاحة إمكانيـة اللجـوء إىل العدالـة واحلـصول علـى        

  القانونيتني؛ املشورة واملساعدة
 مشكلة اكتظاظ مرافق االحتجاز عـن طريـق اختـاذ    الدول على معاجلة   تشّجع  - ١٢  

ــسابق للمحاكمــة            ــة عــن االحتجــاز ال ــاليب بديل ــز اتبــاع أس ــك تعزي ــة، مبــا يف ذل ــدابري فعال ت
املعاقبـة بالـسجن أينمـا أمكـن، وزيـادة فـرص احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة، وزيـادة                       وعن

  تيعابية؛كفاءة نظم العدالة اجلنائية ومرافقها وزيادة طاقتها االس
 الدول على مراعاة قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات              تواصل تشجيع   - ١٣ 

 علــى النحــو الواجــب لــدى وضــع )٨()قواعــد بــانكوك(والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات 
وتنفيذ التشريعات واإلجـراءات والـسياسات وخطـط العمـل املتـصلة بـذلك، وتـدعو املكلفـني                  

ــات اإلجــراءات اخل  ــسان      بوالي ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــصلة باملوضــوع ومفوضــية األم اصــة املت
ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وســائر املنظمــات املعنيــة إىل مراعــاة تلــك   

  القواعد يف أنشطتها؛
 بأنه جيب معاملة كل طفل وحدث خمالف للقانون بطريقة تراعي حقوقـه             تقر  - ١٤  

ا للقانون الدويل، مـع وضـع املعـايري الدوليـة املتـصلة حبقـوق اإلنـسان          وكرامته واحتياجاته، وفق  
التقيــد  يف جمــال إقامــة العــدل يف االعتبــار، وهتيــب بالــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل  

  الصارم مببادئها وأحكامها؛
 الدول اليت مل تدرج بعد قضايا األطفال يف اجلهود الـيت تبـذهلا عمومـا                تشجع  - ١٥  
ادة القانون على القيام بذلك وعلى وضع سياسـة شـاملة لقـضاء األحـداث وتنفيـذها                 لبسط سي 

ملنــع جنــوح األحــداث ومعاجلتــه ولتعزيــز مجلــة أمــور منــها اســتخدام تــدابري بديلــة، مثــل إحالــة 
اجلاحنني إىل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية والعدالة اإلصالحية والتقيـد مببـدأ               



A/67/457/Add.2  
 

12-63622 105 
 

احلرية باستثناء احلاالت اليت تستوجب حرمـاهنم منـها وألقـصر فتـرة زمنيـة ممكنـة       منح األطفال  
  واحلرص، حيثما أمكن، على تفادي احتجاز األطفال قبل احملاكمة؛

ــة أن تــدرج يف سياســات قــضاء األحــداث اســتراتيجيات إلعــادة    تؤكــد  - ١٦    أمهي
ليميــة، حــىت يتــسىن هلــم    إدمــاج األطفــال اجلــاحنني ســابقا، وخباصــة مــن خــالل الــربامج التع       

  االضطالع بدور بناء يف اجملتمع؛
ــة، مبــا فيهــا تــدابري      حتــثّ  - ١٧   الــدول علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الــضرورية والفعال

اإلصالح القانوين، حسب االقتضاء، من أجل منـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد الطفـل يف إطـار          
  نظام العدالة، والتصدي له؛

ــضا حتـــث  - ١٨   ــى أيـ ــدول علـ ــاهتا، أال يعاقـــب   الـ ــشريعاهتا وممارسـ ــل، يف تـ أن تكفـ
 مـن العمـر علـى اجلـرائم الـيت يرتكبوهنـا بعقوبـة اإلعـدام أو الـسجن مـدى                      ١٨دون سن    هم من

احلياة دون إمكانيـة اإلفـراج عنـهم، وأال يوقـع علـيهم العقـاب البـدين، وتـدعو الـدول إىل النظـر                        
  ؛جلرائم اليت يرتكبوهنا بالسجن مدى احلياة من العمر على ا١٨إلغاء معاقبة من هم دون سن  يف

الــدول علــى أال حتــدد الــسن الــدنيا للمــسؤولية اجلنائيــة عنــد مــستوى  تــشجع  - ١٩  
عمــري بــالغ االخنفــاض، وأن تأخــذ بعــني االعتبــار درجــة النــضج العــاطفي والنفــسي والعقلــي  

ىن لـسن املـسؤولية   للطفل، وتشري يف هذا الصدد إىل توصية جلنة حقوق الطفـل برفـع احلـد األد      
 عاماً دون استثناء، باعتبـاره احلـد العمـري األدىن املطلـق، وأن تتواصـل زيادتـه                  ١٢اجلنائية إىل   

  إىل مستويات عمرية أعلى؛
ــضا    - ٢٠   ــشجع أي ــذين     ت ــال ال ــشأن األطف ــى مجــع املعلومــات املناســبة ب ــدول عل ال

مــع مراعــاة حــق األطفــال  خيــضعون لنظــام العدالــة اجلنائيــة مــن أجــل حتــسني إقامتــها للعــدل،    
اخلصوصية واالحترام التام للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد ومراعاة املعـايري              يف

  الدولية املنطبقة على حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل؛
 أمهية إيالء مزيد من االهتمام إىل األثر الذي يلحق باألطفال مـن جـّراء               تؤكد  - ٢١  

تالحظ مع االهتمام يف الوقت نفسه املناقشة العامة اليت أجرهتـا جلنـة حقـوق               سجن الوالدين، و  
حالـة أطفـال    ” عـن موضـوع      ٢٠١١سـبتمرب عـام     / أيلـول  ٣٠الطفل على مدى يوم واحـد يف        

، وكــذلك خالصــة اجتمــاع اليــوم الكامــل الــذي خّصــصه جملــس حقــوق اإلنــسان   “الــسجناء
  ؛)١٣(ملوضوع حقوق الطفل

__________ 
  )١٣(  A/HRC/21/31.  



A/67/457/Add.2
 

106 12-63622 
 

ــدعو  - ٢٢   ــات إت ــوق      احلكوم ــدد التخصــصات يف جمــال حق ــدريب متع ــوفري ت ىل ت
اإلنسان مبا يالئم كل حالـة علـى حـدة، مبـا يف ذلـك التـدريب علـى مناهـضة العنـصرية وعلـى                         
ــضاة واحملــامني          ــع الق ــل، جلمي ــوق الطف ــسني وحق ــني اجلن ــوارق ب ــات والف ــدد الثقاف ــاة تع مراع

ضـــباط الـــشرطة وغريهـــم واملـــدعني العـــامني واألخـــصائيني االجتمـــاعيني ومـــوظفي اهلجـــرة و
  املهنيني املعنيني، مبن فيهم األفراد الذين يتم نشرهم يف العمليات امليدانية الدولية؛ من

 اللجــان اإلقليميــة والوكــاالت املتخصــصة ومعاهــد األمــم املتحــدة       تــشجع  - ٢٣  
عنيـة  يف جماالت حقـوق اإلنـسان ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وغريهـا مـن اهليئـات امل                     العاملة

فيهــا  منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، مبــا  يف
الرابطات املهنية الوطنية املعنية بتعزيز معايري األمم املتحدة يف هذا اجملال، وغريها مـن قطاعـات                

حقـوق اإلنـسان    اجملتمع املدين، مبا فيها وسائط اإلعالم، على مواصلة تطوير أنشطتها يف تعزيز             
  يف جمال إقامة العدل؛

 الدول اليت تطلب املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قـضاء األحـداث           تدعو  - ٢٤  
إىل االســتفادة مــن املــشورة واملــساعدة اللــتني توفرمهــا يف هــذا اجملــال كيانــات األمــم املتحــدة     

ــني الوكــاالت املعــين ب      ــشترك ب ــق امل ــة، وخباصــة الفري ــا املعني ــز   وبراجمه ــضاء األحــداث، لتعزي ق
  القدرات واهلياكل األساسية الوطنية يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث؛

جملـس حقـوق اإلنـسان وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومفوضـية                  تدعو    - ٢٥  
ــالعنف ضــد األطفــال   األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان و  ــة ب ــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني  املمثل

ــشطتهم       ومك ــق ألن ــسيق الوثي ــة إىل مواصــلة التن ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي تــب األم
  املتصلة بإقامة العدل؛

 مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين                 تدعو  - ٢٦  
ء باملخــدرات واجلرميــة إىل أن يعمــال، يف إطــار واليتيهمــا، علــى تعزيــز أنــشطتهما املتــصلة ببنــا  

بعد انتهاء النــزاع، وأن يتعاونـا،        القدرات الوطنية يف جمال إقامة العدل، وخباصة يف حاالت ما         
يف هذا السياق، مع اإلدارات املعنية يف األمانة العامة، مبا فيها مكتب دعـم بنـاء الـسالم وإدارة                  

  الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم؛
وتعزيــز اهلياكــل الالزمــة إلقامــة العــدل وأمهيــة   علــى أمهيــة إعــادة بنــاء تــشدد  - ٢٧  

بعـد انتـهاء النــزاع، باعتبـار         احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف حاالت ما          
ذلك إسهاما حامسا يف بناء السالم وإقامة العدل ووضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب، وتطلـب،           

واالتـساق علـى نطـاق املنظومـة بـني بـرامج            يف هذا الصدد، إىل األمني العام أن يكفل التنـسيق           
وأنشطة هيئات املنظومة املعنية، بوسـائل منـها الفريـق املعـين بالتنـسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة                     
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ــة،         ــة العام ــانون باألمان ــام وتدعمــه وحــدة ســيادة الق ــذي يترأســه نائــب األمــني الع ــانون ال الق
ة املقدمـة عــن طريـق العمليــات امليدانيــة   وبالتعـاون مــع جلنـة بنــاء الـسالم، مبــا يف ذلـك املــساعد    

  لألمم املتحدة؛
الدول إىل القيام، يف إطار آلية االستعراض الدوري الـشامل ويف سـياق              تدعو  - ٢٨  

التقارير اليت تقّدمها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، بالنظر يف تنـاول مـسألة تعزيـز                
  ل؛حقوق اإلنسان ومحايتها يف جمال إقامة العد

 املكلفــني بواليــات اإلجــراءات اخلاصــة املعنــيني التــابعني جمللــس حقــوق تــدعو  - ٢٩  
إىل إيـالء اهتمـام خـاص للمـسائل        اهليئات املعنية املنشأة مبوجب معاهـدات،       اإلنسان، وكذلك   

املتعلقة باحلماية الفعلية حلقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل، مبـا يف ذلـك قـضاء األحـداث،                       
يثما اقتضى األمر، بتقـدمي توصـيات حمـددة يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك مقترحـات                     والقيام، ح 

  بشأن التدابري يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية؛
ــدعو  - ٣٠   ــة       تـ ــع جمموعـ ــر يف وضـ ــة إىل النظـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ جلنـ

اء علـى العنـف ضـد الطفـل يف جمـال منـع              االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقـض      من
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذلك بالتشاور مع مجيع الـدول األعـضاء ويف تعـاون وثيـق مـع مجيـع         
كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، وباألخص مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف                   

  ؛ضد األطفال ومع مفّوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني               تطلب    - ٣١  

ــر املـــستجدات      ــرا عـــن آخـ ــة والعـــشرين تقريـ ــه الرابعـ وإىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف دورتـ
والتحديات واملمارسات الـسليمة فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل، يتـضّمن                     

نوين واملؤسسي الـدويل حلمايـة مجيـع األشـخاص احملـرومني مـن حّريتـهم، إىل           حتليال لإلطار القا  
  جانب استعراض األنشطة اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة ككل؛

 مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل يف دورهتـا               تقرر  - ٣٢  
  .“اإلنسان ومحايتهاتعزيز حقوق ”التاسعة والستني يف إطار البند املعنون 
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  مشروع القرار السادس    
  جلنة حقوق الطفل    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،)٢( وبروتوكوليها االختياريني)١( اتفاقية حقوق الطفلإذ تعيد تأكيد  
 وبتقريـر جلنـة     )٣( بتقرير األمـني العـام عـن حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل               وإذ حتيط علماً    

  ،)٤(حقوق الطفل
  اللجنة الوارد يف املرفق الثالث من تقريرها، طلب وإذ تالحظ  
ــشري   ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ إىل قراريهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥ و ٢٠١٢فربايـ
 بشأن العملية احلكومية الدولية املعنية بتـدعيم وتعزيـز فعاليـة            ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

 يف هـذا الـصدد بإمكانيـة    أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وإذ تقـر   
إجياد حل طويل األجل يف هذا السياق، ملشكلة تزايد تراكم تقارير الدول األطراف يف اتفاقيـة                

  حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني اليت مل تستعرضها اللجنة بعد،
ــديرها    - ١   ــرب عــن تق ــل      تع ــوق الطف ــة حق ــها حــىت اآلن جلن ــيت بذلت ــود ال  للجه

  ليب عملها، وتشجع اللجنة على تدعيم أنشطتها يف هذا الصدد؛لتحسني كفاءة أسا
 أن عــدد التقــارير املتراكمــة نتيجــة لتقــدمي الــدول األطــراف تقاريرهــا تالحــظ  - ٢  

مبوجب اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني طبقاً اللتزاماهتا يزيد عن مائـة تقريـر،              
ة حقـوق الطفـل علـى النظـر يف التقـارير يف حينـه       وتالحظ مع القلق أن ذلك سيعرقل قدرة جلن   

 تعاجل مسألة التقارير املتراكمة هذه؛ إذا مل

مع اإلقرار بأن تـدبريا مؤقتـا مـن هـذا القبيـل لـيس حـال           أن تأذن للجنة،     تقرر  - ٣  
دون املساس بالعملية احلكوميـة الدوليـة التابعـة للجمعيـة العامـة             طويل األجل ملشكلة التراكم و    

بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان، بـأن                املعنية  
جتتمــع يف آن واحــد يف غــرفتني منفــصلتني يــضم كــل منــهما تــسعة أعــضاء، ملــدة أيــام العمــل    

 وملـدة  ٢٠١٤اخلمسة اليت ينعقد فيها أحـد اجتماعـات الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة يف عـام             
__________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتة، األمم املتحد  )١(  
 .٦٦/١٣٨ والقرار ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللدان   )٢(  

  )٣(  A/67/225. 

 ).A/67/41 (٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )٤(  
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، ألغـراض النظـر يف   ٢٠١٥ مـن إحـدى دوراهتـا العاديـة الـثالث يف عـام          ثالثة عشر يـوم عمـل     
 مــن بروتوكوهلــا ٨ مــن االتفاقيــة واملــادة ٤٤تقــارير الــدول األطــراف املقدمــة يف إطــار املــادة  

 مـــن بروتوكوهلـــا ١٢ واملـــادة )٥(االختيـــاري بـــشأن اشـــتراك األطفـــال يف املنازعـــات املـــسلحة
، مــع إيــالء )٦(الهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــةاالختيــاري بــشأن بيــع األطفــال واســتغ 

 الرئيسية؛ االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل وللنظم القانونية

ــدعو  - ٤   ــدد     تـ ــصى لعـ ــد األقـ ــاوز احلـ ــدم جتـ ــزم بعـ ــراف إىل أن تلتـ ــدول األطـ  الـ
ن ذلـك مـن     الصفحات الذي حددته اللجنة للتقارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف، وتالحـظ أ               

  .شأنه خفض تكاليف أعمال اللجنة

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
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  مشروع القرار السابع    
  اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا     

  
  إن اجلمعية العامة،  
 الــذي يــضمن للفــرد احلــق يف احليــاة )١( إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسانإذ تــشري  

بذلك مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          واحلرية واألمان على شخصه وإىل األحكام املتصلة        
   وإىل اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة باملوضوع،)٢(املدنية والسياسية

واليــة املقــرر اخلــاص جمللــس حقــوق اإلنــسان املعــين مبــسألة اإلعــدام  وإذ تعيــد تأكيــد   
 املـؤرخ  ١٧/٥س خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، على النحو املبني يف قرار اجملل          

  ،)٣(٢٠١١يونيه / حزيران١٦
أغــسطس / آب١٢ بالتــصديق العــاملي علــى اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة      وإذ ترحــب  
ــساءلة         )٤(١٩٤٩ ــا للم ــارا مهم ــسان، إط ــوق اإلن ــانون حق ــع ق ــب م ــا إىل جن ــوفر، جنب ــيت ت  ال
   املسلح،يتعلق حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أثناء الرتاع فيما

ــا   ــا املتعلقـــة مبوضـــوع اإلعـــدام خـــارج القـــضاء   وإذ تـــضع يف اعتبارهـ  مجيـــع قراراهتـ
بإجـراءات موجـزة أو تعسفا وقرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان املتعلقـة              أو

  هبذا املوضوع،
زال ميثـل سـببا رئيـسيا مـن          أن اإلفـالت مـن العقـاب مـا        وإذ تالحظ مـع بـالغ القلـق           
اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا اإلعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات   أســباب 

  موجزة أو تعسفا،
ــساين يكمــالن     وإذ تقــر   ــدويل اإلن ــسان والقــانون ال ــدويل حلقــوق اإلن ــأن القــانون ال  ب

  بعضهما بعضا ويعزز كل منهما اآلخر، 
الذين يقتلون يف حـاالت      تزايد عدد املدنيني وغري املقاتلني       وإذ تالحظ مع بالغ القلق      

  الرتاع املسلح واالضطرابات الداخلية،

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

، الفــصل )A/66/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــستون، امللحــق رقــم    : انظــر  )٣(  
  .الثالث، الفرع ألف

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  



A/67/457/Add.2  
 

12-63622 111 
 

 استمرار حاالت احلرمان التعسفي من احلياة، نتيجـة        وإذ تالحظ أيضا مع بالغ القلق       
  لفرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها على حنو ينتهك القانون الدويل،

 حـاالت إعـدام    إزاء األفعال اليت ميكن أن تـصل إىل مـستوى      وإذ يساورها بالغ القلق     
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا واليت ترتكب ضـد أشـخاص ميارسـون حقـوقهم                 

  يف التجمع السلمي وحرية التعبري يف مجيع مناطق العامل،
 بأن حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفا قـد تـصل                وإذ تقر   

و اجلــرائم ضــد اإلنــسانية أو جــرائم احلــرب، يف ظــروف معينــة إىل مــستوى اإلبــادة اجلماعيــة أ
حــسب التعريــف الــوارد يف القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة  

، وإذ تشري، يف هـذا الـصدد، إىل أن كـل دولـة علـى حـدة تتحمـل املـسؤولية             )٥(اجلنائية الدولية 
 املـؤرخ   ٦٠/١اجلمعيـة العامـة     عن محاية سكاهنا من هذه اجلرائم، حسبما هو مـبني يف قـراري              

  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٤ املؤرخ ٦٣/٣٠٨  و٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
 بـــضرورة اختـــاذ إجـــراءات فعالـــة ملنـــع املمارســـة البغيـــضة املتمثلـــة يف واقتناعـــا منـــها  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ومكافحته والقضاء عليه ملـا يـشكله مـن                 اإلعدام

سـيما احلـق يف احليـاة، وانتـهاكا للقـانون            للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وال        انتهاك صارخ   
  الدويل اإلنساين،

 مجيـع حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات              تدين بقوة مـرة أخـرى       - ١  
  تزال تقع يف شىت أحناء العامل؛ موجزة أو تعسفا اليت ال

إلعـدام خـارج القـضاء       بأن تكفـل مجيـع الـدول وضـع حـد ملمارسـة ا              تطالب  - ٢  
بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا وأن تتخـذ إجـراءات فعالـة ملنـع هـذه الظـاهرة جبميـع أشـكاهلا                        أو

  ومظاهرها ومكافحتها والقضاء عليها؛
 التــزام مجيــع الــدول مبوجــب القــانون الــدويل بــإجراء حتقيقــات   تكــرر تأكيــد  - ٣  

 مـن حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء           شاملة وفوريـة وحمايـدة يف مجيـع احلـاالت املـشتبه يف أهنـا              
بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكشف املـسؤولني عنـها وتقـدميهم للعدالـة، مـع ضـمان حـق                    أو

كل شخص يف حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة منشأة طبقا للقانون، ومـنح               
ــع ا       ــضحايا أو ألســرهم، واختــاذ مجي ــة لل ــة معقول ــرة زمني ــدابري تعــويض كــاف يف غــضون فت لت

الالزمة، مبا يف ذلك التدابري القانونية والقضائية، لوضع حد لإلفالت من العقـاب وملنـع تكـرار                 
جرت التوصية به يف املبـادئ املتعلقـة مبنـع عمليـات         حدوث حاالت اإلعدام تلك، على حنو ما      

__________ 
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
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 اإلعــدام خــارج نطــاق القــانون واإلعــدام تعــسفا واإلعــدام بــإجراءات مــوجزة والتحقيــق فيهــا  
  ؛)٦(بشكل فعال

 باحلكومات أن تويل اهتماما أكرب ألعمال جلـان التحقيـق علـى الـصعيد              هتيب  - ٤  
الوطين يف حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا وتـدعو املنظمـات                      
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة إىل القيـام بـذلك، بغيـة كفالـة إسـهام هـذه اللجـان          

  و فعال يف املساءلة ومكافحة اإلفالت من العقاب؛على حن
ــا حلـــاالت اإلعـــدام خـــارج القـــضاء   تـهيــــب  - ٥    جبميـــع الـــدول أن تتقيـــد، منعـ

بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا، بالتزاماهتــا مبوجــــب األحكــام املتــصلة بــذلك مــن الــصكوك     أو
م أن تراعـي بوجـه   الدولية حلقوق اإلنسان، وهتيـب كـذلك بالـدول الـيت حتـتفظ بعقوبـة اإلعـدا             

 مـن العهــد الـدويل اخلــاص بـاحلقوق املدنيــة    ١٥  و١٤  و٦خـاص األحكــام الـواردة يف املــواد   
، واضعة يف اعتبارهـا الـضمانات       )٧( من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٠  و ٣٧ واملادتني   )٢(والسياسية

  املـؤرخ  ١٩٨٤/٥٠والكفاالت املنـصـوص عليهـا يف قـراري اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي               
ــار٢٥ ــار٢٤ املــؤرخ ١٩٨٩/٦٤  و١٩٨٤مــايو / أي ، مــع مراعــاة توصــيات  ١٩٨٩مــايو / أي

بـإجراءات مـوجزة    املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعين مبسألة اإلعدام خارج القـضاء أو           
أو تعسفا، الواردة يف تقاريره املقدمة إىل جملس حقوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة، مبـا يف ذلـك                    

، فيمـا يتعلّـق بـضرورة احتـرام         )٨ (يف دورهتـا الـسابعة والـستني       العامـة    اجلمعيـة م إىل   تقريره املقدّ 
مجيع الضمانات والقيود، مبا يف ذلك الضمانات املتعلقة باالقتصار علـى أشـد اجلـرائم خطـورة                 

ــة    و ــة واحملاكمــة العادل ــة الواجب ــرام الــصارم لإلجــراءات القانوني واحلــق يف التمــاس العفــو  االحت
  العقوبة؛ختفيف  أو

  : مجيـع الدول على القيام مبا يليحتــث  - ٦  
أن تتخــذ كـــل التــدابري الواجــب اختاذهــا مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق           )أ(  

ـــع إزهــاق األرواح، وال    ــساين ملن ــدويل اإلن ــانون ال ــسان والق ــاء   اإلن ــال، أثن ســيما أرواح األطف
 العنـــف الـــداخلي والطـــائفي   االحتجـــاز أو االعتقـــال أو املظـــاهرات العامـــة أو يف حـــاالت    

يف الرتاعـات املـسلحة، وأن تكفـل التـزام الـشرطة             الطوارئ العامة أو   االضطرابات املدنية أو   أو
واملــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني والقــوات املــسلحة وغريهــم مــن املــوظفني العــاملني باســم   

ن الــدويل حلقــوق اإلنــسان الدولــة أو مبوافقتــها أو بقبوهلــا، بــضبط الــنفس والعمــل وفقــا للقــانو
__________ 

  .، املرفق١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٦(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  )٨(  A/67/275.  
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والقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك مبدآ التناسب والـضرورة، وأن تكفـل، يف هـذا الـصدد،        
استرشاد الشرطة واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني بقواعـد سـلوك املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              

حة النارية مـن جانـب املـوظفني    ، وباملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسل     )٩(القوانني
  ؛)١٠(املكلفني بإنفاذ القوانني

أن تكفل احلماية الفعليـة حلـق مجيـع األشـخاص اخلاضـعني لواليتـها القـضائية                   )ب(  
احلياة وأن جتري حتقيقات عاجلة وشاملة يف مجيع عمليـات القتـل، مبـا فيهـا عمليـات القتـل                     يف

 العنــف الــيت ترتكــب بــدوافع عنــصرية الــيت تــستهدف فئـــات معينــة مــن األشــخاص، كأعمــال 
وتفــضي إىل مــوت الــضحيـة، وعمليــات القتــل الــيت تــستهدف أفــراد أقليــات قوميــة أو عرقيــة    

قتل األشـخاص املتـضررين      لغوية أو بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، أو         دينية أو  أو
ــأة االحــتالل األجــنيب،         ــيش حتــت وط ــائن أو الع ــاب أو أخــذ الره ــن اإلره ــل الالجــئني  م وقت

املــشردين داخليــا أو املهــاجرين أو أطفــال الــشوارع أو أفــراد جمتمعــات الــشعوب األصــلية،   أو
وعمليات قتـل األشـخاص ألسـباب تتـصل بأنـشطتهم بـصفتهم مـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                     

الـدفاع عـن     صحفيني أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع االنفعال العاطفي أو         حمامني أو  أو
ف، وكل عمليات القتل املرتكبـة بـدوافع التمييـز أيـا كـان أساسـه، وأن تقـدم املـسؤولني                     الشر

عن تلك األفعال إىل العدالة للمثول أمـام هيئـة قـضائية خمتـصة ومـستقلة وحمايـدة علـى الـصعيد                 
الوطين أو على الصعيد الدويل، عند االقتضاء، وأن تضمن عدم تغاضي املسؤولني أو املـوظفني               

يف ذلـك القتـل علـى يـــد قـوات األمـن والـشرطة         عمليات القتل املـذكورة، مبـا    عن احلكومييـن
القــوات اخلاصــة، وعــدم  واملــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني أو اجلماعــات شــبه العــسكرية أو

  إقرارهم هلا؛
 التـــزام الـــدول، يف ســـبيل منـــع حـــاالت اإلعـــدام خـــارج القـــضاء        تؤكـــد  - ٧  

، حبماية أرواح مجيع األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف كـل              بإجراءات موجزة أو تعسفا    أو
  األحوال والتحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز والتصدي هلا؛

مجيـع الـدول علـى أن تكفـل معاملـة األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم              حتث    - ٨  
ويل حلقــوق معاملــة إنــسانية يراعــى فيهــا علــى حنــو تــام القــانون الــدويل اإلنــساين والقــانون الــد 

اإلنسان وأن تكون معاملتهم، مبا يف ذلك ما يوفر من ضمانات قضائية، وظـروف احتجـازهم                

__________ 
  .، املرفق٣٤/١٦٩ار القر  )٩(  
ــا،    : انظـــر  )١٠(    ‐أغـــسطس / آب٢٧مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــامن املعـــين مبنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة اجملـــرمني، هافانـ

، الفـصل  )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـع    (تقرير أعدته األمانة العامة   : ١٩٩٠سبتمرب  /أيلول ٧
  .األول، الفرع باء
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، وعند االقتـضاء، متـسقة مـع اتفاقيـات          )١١(متفقة مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      
 والربوتوكولني اإلضـافيني امللحقـني هبـا املـؤرخني      )٤(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢جنيف املؤرخة   

ــران ٨ ــه /حزي ــة مجيــع األشــخاص احملتجــزين يف الرتاعــات       )١٢(١٩٧٧يوني ــق مبعامل  فيمــا يتعل
  املسلحة ومع الصكوك الدولية األخرى يف هذا الصدد؛

الـدول علـى أن حتـول دون سـيطرة الـسجناء علـى الـسجون وأن                 حتث أيـضا      - ٩  
 الدولـة حبمايـة     تنهي سيطرة السجناء على السجون، حيثما وجدت، واضعة يف االعتبـار التـزام            

 حقوق اإلنسان، مبا فيها احلماية من اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛

بإنشاء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة باعتبـاره إسـهاما مهمـا يف وضـع حـد             ترحب    - ١٠  
ــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا،      لإلفــالت مــن العقــاب يف حــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو ب

الــوعي املتزايــد باحملكمــة علــى نطــاق العــامل، هتيــب بالــدول امللزمــة بالتعــاون مــع     تالحــظ  وإذ
احملكمة أن تتعاون معها وأن تقدم هلا املساعدة يف املستقبل، وخباصة فيما يتعلـق بإلقـاء القـبض                   
على املتهمني وتـسليمهم وتقـدمي األدلـة ومحايـة الـضحايا والـشهود ونقلـهم إىل أمـاكن أخـرى               

م الــصادرة، وترحــب كــذلك بــأن مائــة وإحــدى وعــشرين دولــة قـــد صــدقت   وإنفــاذ األحكــا
ــا األساســي للمحكمــة    ــى نظــام روم ــسعا      أو)٥(بالفعــل عل ــة وت ــه بالفعــل وأن مائ ــضمت إلي ان

وثالثني دولة قد وقعت عليه، وهتيب جبميع الـدول الـيت مل تـصدق علـى نظـام رومـا األساسـي            
تنـضم إليهمـا أن تنظـر جـديا يف      مل  أو)١٣(حـصاناهتا واتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدوليـة و      

  القيام بذلك؛
بأمهية كفالة محاية الشهود يف مقاضاة املشتبه يف تنفيذهم عمليات إعـدام            تقر    - ١١  

خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا، وحتـث الـدول علـى أن تكثـف اجلهـود لوضـع                    
ية الـشهود، وتـشجع، يف هـذا الـصدد، مفوضـية           وتنفيذ برامج فعالة أو اختاذ تدابري أخرى حلما       

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على استحداث أدوات عمليـة معـدة للتـشجيع علـى إيـالء مزيـد        
  من االهتمام حلماية الشهود وتيسري ذلك؛

 احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة               تشجـع  - ١٢  
شاريع بغـرض تـدريب أو تثقيـف أفـراد القـوات العـسكرية              على تنظيم برامج تدريب ودعـم مـ       

واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملسؤولني احلكوميني يف جمـاالت القـانون الـدويل اإلنـساين               
__________ 

منشورات األمـم املتحـدة،      (صكوك عاملية ،  )اجلزء األول (، اجمللد األول    موعة صكوك دولية  جم: حقوق اإلنسان   )١١(  
  .٣٤، الفرع ياء، الرقم )(A.02.XIV.4 (Vol.I, Part 1)رقم املبيع 

  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥، اجمللد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(  
  .٤٠٤٤٦، الرقم ٢٢٧١اجمللد ،  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٣(  
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والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت هلا صلة بعملـهم وعلـى إدراج املنظـور اجلنـساين ومنظـور         
 اجملتمـع الـدويل وتطلـب إىل املفوضـية دعـم اجلهـود              حقوق الطفـل يف ذلـك التـدريب، وتناشـد         

  املبذولة لتحقيق تلك الغاية؛
 إزاء أعمال القتل اليت تقوم هبا مجاعـات االقتـصاص األهليـة             تعرب عن قلقها    - ١٣  

يف أرجاء العامل، وتشجع الدول، بغية دعم اجلهود املبذولة ملنع أعمال القتل هـذه ووضـع حـد                  
 منهجية بشأن هـذه الظـاهرة أو تيـسر إجراءهـا، بغيـة اختـاذ تـدابري                  جتري دراسات  هلا، على أن  

حمــددة يف هــذا الــسياق وإجــراءات مركّــزة، وتطلــب إىل املفوضــية وغريهــا مــن كيانــات األمــم 
  املتحدة املعنية أن تقدم، عند الطلب، الدعم الالزم إلجراء هذه الدراسات ومتابعتها؛

ــا   - ١٤   ــالتقريرين املقـــدمني مـــ حتـــيط علمـ ــة  بـ ــة العامـ ن املقـــرر اخلـــاص إىل اجلمعيـ
ــس ــيات      وجملـ ــار الواجـــب التوصـ ــذ يف االعتبـ ــدول إىل أن تأخـ ــدعو الـ ــسان، وتـ ــوق اإلنـ حقـ
  ؛)١٤(فيهما الواردة

 بالدور املهم الذي يضطلع بـه املقـرر اخلـاص يف القـضاء علـى اإلعـدام                  تشيــد  - ١٥  
ــرر اخلــا      ــشجع املق ــسفا، وت ــوجزة أو تع ــإجراءات م ــضاء أو ب ــى أن يواصــل،  خــارج الق ص عل

إطار واليته، مجع املعلومات من كل اجلهات املعنيـة والـرد بفعاليـة علـى املعلومـات املوثـوق         يف
هبــا الــيت تــرد إليــه ومتابعــة البالغــات والزيــارات القطريــة والتمــاس آراء احلكومــات وتعليقاهتــا   

  وإدراجها يف تقاريره، حسب االقتضاء؛
ع به املقرر اخلاص يف حتديد احلـاالت الـيت ميكـن     بالدور املهم الذي يضطل  تقر  - ١٦  

أن يعترب فيها اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا إبـادة مجاعيـة أو جـرائم                       
ضــد اإلنــسانية أو جــرائم حــرب، وحتــــث املقــرر اخلــاص علــى أن يتعــاون مــع مفوضــة األمــم    

ــشار اخلــاص لأل     ــع املست ــسان، وم ــسامية حلقــوق اإلن ــادة    املتحــدة ال ــع اإلب ــام املعــين مبن مــني الع
اجلماعيــة، عنــد االقتــضاء، يف معاجلــة حــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة     

تعسفا اليت تبعـث على القلق الـشديد بـشكل خـاص أو الـيت ميكـن احليلولـة دون أن تفـضي                      أو
  اختذت بشأهنا إجراءات يف وقت مبكر؛ إىل جرائم أفظع إذا ما

 بالتعاون القائم بـني املقـرر اخلـاص وآليـات األمـم املتحـدة وإجراءاهتـا          ترحـب  - ١٧  
األخــرى يف ميــدان حقــوق اإلنــسان، وتــشجع املقــرر اخلــاص علــى مواصــلة بــذل اجلهــود           

  الصدد؛ هذا يف

__________ 
  .A/66/330  وA/67/275انظر   )١٤(  
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مجيع الدول، وال سيما الـدول الـيت مل تتعـاون مـع املقـرر اخلـاص، علـى                    حتث  - ١٨  
اليته بفعالية، بطرق منها االستجابة املؤاتية والـسريعة للطلبـات        التعاون معه مبا ميكنـه من أداء و      

املتعلقــة بالزيــارات، إدراكــا منــها أن الزيــارات القطريــة هــي إحــدى الوســائل األساســية لوفــاء   
املقرر اخلاص بواليته، والرد يف الوقـت املناسـب علـى الرسـائل وغريهـا مـن الطلبـات الـيت تـرد                       

  إليها من املقرر اخلاص؛
ــدول الــيت اســتقبلت املقــرر اخلــاص، وتطلــب إليهـــا    تعــرب عــن تقــديرها   - ١٩    لل

تدرس توصياته بعنايـة، وتـدعوها إىل إبــالغه بـاإلجراءات املتخـذة بـشأن تلـك التوصـيات،                    أن
  وتطلب إىل الدول األخرى أن تتعاون على حنو مماثل؛

عاجلـة  إىل األمـني العـام مـرة أخـرى أن يواصـل بـذل قـصارى جهـده مل                  تطلب    - ٢٠  
احلاالت اليت يبدو فيها أنه مل تتم مراعاة احلد األدىن مـن الـضمانات القانونيـة املنـصوص عليهـا         

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛١٥  و١٤  و٩  و٦يف املواد 
 إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص بقدر كاف من املوارد البـشرية              تطلب  - ٢١  
  واملادية لتمكينه من تنفيـذ واليته على حنو فعال، بوسائل منها القيام بزيارات قطرية؛واملالية 

 إىل األمني العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع املفوضة الـسامية            تطلب أيضا   - ٢٢  
ــة     ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة املفـــوض الـــسامي املنـــشأة مبوجـــب قـ ــا لواليـ  املـــؤرخ ٤٨/١٤١ووفقـ

، كفالة أن تضم بعثات األمم املتحدة أفـرادا متخصـصني يف         ١٩٩٣ ديسمرب/كانون األول  ٢٠
القانون الـدويل اإلنـساين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، عنـد االقتـضاء، مـن أجـل معاجلـة                 
ــإجراءات      االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان، مثــل حــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو ب

  تعسفا؛ موجزة أو
ـــب  - ٢٣   ــرر تطل ــة      إىل املق ــا الثامن ــة يف دورتيه ــة العام ــدم إىل اجلمعي اخلــاص أن يق

والستني والتاسعة والستني تقريرا عن احلالة يف مجيع أرجاء العـامل فيمـا يتعلـق باإلعـدام خـارج                   
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وتوصياته بشأن اإلجراءات اليت ينبغي اختاذهـا ملكافحـة               

  هذه الظاهرة مبزيد من الفعالية؛
  . أن تواصل النظر يف املسألة يف دورهتا التاسعة والستنيتقرر  - ٢٤  
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  مشروع القرار الثامن    
  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
بتعزيز التعاون الـدويل، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف ميثـاق               التزامها   إذ تعيد تأكيد    

 منه، ويف األحكام ذات الـصلة باملوضـوع مـن    ١ من املادة   ٣ الفقرة   األمم املتحدة، وخباصة يف   
إعــــالن وبرنــــامج عمــــل فيينــــا اللــــذين اعتمــــدمها املــــؤمتر العــــاملي حلقــــوق اإلنــــسان يف          

ــران ٢٥ ــه /حزي ــدان      )١(١٩٩٣يوني ــدول األعــضاء يف مي ــني ال ــي ب ــاون احلقيق ــز التع ــة تعزي  بغي
  اإلنسان، حقوق

 )٢(٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٨أللفيـة يف    لألمـم املتحـدة      إىل اعتمادهـا إعـالن ا      وإذ تشري   
ــا إىل و ــؤرخ ٦٦/١٥٢قرارهـ ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــوق  ٢٠١١ديـ ــرار جملـــس حقـ  وقـ

 وقــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان املتعلقــة )٣(٢٠١٢مــارس / آذار٢٣ املــؤرخ ١٩/٣٣اإلنــسان 
  بتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

ــضا    ــشري أي ــة      إىلوإذ ت ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــاملي ملناهــضة العن ــؤمتر الع  امل
األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب الـذي عقـد يف ديربـان، جنـوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن                       

 ومـــؤمتر اســـتعراض ديربــان الـــذي عقـــد يف  ٢٠٠١ســبتمرب  / أيلـــول٨أغــسطس إىل  / آب٣١
الن الــسياسي الــصادر عــن    واإلعــ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ إىل ٢٠جنيــف يف الفتــرة مــن   

ــسنوية العاشــرة        ــذكرى ال ــال بال ــذي عقــد لالحتف ــع املــستوى ال ــة الرفي ــة العام اجتمــاع اجلمعي
ــان    ــل ديرب ــامج عم ــالن وبرن ــاد إع ــدان    )٤(العتم ــدويل يف مي ــاون ال ــز التع ــا يف تعزي  وإىل دوره

  اإلنسان، حقوق
ضـروري لتحقيـق    بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنـسان أمـر            وإذ تسلم   

مقاصد األمم املتحدة على حنـو تـام، مبـا يف ذلـك تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها علـى                          
  فعال، حنو

__________ 
  )١(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٥٥/٢القرار   )٢(  
، الفـصل الثالـث،   )A/67/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والـستون، امللحـق رقـم      : انظر  )٣(  

  .الفرع ألف
  .٦٦/٣انظر القرار   )٤(  
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 بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعـاون      وإذ تسلم أيضا    
ماهتـا يف ميـدان     واحلوار احلقيقي وأن يهـدفا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعـضاء علـى الوفـاء بالتزا                  

  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،
ــد     ــد تأكي ــدان حقــوق     وإذ تعي ــات واحلــضارات يف مي ــان والثقاف أن احلــوار بــني األدي

  اإلنسان ميكن أن يسهم إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،
ام حقــوق اإلنــسان  علــى ضــرورة إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف تعزيــز احتــر وإذ تــشدد  

  واحلريات األساسية والتشجيع على ذلك، بطرق منها التعاون الدويل،
 أن التفاهم واحلوار والتعاون والـشفافية وبنـاء الثقـة عناصـر مهمـة يف مجيـع                  وإذ تؤكد   

  األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
قــوق اإلنــسان يف دورهتــا الثانيــة إىل اختــاذ اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز ومحايــة ح وإذ تــشري  

 املتعلـق بتعزيـز احلـوار بـشأن      ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ١٨ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٢٢واخلمسني القرار   
  ،)٥(قضايا حقوق اإلنسان

أن من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعـضاء          تعيد تأكيد     - ١  
علـى احترامهـا، بطـرق منـها     تعزيـز حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها والتـشجيع        

  التعاون الدويل؛
 بأن الدول تتحمل مـسؤولية مجاعيـة، باإلضـافة إىل مـسؤولياهتا الفرديـة          تسلم  - ٢  

  جتاه جمتمعاهتا، عن إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي؛
ويج لثقافـة قوامهـا     أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييـسر التـر        تعيد تأكيد     - ٣  

التسامح واحتـرام التنـوع، وترحـب يف هـذا الـصدد بعقـد مـؤمترات واجتماعـات علـى الـصعد                      
  الوطين واإلقليمي والدويل بشأن احلوار بني احلضارات؛

ــة علــى إرســاء نظــام دويل    حتــث  - ٤    مجيــع اجلهــات الفاعلــة علــى الــساحة الدولي
ــع ويــستند إىل العــدل واملــساواة واإل   ــز   يــشمل اجلمي نــصاف وكرامــة اإلنــسان والتفــاهم وتعزي

ــة إىل         ــذاهب الداعي ــع امل ــذ مجي ــى نب ــا وعل ــة واحترامه ــسان العاملي ــوق اإلن ــايف وحق ــوع الثق التن
ــذلك         ــصل ب ــا يت ــة األجانــب وم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــى أســاس العن االســتبعاد عل

  تعصب؛ من

__________ 
  .، الفصل الثاين، الفرع ألفE/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46انظر   )٥(  
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ز حقــوق اإلنــسان أمهيــة توطيــد التعــاون الــدويل مــن أجــل تعزيــ تعيــد تأكيــد   - ٥  
ومحايتها وحتقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                 

  بذلك من تعصب؛
 أنــه ينبغــي أن يــسهم التعــاون الــدويل يف ميــدان حقــوق اإلنــسان، وفقــا  تــرى  - ٦  

فعــال للمقاصــد واملبــادئ الــيت يــنص عليهــا ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، علــى حنــو  
  وعملي يف املهمة العاجلة املتمثلة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

ضرورة االسترشاد، يف العمل علـى تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان              تعيد تأكيد     - ٧  
واحلريات األساسـية ومحايتـها وإعماهلـا بالكامـل، مببـادئ العامليـة وعـدم االنتقائيـة واملوضـوعية              

  شكل يتسق مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛والشفافية، ب
 علـــى دور التعـــاون الـــدويل يف دعـــم اجلهـــود الوطنيـــة ويف النـــهوض  تـــشدد  - ٨  

بقدرات الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان، عن طريق تعزيز تعاوهنا مع اجلهـات املعنيـة    
ية بناء على طلب الـدول املعنيـة ووفقـا    بآليات حقوق اإلنسان، بسبل منها تقدمي املساعدة التقن     

  لألولويات اليت حتددها؛
بالدول األعضاء والوكـاالت املتخصـصة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             هتيب  - ٩  

حقـوق اإلنـسان واحلريـات    مجيـع  أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهـم           
يف هـذا   بنـشاط   حلكوميـة علـى املـسامهة       األساسية وتعزيزها ومحايتها، وتشجع املنظمـات غـري ا        

  املسعى؛
 الـدول علـى اختـاذ التـدابري الـضرورية لتعزيـز التعـاون الثنـائي واإلقليمـي                   حتث  - ١٠  

والدويل الرامي إىل التصدي لألثر السليب لألزمات العاملية املتتالية واملضاعفة، كاألزمات املاليـة            
والكـوارث الطبيعيـة، علـى التمتـع الكامـل حبقـوق            واالقتصادية واألزمات الغذائية وتغري املناخ      

  اإلنسان؛
ـــو   - ١١   ــسان     تدعـ ــوق اإلنـ ــات حقـ ــة بآليـ ــدة املعنيـ ــم املتحـ ــات األمـ ــدول وهيئـ الـ

واإلجراءات املتعلقة هبا إىل مواصلة إيـالء االعتبـار ألمهيـة التعـاون والتفـاهم واحلـوار يف كفالـة                    
  تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛

ىل مبادرة جملس حقـوق اإلنـسان املتعلقـة بتنظـيم حلقـة دراسـية بـشأن                  إ تشري  - ١٢  
تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيهـا الـدول ووكـاالت األمـم املتحـدة                 
وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة، مبا يف ذلـك اخلـرباء               

  ؛١٩/٣٣على حنو ما قضى به قرار اجمللس ، األكادمييون واجملتمع املدين



A/67/457/Add.2
 

120 12-63622 
 

ــم املتحــدة      تطلــب   - ١٣   ــع مفوضــة األم ــاون م ــشاور، بالتع ــام أن يت إىل األمــني الع
السامية حلقوق اإلنـسان، مـع الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                    

لدويل يف إطـار آليـة األمـم        بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون واحلوار على الصعيد ا         
املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا فيها جملس حقوق اإلنسان، وبشأن العقبات والتحديات املاثلـة يف              

  هذا اجملال والتدابري املقترحة اليت ميكن اختاذها للتصدي هلا؛
  .أن تواصل نظرها يف املسألة يف دورهتا الثامنة والستنيتقـرر   - ١٤  
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  سعمشروع القرار التا    
  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٦٦/١٥٦ إىل مجيع قراراهتا الـسابقة املتعلقـة هبـذا املوضـوع، وآخرهـا القـرار               إذ تشري   
 ١٨/١٢٠، وإىل مقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان    ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ 
 وإىل  )٢(٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ املـؤرخ    ١٩/٣٢ وقراره   )١(٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ  

  القرارات السابقة الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان،
 املبـادئ واألحكـام ذات الـصلة باملوضـوع الـواردة يف ميثـاق حقـوق        وإذ تعيـد تأكيـد    

ؤرخ املـ ) ٢٩-د (٣٢٨١الدول وواجباهتـا االقتـصادية الـذي أعلنتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                 
ــسمرب / كــانون األول١٢ ــادة  ١٩٧٤دي ــه ال   ٣٢، وخباصــة امل ــا أن ــيت أعلنــت فيه ــه ال جيــوز   من
دولة أن تستخدم تدابري اقتصادية أو سياسية أو تدابري مـن أي نـوع آخـر أو تـشجع علـى              ألي

  استخدامها للضغط على دولة أخرى إلجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية،
، )٣(٦٦/١٥٦ بتقرير األمني العـام املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                ماوإذ حتيط عل    

 كــانون ١٢ املــؤرخ ٥٢/١٢٠وإذ تــشري إىل تقريــري األمــني العــام عــن تنفيــذ قــراري اجلمعيــة 
  ،)٥(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/١١٠  و)٤(١٩٩٧ديسمرب /األول

تخـذة مـن جانـب واحـد منافيـة للقـانون         أن التدابري والتشريعات القسرية امل     وإذ تؤكد   
الدويل والقانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة واملعـايري واملبـادئ الـيت حتكـم العالقـات              

  السلمية بني الدول،
ــسلم   ــة       وإذ ت ــشابكة غــري قابل ــة مترابطــة مت ــسان حقــوق عاملي ــع حقــوق اإلن ــأن مجي  ب

ــفه جـــزءا ال تعيـــد يف هـــذا الـــصدد تأكيـــد احلـــق   للتجزئـــة، وإذ ــزأ مـــن  يف التنميـــة بوصـ يتجـ
  ، كافةاإلنسان حقوق

__________ 
، )A/65/53/Add.1( ألـف    ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم               : انظر  )١(  

  .الفصل الثاين
 .الفصل الثالث، )A/67/53( ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم ، املرجع نفسه  )٢(  

  )٣(  A/67/181. 
  )٤(  A/53/293و  Add.1. 

  )٥(  A/56/207و  Add.1. 
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 إىل الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر الـوزاري الـسادس عـشر واالجتمـاع التـذكاري            وإذ تشري   
مـايو  / أيـار  ٢٧ إىل   ٢٣حلركة بلدان عدم االحنياز الذي عقد يف بايل، إندونيسيا، يف الفترة من             

ــة للمــؤمتر الــساد )٦(٢٠١١ س عــشر لرؤســاء دول أو حكومــات بلــدان عــدم    والوثيقــة اخلتامي
 والوثــائق )٧(٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٦االحنيــاز الــذي عقــد يف طهــران يف الفتــرة مــن  

اخلتامية اليت اعتمدت يف مؤمترات القمة واملؤمترات الـسابقة الـيت اتفقـت فيهـا الـدول األعـضاء                   
طبيقهــا والتنديــد هبــا ومواصــلة يف احلركــة علــى معارضــة تلــك التــدابري أو القــوانني واســتمرار ت

اجلهود لنقضها فعليا وعلـى حـث الـدول األخـرى علـى أن حتـذو حـذوها، علـى النحـو الـذي                        
الطلـب إىل الـدول الـيت    توجيه دعت إليه اجلمعية العامة وهيئات األمم املتحدة األخرى، وعلى    

  لغاءها بصورة تامة وفورية،إلتطبق تلك التدابري أو القوانني 
 إىل أنه أهيب بالدول يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان الـذي عقـد يف                أيضاوإذ تشري     

 أن متتنع عن اختـاذ أي تـدابري مـن جانـب             ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٤فيينا يف الفترة من     
تتفق مع القانون الدويل وامليثـاق وتـضع عقبـات أمـام العالقـات التجاريـة بـني الـدول                     واحد ال 

ــا   ــل اإلعمــال الت ــسان  وتعرق ــع حقــوق اإلن ــة     )٨(م جلمي ــى حري ــضا عل ــشكل خطــرا كــبريا أي  وت
  التجارة،
ــا    ــضع يف اعتباره ــسألة يف إعــالن     وإذ ت ــشأن هــذه امل ــيت وردت ب ــع اإلشــارات ال  مجي

كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة الـذي اعتمـده مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة يف                    
 عمل بيجني اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي الرابـع            وإعالن ومنهاج  )٩(١٩٩٥مارس  / آذار ١٢

 وإعـالن اسـطنبول بـشأن املـستوطنات البـشرية           )١٠(١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥املعين بـاملرأة يف     
ــذين اعتمــدمها مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين للمــستوطنات البــشرية       وجــدول أعمــال املوئــل الل

ــران١٤يف ) املوئــل الثــاين( ــه / حزي يف عمليــات استعراضــها الــيت جتــري كــل    و)١١(١٩٩٦يوني
  سنوات، مخس

__________ 
  )٦(  A/65/896-S/2011/407املرفق األول ،. 

  )٧(  A/67/506-S/2012/752املرفق األول ،. 

 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)نظر ا  )٨(  

ــة، كو     )٩(   ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــر م ــهاغن، تقري ــارس / آذار١٢‐٦بن ــم   (١٩٩٥م ــشورات األم من
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )١٠(  
 .، املرفقان األول والثاين١رار ، الفصل األول، الق)A.96.IV.13املبيع 

 ١٩٩٦يونيــه / حزيــران١٤‐٣، اســطنبول، )املوئــل الثــاين(تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    )١١(  
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 إزاء األثر السليب للتدابري القسرية املتخـذة مـن جانـب واحـد يف               وإذ تعرب عن القلق     
  العالقات الدولية والتجارة الدولية واالستثمار الدويل والتعاون الدويل،

 يف بعـض البلـدان    إزاء اآلثار السلبية اليت تلحق حبالة الطفل   وإذ تعرب عن بالغ القلق      
مـن جـراء اختــاذ تـدابري قــسرية مـن جانــب واحـد ال تتفـق مــع القـانون الــدويل وامليثـاق وتــضع         
عقبــات أمــام العالقــات التجاريــة بــني الــدول وتعــوق حتقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية     

حنــو تــام وحتــول دون رفــاه الــسكان يف البلــدان املتــضررة وتترتــب عليهــا عواقــب خاصــة  علــى
  اإلعاقة، راهقون، وكبار السن واألشخاص ذووبالنسبة إىل النساء واألطفال، مبن فيهم امل

 ألنه على الرغم من التوصيات الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة     وإذ يساورها بالغ القلق     
وجملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان ومـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيـسية الـيت عقـدت                  

زالت التدابري القسرية تتخـذ وتنفـذ مـن جانـب واحـد مبـا يتنـاىف                   املسألة، ما  مؤخرا بشأن هذه  
هلا من آثار سلبية يف األنشطة االجتماعية واإلنـسانية          مع القانون الدويل العام وامليثاق، بكل ما      

ــيت تتجــاوز احلــدود         ــا ال ــا آثاره ــا فيه ــة، مب ــدان النامي ــة للبل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ويف التنمي
ية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام متتع الـشعوب واألفـراد اخلاضـعني لواليـة دول                 اإلقليم

  أخرى متتعا تاما جبميع حقوق اإلنسان،
 مجيع اآلثار اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية واليت تترتب علـى أي            وإذ تضع يف اعتبارها     

ري تتخـذ مـن جانـب       تدابري وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتـصادية ذات طـابع قـس           
واحــد متــس بعمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان يف البلــدان الناميــة، ممــا يــؤدي إىل وضــع     

  عقبات أمام اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان،
 أن التـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب واحـد تـشكل عقبـة رئيـسية                    وإذ تعيد تأكيد    

  ،)١٢(أمام تنفيذ اإلعالن بشأن احلق يف التنمية
 املــشتركة بــني العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق   ١ مــن املــادة ٢ إىل الفقــرة وإذ تــشري  

 )١٣( والعهــد الــدويل اخلـاص بــاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيــة   )١٣(املدنيـة والــسياسية 
جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شـعب مـن سـبل       اليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال       

  ة به،العيش اخلاص
يبذله الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باحلق يف التنمية التـابع              ما وإذ تالحظ   

جمللس حقوق اإلنسان من جهـود متواصـلة، وإذ تعيـد بـصفة خاصـة تأكيـد معـايريه الـيت تعتـرب                       
__________ 

  .، املرفق٤١/١٢٨القرار   )١٢(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١٣(  
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مبوجبها التدابري القسرية املتخذة من جانب واحـد إحـدى العقبـات الـيت تعرقـل تنفيـذ اإلعـالن              
  شأن احلق يف التنمية،ب

 مجيع الدول على الكف عن اختاذ أو تنفيذ أي تدابري مـن جانـب واحـد                 حتث  - ١  
تتفق مع القانون الدويل والقانون الدويل اإلنـساين وميثـاق األمـم املتحـدة واملعـايري واملبـادئ                   ال

هلـا   بكـل مـا   سـيما التـدابري ذات الطـابع القـسري           اليت حتكم العالقات السلمية بني الدول، وال      
مــن آثــار تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة، مبــا يــشكل عقبــات أمــام العالقــات التجاريــة بــني الــدول   

 )١٤(ويعرقل بذلك اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان               
  سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛ وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال

ــدابري اقتــصادية أو   بــشدة حتــث  - ٢   ــدول علــى االمتنــاع عــن اختــاذ أي ت ــة   ال مالي
ــة ال  أو ــة انفرادي ــصادية       جتاري ــة االقت ــق التنمي ــق حتقي ــاق وتعي ــدويل وامليث ــانون ال ــق مــع الق تتواف

  واالجتماعية يف البلدان النامية على حنو تام وعن تطبيق تدابري من هذا القبيل؛
تتفـق   لى عدم اختاذ أي تـدابري مـن جانـب واحـد ال             مجيع الدول ع   حتث أيضا   - ٣  

مع القانون الدويل وامليثاق وتعرقل حتقيق سكان البلدان املتضررة، وخباصـة األطفـال والنـساء،               
التنمية االقتصادية واالجتماعية على حنو تام وحتول دون رفـاههم وتـضع العقبـات أمـام متـتعهم          

سان يف التمتع مبـستوى معيـشة يـضمن لـه صـحته             التام حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حق كل إن        
ورفاهــه وحقـــه يف احلـــصول علــى الغـــذاء والرعايـــة الطبيــة والتعلـــيم واخلـــدمات االجتماعيـــة    

  الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتني للضغط السياسي؛
عـالوة   على جتاوز تلـك التـدابري احلـدود اإلقليميـة، ممـا يهـدد،                تعترض بشدة   - ٤  

علــى ذلــك، ســيادة الــدول، وهتيــب جبميــع الــدول األعــضاء يف هــذا الــسياق أال تعتــرف بتلــك  
التدابري أو تطبقها وأن تتخذ تـدابري إداريـة أو تـشريعية، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل التـصدي                      
لتطبيــق التــدابري القــسرية املتخــذة مــن جانــب واحــد خــارج احلــدود اإلقليميــة أو آلثارهــا الــيت   

  احلدود؛ لكتتجاوز ت
 مواصــلة بعــض الــدول تطبيــق تــدابري قــسرية متخــذة مــن جانــب واحــد تــدين  - ٥  

هلا من آثار تتجـاوز احلـدود اإلقليميـة بوصـفها أدوات             وإنفاذها، وترفض تلك التدابري بكل ما     
ــة،      ــسـياسي أو االقتــصادي علــى أي بلــد، وخــصوصا علــى البلــدان النامي تــستخدم للــضغط ال

 من ممارسة حقها يف تقرير نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة              هبدف منع تلك البلدان   

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٤(  
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لتلــك التــدابري مــن آثــار ســلبية يف إعمــال مجيــع حقــوق اإلنــسان     مبحــض إرادهتــا وبــسبب مــا 
  اإلعاقة؛ لقطاعات كبرية من سكاهنا، وخباصة األطفال والنساء وكبار السن واألشخاص ذوو

لـسلع األساسـية مـن قبيـل الغـذاء والـدواء           عـدم جـواز اسـتخدام ا       تعيد تأكيـد    - ٦  
كأدوات لإلكراه السياسي وعدم جواز حرمـان أي شـعب بـأي حـال مـن األحـوال مـن سـبل                    

  العيش والتنمية اخلاصة به؛
 بالدول األعضاء اليت بادرت إىل اختاذ هـذه التـدابري أن تتمـسك مببـادئ                هتيب  - ٧  

مـؤمترات األمـم املتحـدة واملـؤمترات العامليـة          القانون الدويل وامليثـاق واإلعالنـات الـصادرة عـن           
ــد بالتزاماهتــا ومــسؤولياهتا الناشــئة عــن الــصكوك      ــصلة باملوضــوع وأن تتقي والقــرارات ذات ال
ــاء هــذه التــدابري يف أقــرب             ــا عــن طريــق إلغ ــيت هــي أطــراف فيه ــة حلقــوق اإلنــسان ال الدولي

  ممكن؛ وقت
لــشعوب يف تقريــر املــصري ، يف هــذا الــسياق، علــى حــق مجيــع ا تعيــد التأكيــد  - ٨  

إىل حتقيـــق منائهـــا االقتـــصادي  حبريـــة سعىالـــذي تقـــرر مبوجبـــه حبريـــة وضـــعها الـــسياسي وتـــ
  ؛والثقايف واالجتماعي

 إىل أنـه وفقـا إلعـالن مبـادئ القـانون الـدويل املتعلقـة بالعالقـات الوديـة              تشري  - ٩  
 قــــرار اجلمعيـــة العامـــة والتعـــاون بـــني الـــدول وفقـــا مليثـــاق األمـــم املتحـــدة الـــوارد يف مرفــــق 

ــؤرخ ) ٢٥ - د( ٢٦٢٥ ــشرين األول٢٤املـ ــوبر / تـ ــام ذات  ١٩٧٠أكتـ ــادئ واألحكـ  وللمبـ
الصلة باملوضوع الواردة يف ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الـذي أعلنتـه اجلمعيـة يف         

 منــه، ال جيــوز ألي دولــة أن تــستخدم تــدابري     ٣٢، وخباصــة املــادة  )٢٩-د (٣٢٨١قرارهــا 
سياسية أو تدابري من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط علـى دولـة                 قتصادية أو ا

  أخرى إلجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
 مجيــع احملــاوالت الراميــة إىل فــرض تــدابري قــسرية متخــذة مــن جانــب  تــرفض  - ١٠  

نسان على أن يأخذ يف االعتبار على حنو تام، لـدى االضـطالع             واحد، وحتث جملس حقوق اإل    
مبهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنميـة، اآلثـار الـسلبية لتلـك التـدابري، بطـرق منـها سـن قـوانني             

  وطنية وتطبيقها خارج نطاق احلدود اإلقليمية مبا يتناىف مع القانون الدويل؛
مية حلقــوق اإلنــسان أن تقــوم، لــدى  إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الــساتطلــب  - ١١  

االضطالع مبهامها املتعلقة بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله ومحايته، مبنح هذا القرار األولويـة يف               
للتـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب           تقريرها السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة، مع مراعاة مـا         

  نامية؛واحد من آثار طويلة األمد يف سكان البلدان ال
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 على أن التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيـسية             تشدد  - ١٢  
تتجنـب   ، وهتيب جبميع الـدول يف هـذا الـصدد أن          )١٢(أمام تنفيذ اإلعالن بشأن احلق يف التنمية      

فرض تدابري اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيـق القـوانني الوطنيـة خـارج نطـاق احلـدود                   
أقـره   ا يتناىف مع مبادئ التجارة احلرة ويعرقل التنمية يف البلدان النامية، على حنـو مـا       اإلقليمية مب 

  اإلنسان؛ الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية التابع جمللس حقوق
 بأنه جرى يف إعالن املبـادئ الـذي اعتمـد يف املرحلـة األوىل مـن القمـة              تسلم  - ١٣  

ــيت ع   ــة جملتمــع املعلومــات ال ــرة مــن   العاملي /  كــانون األول١٢ إىل ١٠قــدت يف جنيــف يف الفت
يتفـق مـع     حث الدول بقوة على جتنب اختاذ أي تدبري من جانب واحد ال         )١٥(٢٠٠٣ديسمرب  

  املعلومات؛ القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة واالمتناع عن ذلك يف إطار بناء جمتمع
ملقـررين اخلاصـني واملعنـيني       دعوة جملس حقوق اإلنـسان مجيـع ا        تكرر تأييدها   - ١٤  

ــة         ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــدان احلق ــس يف مي ــابعني للمجل ــة الت ــات املواضــيعية القائم باآللي
والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كـل يف نطـاق واليتـه، لآلثـار والعواقـب الـسلبية للتـدابري                  

  القسرية املتخذة من جانب واحد؛
وق اإلنــسان أن تعــد مفوضــية األمــم املتحــدة   طلــب جملــس حقــ تعيــد تأكيــد  - ١٥  

حلقوق اإلنسان دراسة مواضيعية عن اآلثـار املترتبـة علـى التـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب                
واحد يف التمتع حبقوق اإلنسان مشفوعة بتوصيات عن اإلجـراءات الـيت يـتعني اختاذهـا لوضـع                  

سابقة والقـرارات واملعلومـات ذات الـصلة        حد هلذه التدابري، آخذة يف االعتبار مجيع التقارير الـ         
باملوضــوع املتاحــة ملنظومــة األمــم املتحــدة يف هــذا الــشأن، وأن تقــدمها إىل اجمللــس يف دورتــه    

  عشرة؛ التاسعة
 إىل األمني العام أن يطلع مجيـع الـدول األعـضاء علـى هـذا القـرار وأن                   تطلب  - ١٦  

تـب علـى التـدابري القـسرية املتخـذة مـن            لديها من آراء ومعلومات بشأن مـا يتر        يواصل مجع ما  
جانب واحد من تبعات وآثار سلبية يف سكاهنا وأن يقدم تقريرا حتليليـا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة                    
العامة يف دورهتا الثامنة والستني، يف الوقت الذي تكرر فيه مرة أخرى تأكيـد ضـرورة تـسليط                  

  الضوء على التدابري العملية والوقائية يف هذا الصدد؛
ــرر  - ١٧   ــستني       تق ــة وال ــا الثامن ــة يف دورهت ــبيل األولوي ــى س ــسألة عل ــر يف امل  أن تنظ

حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحـسني          مـسائل ”إطار البنـد الفرعـي املعنـون         يف
تعزيـز حقـوق اإلنـسان      ” من البند املعنـون      “التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

  .“ومحايتها
__________ 

  )١٥(  A/C.2/59/3املرفق، الفصل األول، الفرع ألف ،. 
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  ع القرار العاشرمشرو    
  احلق يف التنمية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
تـشجيع   مبيثاق األمم املتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى                   إذ تسترشد   
وعلـى القيـام، حتقيقـا هلـذه      مـن احلريـة    ظل مزيـد    يف يات املعيشة  االجتماعي ورفع مستو   التقدم

ؤون االقتــــصادية واالجتماعيــــة   الــــش ب النــــهوض  الدوليــــة يف  الغايــــة، باســــتخدام اآلليــــات  
  لشعوب،ا ميعجل

وإىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان   وإذ تشري   
  ،)٢(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل )٢(املدنية والسياسية

مترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت         ميـع املـؤ   جل الوثـائق اخلتاميـة    إىل    أيـضا  وإذ تشري   
  املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،  األممعقدهتا

احلق يف التنميـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة            املتعلق بـ  عالن  إىل اإل   كذلك شريوإذ ت   
 والذي جـرى فيـه التأكيـد علـى         ١٩٨٦ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨يف قرارها   
 وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل          غـري قابـل للتـصرف     من حقوق اإلنـسان       التنمية حق  أن احلق يف  

حمـور االهتمـام     على حد سواء وأن الفـرد هـو          األممالذين يكونون    ألفرادا و لدول ل  حق التنمية
  ،هامن  واملستفيد الرئيسييف التنمية
ة حـق عـاملي     احلق يف التنمي  أن    أعادا تأكيد  )٣( أن إعالن وبرنامج عمل فيينا     تؤكدوإذ    

حمـور االهتمـام   يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية وأن الفرد هـو          غري قابل للتصرف وجزء ال    
  ،ها واملستفيد الرئيسي منيف التنمية
 جعل احلق يف التنمية أمرا واقعا لكل شخص، علـى           املتمثل يف  اهلدف   تعيد تأكيد وإذ    

 سـبتمرب /أيلـول  ٨ تمدتـه اجلمعيـة العامـة يف      أللفية الذي اع  ل النحو املبني يف إعالن األمم املتحدة     
٤(٢٠٠٠(،  

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  
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ألن غالبية الشعوب األصلية يف العامل تعـيش يف ظـروف مـن        وإذ يساورها بالغ القلق     
تقــر بالـضرورة امللحــة للتــصدي لألثـر الــسليب للفقــر وعـدم اإلنــصاف يف الــشعوب     الفقـر، وإذ 

  وفعال، لى الفقر على حنو تاماألصلية عن طريق ضمان مشوهلا بربامج التنمية والقضاء ع
 ميع احلقوق املدنية والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية        الطابع العاملي جل   تعيد تأكيد وإذ    

وتعزيـز كـل     هـا وترابطها  وتشابكوعدم قابليتها للتجزئة     احلق يف التنمية،     هاواالجتماعية، مبا في  
  ،اآلخر منها

املفاوضـات التجاريـة ملنظمـة التجـارة         لعدم إحراز تقدم يف      وإذ تعرب عن بالغ القلق      
تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة اإلمنائية عـن نتـائج ناجحـة يف جمـاالت                  العاملية، وإذ 

رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول املنتجات غري الزراعيـة إىل األسـواق وتيـسري التجـارة                 
  ،والتنمية واخلدمات

ــشري    ــة إىل وإذ ت ــة اخلتامي ــدورة ل الوثيق ــةل ــم املتحــدة للتجــارة    الثاني ــؤمتر األم  عــشرة مل
 بـشأن موضـوع   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥ إىل   ٢٠ أكرا يف الفتـرة مـن        والتنمية اليت عقدت يف   

  ،)٥(‘‘معاجلة فرص وحتديات العوملة من أجل التنمية’’
ــضاوإذ تــشري   ــسان     أي ــرار جملــس حقــوق اإلن ــسابقة وق ــع قراراهتــا ال  ٢١/٣٢ إىل مجي

ــؤرخ  ــول٢٨املــــ ــبتمرب / أيلــــ ــس )٦(٢٠١٢ســــ ــرارات اجمللــــ ــسابقة   وإىل قــــ ــرارات الــــ وقــــ
 ١٩٩٨/٧٢قـــــرار الســـــيما  احلق يف التنميـــــة، والبـــــ املتعلقـــــةاإلنـــــسان  حقـــــوق جلنـــــة
 التقـدم واصـلة   مل امللحـة     الذي اختذته اللجنة بشأن الـضرورة      )٧(١٩٩٨أبريل  /نيسان ٢٢ املؤرخ

  احلق يف التنمية،ب  املتعلقعالناإل يف التنمية على النحو املبني من أجل إعمال احلق يف
 للفريــق العامــل احلاديــة عــشرةالــدورة الــيت مت التوصــل إليهــا يف نتــائج الإىل شري وإذ تــ  

ــة التــابع جمل  ــرةالــيت عقــدت حقــوق اإلنــسان لــساملعــين بــاحلق يف التنمي مــن   يف جنيــف يف الفت
 وعلـى النحـو   )٨(ريـق العامـل  الوارد يف تقريـر الف على النحو  ،٢٠١٠أبريل / نيسان ٣٠إىل   ٢٦

__________ 
 .2 و Corr.1 و TD/442ظر ان  )٥(  

، )A/67/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والـستون، امللحـق رقـم                  انظر    )٦(  
  .الفصل الثالث

، الفـصل الثـاين،   )E/1998/23 (٣، امللحـق رقـم   ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،      انظر    )٧(  
 .الفرع ألف

  )٨(  A/HRC/15/23. 
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املشار إليه يف تقريـر األمـني العـام ومفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عـن احلـق                         
  ،)٩(التنمية يف

ــضا  وإذ تــشري   ــسادس عــشر لرؤســاء دول أ ؤمتر املــإىل أي ــدان حكومــات وال  عــدم بل
 ومــؤمترات ٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٦طهــران، يف الفتــرة مــن  يف الــذي عقــداالحنيــاز 

القمة واملؤمترات السابقة اليت أكدت فيها الدول األعـضاء يف احلركـة ضـرورة إعمـال احلـق يف                   
  التنمية على سبيل األولوية،

ــا  تكــرر تأكيــد تأييــدها املتواصــل وإذ    ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي  )١٠( للــشراكة اجلدي
  بوصفها إطارا إمنائيا ألفريقيا،

مقرر الفريق العامل املعين بـاحلق يف   /ليت يبذهلا رئيس  للجهود ا عن تقديرها   وإذ تعرب     
التنمية التابع جمللس حقوق اإلنسان وأعضاء فرقة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بإعمـال احلـق                

 الـيت وضـعها   ٢٠١٠-٢٠٠٨يف التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثالثية املراحل للفترة     
  ،)١١(٢٠٠٧مارس / آذار٣٠رخ  املؤ٤/٤جملس حقوق اإلنسان يف قراره 

 إزاء اآلثـار الـسلبية لألزمـات االقتـصادية واملاليـة العامليـة يف               وإذ يساورها بـالغ القلـق       
  إعمال احلق يف التنمية،

جيـوز   بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع جبميع حقوق اإلنسان، ال           وإذ تسلم     
  إلنسان املعترف هبا دوليا،التذرع بانعدام التنمية لتربير النيل من حقوق ا

أجل ضمان حتقيـق      بضرورة أن تتعاون الدول األعضاء فيما بينها من        وإذ تسلم أيضا    
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض سـبيل التنميـة وبـضرورة أن يـشجع اجملتمـع الـدويل التعـاون                    

سـبيل التنميـة وأن   الدويل الفعال من أجل إعمال احلق يف التنميـة وإزالـة العقبـات الـيت تعتـرض        
إحراز تقدم دائم حنو إعمال احلق يف التنمية يستلزم اتباع سياسـات إمنائيـة فعالـة علـى الـصعيد                    

  الدويل، الوطين وإقامة عالقات اقتصادية منصفة وهتيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد
   لكرامة اإلنسان،نيأن الفقر مهب كذلكوإذ تسلم   
األخطار اليت يواجهها العامل وأن القضاء       من أكرب دقع واجلوع   أن الفقر امل  ب وإذ تسلم   

 مــن األهــداف اإلمنائيــة ١هلــدف با عمــال ا مــن اجملتمــع الــدويل،اعيــمج التزامــعليهمــا يتطلــب ا
__________ 

  )٩(  A/HRC/15/24.  
  )١٠(  A/57/304املرفق ،. 

، الفـصل الثالـث،     )A/62/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم                 : انظر  )١١(  
  .الفرع ألف
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 يف حتقيـق  أن يـساهم اجملتمع الدويل، مبا فيه جملـس حقـوق اإلنـسان،          بالتايل ب  إذ هتيب لأللفية، و 
  اهلدف، ذلك

معاناة العديد مـن    ن حاالت الظلم عرب التاريخ قد سامهت قطعا يف          أب وإذ تسلم أيضا    
الفقــر والتخلــف والتــهميش  مــن  النــاس يف خمتلــف أرجــاء العــامل، وخباصــة يف البلــدان الناميــة،  

   االجتماعي والتفاوت االقتصادي وعدم االستقرار وانعدام األمن،االستبعادو
تعزيــز احلــق يف ل البالغــة األمهيــةصــر  العناميثــل أحــدأن القــضاء علــى الفقــر  ؤكــدتوإذ   

هنـج متكامـل متعـدد اجلوانـب        اتبـاع   التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة األوجه تـستلزم          
ألبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئيـة واملؤسـسية علـى مجيـع الـصعد،       التصدي ل  يف

 نــسبة ســكان العــامل الــذين يقــل  وخباصــة يف ســياق اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض 
ونــسبة الــسكان الــذين يعــانون اجلــوع إىل النــصف حبلــول    دخلــهم اليــومي عــن دوالر واحــد 

  ،٢٠١٥ عام
ــا    - ١   ــسامية حلقــوق      حتــيط علم ــم املتحــدة ال ــام ومفوضــة األم ــر األمــني الع بتقري

  ؛)١٢(اإلنسان عن احلق يف التنمية
ــة لال تــــسلم  - ٢   ــة مجيــــع املناســــبات املنظمــ حتفــــال بالــــذكرى الــــسنوية   بأمهيــ
، مبـا يف ذلـك حلقـة النقـاش الـيت            )١٣(والعشرين العتماد اإلعالن بشأن احلق يف التنمية       اخلامسة

بـني الـسياسات   : آفـاق املـستقبل علـى طريـق إعمـال احلـق يف التنميـة          ”عقدت بشأن موضـوع     
  حقوق اإلنسان؛خالل الدورة الثامنة عشرة جمللس “ واملمارسات

نتاجات والتوصيات اليت اعتمدها بتوافق اآلراء الفريق العامـل املعـين           االست قرت  - ٣  
إعـادة  ، وتـدعو، مـع   )٨(باحلق يف التنمية التابع جمللس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه احلاديـة عـشرة             

تأكيدها، إىل أن تنفذها فورا وعلى حنو كامل وفعال مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                   
ذات الصلة، وتالحظ أيضا اجلهود اليت تبذل حاليـا يف إطـار الفريـق              واجلهات الفاعلة األخرى    

  ؛٤/٤العامل بغية إجناز املهام اليت أوكلها إليه جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
 تنفيـذ واليـة الفريـق العامـل حـسبما جـددها جملـس حقـوق اإلنـسان يف                    تؤيد  - ٤  

عقـد  لـه أن ي    بأن الفريـق العامـل       ، مع التسليم  )١٤(٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٣قراره  
  تقاريره إىل اجمللس؛وأن يقدم دورات سنوية لفترة مخسة أيام عمل 

__________ 
  )١٢(  A/HRC/19/45.  
 .، املرفق٤١/١٢٨القرار   )١٣(  

ــة العا : انظــر  )١٤(   ــة للجمعي ــائق الرمسي ــستون، امللحــق رقــم   الوث ــة وال ــدورة الثالث ، )A/63/53/Add.1 ( ألــف٥٣مــة، ال
 .األول الفصل
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 بعمليـة النظـر يف مـشروع معـايري احلـق يف التنميـة ومـا يتـصل هبـا مـن                       ترحب  - ٥  
 ومراجعته وتنقيحه اليت استهلها الفريق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة              )١٥(معايري فرعية تنفيذية  

  لقراءة األوىل ملشروع املعايري؛با
ــام ذات الـــصلة  تـــشدد  - ٦   ــوععلـــى األحكـ ــة   باملوضـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ  مـــن قـ

وهتيـب    جملس حقوق اإلنـسان،    الذي أنشئ مبوجبه   ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١
 أن يواصل، تنفيذا لالتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنـامج عملـه     اجمللس يف هذا الصدد   ب
 وأن ميــضي هبــا قــدما وأن ينــهض يف هــذا  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةوحتقيــقيــة املــستدامة لتنما

 مــن إعــالن وبرنــامج ١٠  و٥علــى النحــو احملــدد يف الفقــرتني  ،احلق يف التنميــةالــصدد أيــضا بــ
 األخـرى    حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية        مجيـع   يف نفـس مـستوى     ، ليـصبح  )٣(عمل فيينـا  
  ؛هلا ومساويا
املعنيـة  فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى          العمل الـذي اضـطلعت بـه         تالحظ أيضا   - ٧  

ذلـك توحيـد النتـائج الـيت         يف ، مبـا  ٢٠١٠بإعمال احلق يف التنميـة الـيت انتـهت واليتـها يف عـام               
توصــلت إليهــا وإعــداد قائمـــة املعــايري املتعلقــة بــاحلق يف التنميـــة واملعــايري الفرعيــة التنفيذيـــة         

  ؛)١٦(هلا املقابلة
 الـدول األعـضاء واجلهـات املعنيـة علـى أن تراعـي لـدى تقـدمي آرائهـا                    تشجع  - ٨  

بــشأن عمــل فرقــة العمــل الرفيعــة املــستوى وكيفيــة املــضي قــدما الــسمات األساســية للحــق يف  
التنمية كما هي حمددة يف اإلعالن بـشأن احلـق يف التنميـة والقـرارات املتعلقـة بـاحلق يف التنميـة                      

  وق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة؛الصادرة عن جلنة حق
ضــرورة أن تــستخدم اآلراء الــيت يــتم جتميعهــا واملعــايري واملعــايري  تؤكــد أيــضا  - ٩  

الفرعية التنفيذية املقابلة هلا املذكورة أعاله، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرهـا،                
  ة إلعمال احلق يف التنمية، حسب االقتضاء؛يف وضع جمموعة من املعايري الشاملة املتسق

 علـى أمهيـة أن يتخـذ الفريـق العامـل اخلطـوات املناسـبة لكفالـة احتـرام                    تشدد  - ١٠  
املعايري املذكورة أعاله وتطبيقها عمليا، األمر الذي ميكن أن يتخـذ أشـكاال خمتلفـة منـها وضـع       

ملعـايري لتـصبح أساسـا للنظـر يف      مبادئ توجيهية بشأن إعمـال احلـق يف التنميـة، ولتطـوير هـذه ا              
  وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛

__________ 
  .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر   )١٥(  
 .Add.2 و Add.1/Corr.1و  Corr.1  وA/HRC/15/WG.2/TF/2 انظر  )١٦(  
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 يف دورتـه  لفريـق العامـل  ا أمهية املبادئ األساسية الواردة يف اسـتنتاجات    تؤكد  - ١١  
 الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مثـل املـساواة وعـدم التمييـز                 أغراض مع   تسقةامل )١٧(الثالثة

 احلـق يف التنميـة       مراعـاة   لتعمـيم  أساسـية واملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل، بوصفها مبادئ       
   أمهية مبدأي اإلنصاف والشفافية؛تشدد علىعلى الصعيدين الوطين والدويل، و

 االضـطالع  لـدى والفريـق العامـل،      املقرر/راعي الرئيس يأن  أمهية   أيضا تؤكد  - ١٢  
  :يلي مبا ضرورة القيام واليتيهما،ب

نظــام احلكــم الــدويل مــن أجــل زيــادة  علــى الطــابع الــدميقراطي إضــفاء تعزيــز   )أ(  
 لة للبلدان النامية يف صنع القرار الدويل؛ااملشاركة الفع

لـة، مثـل الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل            االعمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفع        )ب(  
 أقـل البلـدان منـوا،    سـيما  اللبلـدان الناميـة، و   وغريها من املبادرات املماثلة مع ا  )١٠(تنمية أفريقيا 

 ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ يف بغرض إعمال حقها يف التنمية، مبا

ــسعي   )ج(   ــادة  ىلإال ــرارزي ــ اإلق ــة ب ــه علــى واحلق يف التنمي ــه وإعمال ــصعيد  تطبيق ال
صعيد يلـزم مـن سياسـات علـى الـ           مـا  وضـع  علـى     يف الوقـت نفـسه     حث مجيـع الـدول    والدويل  

يتجــزأ مــن حقــوق  باعتبــاره جــزءا ال احلــق يف التنميــة إلعمــال التــدابري الالزمــة اختــاذالــوطين و
التعـاون الـذي يعـود      نطـاق   حث مجيع الدول أيضا علـى توسـيع         و اإلنسان واحلريات األساسية  

العقبــات الــيت تعتــرض ســبيل  إزالــة التنميــة ووتعميقــه مــن أجــل ضــمان حتقيــقبــالنفع املــشترك 
إحـراز   أن مراعـاة عمال احلـق يف التنميـة، مـع    إل التعاون الدويل الفعال تشجيع يف سياق  التنمية

 سياسات إمنائية فعالـة علـى الـصعيد الـوطين           اتباع يستلزم احلق يف التنمية      حنو إعمال  تقدم دائم 
 اتية على الصعيد الدويل؛ؤوهتيئة بيئة اقتصادية م

ــائل     )د(   ــبل ووسـ ــر يف سـ ــة النظـ ــلة كفالـ ــ مواصـ ــة  الإعمـ ــق يف التنميـ ــى  احلـ علـ
 ؛األولوية سبيل

 األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــ  اتعمـــيم مراعـــاة احلـــق يف التنميـــة يف سياســـات       )هـ(  
النظـام   و الـدويل  التنفيذية ويف سياسـات النظـام املـايل    تها وأنشط هاوبراجموصناديقها  املتخصصة  

يف هـذا الـصدد أن املبـادئ      مـع األخـذ يف االعتبـار      ،  ماالتجاري املتعدد األطراف واسـتراتيجياهت    
ــة  يف اجملــاالتاألساســية  ــة الدولي ــة واملالي ــصادية والتجاري ــز   ، االقت  مثــل اإلنــصاف وعــدم التميي

لـة مـن أجـل      ا إقامـة الـشراكات الفع     هـا والشفافية واملساءلة واملـشاركة والتعـاون الـدويل، مبـا في          
املعاملـة القائمـة علـى التمييـز      احلـق يف التنميـة ومنـع    يف سبيل إعمـال غىن عنها   التنمية، أمور ال  

__________ 
 . ألف-، الفرع الثامن E/CN.4/2002/28/Rev.1 انظر  )١٧(  
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 هتــــماملــــسائل الــــيت معاجلــــة اعتبــــارات أخــــرى غــــري اقتــــصادية يف  عتبــــارات سياســــية أوال
 النامية؛ البلدان

جملـس حقـوق اإلنـسان علـى مواصـلة النظـر يف كيفيـة ضـمان متابعــة          تـشجع   - ١٣  
ق يف التنميـة، وفقـا     احلبـ  عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق           

اجلمعية العامة وجلنة حقـوق اإلنـسان    اليت اختذهتاقرارات المن باملوضوع  لألحكام ذات الصلة    
  لس؛اجمل باملقررات اليت سيتخذها وعمال

 الدول األعضاء ومجيع اجلهات املعنية األخرى إىل املـشاركة بنـشاط يف             تدعو  - ١٤  
 بالـدعم القـوي الـذي قدمتـه     مع اإلقـرار ،  املستقبل يفملنتدى االجتماعياليت يعقدها ادورات  ال

  اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل املنتدى يف دوراته األربع األوىل؛
 االلتزام بتنفيذ األهداف والغايات احملددة يف مجيع الوثائق اخلتامية          تعيد تأكيد   - ١٥  

ألمم املتحدة وعمليات استعراضـها، وخباصـة       للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا ا      
يتصل منها بإعمال احلق يف التنمية، مع التسليم بأن إعمال احلق يف التنمية أمـر بـالغ األمهيـة                  ما

  لتحقيق املقاصد واألهداف والغايات الواردة يف تلك الوثائق اخلتامية؛
ــد    - ١٦   ــضا تأكي ــد أي ــر أساســي    تعي ــة أم ــال احلــق يف التنمي ــالن  تنل أن إعم ــذ إع في

مجيـع حقـوق اإلنـسان حقـوق عامليـة مترابطـة متـشابكة              أن  وبرنامج عمل فيينا اللـذين يعتـربان        
حمور التنميـة ويقـران بأنـه علـى الـرغم مـن أن التنميـة تيـسر                  هو   اإلنسان   وأنغري قابلة للتجزئة    

ق اإلنـسان    لتربير النيـل مـن حقـو        التنمية جيوز التذرع بانعدام   التمتع جبميع حقوق اإلنسان، ال    
  املعترف هبا دوليا؛

 أن املسؤولية عـن تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها تقـع يف املقـام               تؤكد  - ١٧  
األول علـــى عـــاتق الدولـــة، وتعيـــد تأكيـــد أن الـــدول مـــسؤولة يف املقـــام األول عـــن تنميتـــها  

طنيـــة دور الـــسياسات الوأمهيـــة مغـــاالة يف التـــشديد علـــى  االقتـــصادية واالجتماعيـــة وأنـــه ال
  واالستراتيجيات اإلمنائية؛

 مسؤولية الدول يف املقام األول عن هتيئة الظروف املؤاتية إلعمال           تعيد تأكيد   - ١٨  
 حتقيقـا   كل منـها مـع األخـرى       الوطين والدويل والتزامها بتعاون       على الصعيدين  احلق يف التنمية  
  لتلك الغاية؛

  التنمية؛ عمال احلق يفإلاتية  ضرورة هتيئة بيئة دولية مؤتعيد أيضا تأكيد  - ١٩  
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 ضــرورة الــسعي إىل زيــادة اإلقــرار بــاحلق يف التنميــة وتطبيقــه وإعمالــه  تؤكــد  - ٢٠  
الدول أن تتخذ التدابري الضرورية إلعمال احلـق        ميع  على الصعيدين الدويل والوطين، وهتيب جب     

  األساسية؛واحلريات يتجزأ من حقوق اإلنسان  التنمية باعتباره جزءا ال يف
 لتحديد العقبات اليت تعرقل اإلعمال الكامـل للحـق   البالغةعلى األمهية  تشدد    - ٢١  

  ؛هايف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل وحتليل
، يف الوقـت    تـزال  الإالّ أهنـا     وتطـرح حتـديات،      ا فرصـ  تتـيح  أن العوملـة،     تؤكد  - ٢٢  
، ةعوملــتــسوده البلــدان يف عــامل  قاصــرة عــن حتقيــق األهــداف املتمثلــة يف إدمــاج مجيــع النفــسه،

ــاملي مــن أجــل         ــوطين والع ــصعيدين ال ــدابري علــى ال وتؤكــد ضــرورة وضــع سياســات واختــاذ ت
يف حــال الــسعي إىل  ،هــا الــيت تتيحفــرصال العوملــة واغتنــام  الــيت تفرضــهالتحــدياتلالتــصدي 

   هذه العملية شاملة ومنصفة على حنو تام؛تصبح أن
تـزال    بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة ال              بأن الفجوة الفاصلة   تقر  - ٢٣  

اجملتمـع الـدويل بـذهلا وأن معظـم         واصل   اجلهود اليت ي    من رغمعلى ال واسعة إىل حد غري مقبول      
تزال تواجه صعوبات يف املـشاركة يف عمليـة العوملـة وأن العديـد منـها يواجـه                   البلدان النامية ال  

  ن االستفادة من منافع العوملة؛خطر التهميش واالستبعاد الفعلي م
  إعمـال احلـق يف     يف يف هـذا الـصدد إزاء اآلثـار الـسلبية            تعرب عن بالغ قلقها     - ٢٤  
 استمرار تدهور احلالة االقتصادية واالجتماعية، وخباصة يف البلـدان الناميـة،            املترتبة على التنمية  

امل يف الوقــت الـــراهن وإزاء  نتيجــة أزمــيت الطاقــة والغـــذاء واألزمــة املاليــة الــيت يـــشهدها العــ       
الـيت زادت مـن   و تغري املناخ العـاملي ونقـص التنـوع البيولـوجي          اليت يفرضها التحديات املتزايدة   

  أوجه الضعف وعدم املساواة وأثرت سلبا يف مكاسب التنمية، وخباصة يف البلدان النامية؛
 إعـالن األمـم    على أن اجملتمع الدويل بعيد عـن حتقيـق اهلـدف احملـدد يف          تشدد  - ٢٥  

 واملتمثل يف خفض عدد الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر إىل النـصف حبلـول                   )٤(املتحدة لأللفية 
، وتعيد تأكيد االلتزام بتحقيـق ذلـك اهلـدف، وتـشدد علـى مبـدأ التعـاون الـدويل،         ٢٠١٥عام  
 بـــني البلـــدان املتقدمـــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل   ،يف ذلـــك الـــشراكة وااللتـــزام مبـــا

  اهلدف؛ حتقيق
 البلدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تتخـذ بعـد خطـوات ملموسـة حنـو حتقيـق                    حتث  - ٢٦  

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة             ٠,٧هدف ختصيص نسبة    
مجـايل   يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي اإل          ٠,٢  و ٠,١٥بـني    إىل البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا        

لصاحل أقل البلدان منوا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على االسـتفادة مـن التقـدم                  
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ــساعدة يف      يف احملــرز  ــاال للم ــتخداما فع ــة اس ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــتخدام امل ــة اس ــق  كفال حتقي
  األهداف والغايات اإلمنائية؛

 قطاعـات إىل األسـواق يف      بضرورة معاجلة مـسألة وصـول البلـدان الناميـة            تقر  - ٢٧  
ــة،     ــري الزراعيـ ــات غـ ــدمات واملنتجـ ــة واخلـ ــها الزراعـ ــدة منـ ــةعـ ــات وخباصـ ــم  القطاعـ  الـــيت هتـ

  النامية؛ البلدان
 اجملـاالت   يـشمل  إىل حترير جمد للتجـارة بـوترية مناسـبة، مبـا             تدعو مرة أخرى    - ٢٨  
امــات املتعلقــة باملــسائل تــزال قيــد التفــاوض يف منظمــة التجــارة العامليــة، والوفــاء بااللتز  الــيت ال

والــشواغل املتــصلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفــضيلية هبــدف تعزيزهــا    
، وجتنـب األشـكال اجلديـدة مـن احلمايـة اجلمركيـة،             وقابليـة للتنفيـذ   وجعلها أكثر دقـة وفعاليـة       

ا مـسائل مهمـة يف إحـراز        وبناء القدرات وتقدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان الناميـة، باعتبارهـ             
  تقدم حنو إعمال احلق يف التنمية بشكل فعال؛

 بأمهية الـصلة القائمـة بـني اجملـاالت االقتـصادية والتجاريـة واملاليـة الدوليـة                  تقر  - ٢٩  
وإعمال احلق يف التنمية، وتؤكد يف هذا الصدد ضـرورة تعزيـز احلكـم الرشـيد وتوسـيع قاعـدة                    

ــة ب تنطــوي علــى شــواغل تتعلــق بــشأن املــسائل الــيت  صــنع القــرار علــى الــصعيد الــدويل    التنمي
 وتعزيز منظومة األمم املتحدة وغريها مـن املؤسـسات املتعـددة            ةالثغرات التنظيمي  وضرورة سد 

اقتـصاداهتا   األطراف، وتؤكد أيـضا ضـرورة توسـيع مـشاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر               
ــة   ــة انتقالي ــة صــنع ا وتعزيزهــا مبرحل ــد املعــايري يف اجملــال االقتــصادي علــى    يف عملي لقــرار وحتدي

  الدويل؛ الصعيد
 الـوطين يـساعدان     الـصعيد  بأن احلكم الرشيد وسيادة القـانون علـى          تقر أيضا   - ٣٠  

اجلهود وتـسلم بـ   ، مبـا فيهـا احلـق يف التنميـة،           تـها مجيع الدول على تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحاي        
  ذلـك   ممارسـات احلكـم الرشـيد، مبـا يف          وتعزيـز  ديـد من أجل حت  بذهلا   الدول   تواصلاليت  القيمة  

احلكم املتسم بالشفافية واملسؤولية واخلاضع للمساءلة والقـائم علـى املـشاركة، الـيت تـستجيب                
يف سياق اتباع هنج شراكة متفـق عليهـا إزاء          مبا يف ذلك    الحتياجاهتا وتطلعاهتا وتتناسب معها،     
  ؛التنمية وبناء القدرات واملساعدة التقنية

وأمهيــة األخــذ مبنظــور يراعــي نــوع   بأمهيــة دور املــرأة وحقوقهــا تقــر كــذلك  - ٣١  
عملية إعمال احلق يف التنمية، وتالحظ بوجـه خـاص       ب تتعلق، باعتبار ذلك مسألة شاملة      اجلنس

العالقــة اإلجيابيــة القائمــة بــني تعلــيم املــرأة ومــشاركتها علــى قــدم املــساواة يف األنــشطة املدنيــة   
  االقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمع احمللي وتعزيز احلق يف التنمية؛والثقافية و
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 ضرورة إدماج حقوق األطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، يف مجيـع                 تؤكد  - ٣٢  
الــسياسات والــربامج وكفالــة تعزيــز تلــك احلقــوق ومحايتــها، وخــصوصا يف اجملــاالت املتعلقــة    

  ل كامل؛بالصحة والتعليم وتنمية قدراهتم بشك
متالزمـة نقـص     و اإلعالن السياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            إىلشري  ت  - ٣٣  

 تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القــضاء علــى فــريوس نقــص املناعــة البــشرية): اإليــدز(املناعــة املكتــسب 
جلمعية العامة الرفيـع املـستوى بـشأن      ايف اجتماع    ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ يفاإليدز الذي اعتمد    و
، وتؤكـد ضـرورة اختـاذ    )١٨)(اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب  ووس نقص املناعة البشرية   فري

ضافية على الصعيدين الـوطين والـدويل مـن أجـل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                   مزيد من التدابري اإل   
د ، مـع مراعـاة اجلهـو       األخـرى  األمـراض املعديـة    و )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      والبشرية  

  والربامج اجلارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقدمي املساعدة الدولية يف هذا الصدد؛
جتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى بــشأن البــاإلعالن الــسياسي ترحــب   - ٣٤  

 )١٩(٢٠١١ سـبتمرب / أيلـول ١٩يف الـذي اعتمـد   الوقاية مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها        
التحـديات  وغريهـا مـن    التنميـة  تعتـرض سـبيل    الـيت    والذي ركز بوجـه خـاص علـى التحـديات         

  ؛لبلدان الناميةإىل ا بالنسبة وخصوصاواآلثار االجتماعية واالقتصادية، 
إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة        تــشري   - ٣٥  

  ؛)٢٠(“املستقبل الذي نصبو إليه”
ــشري  - ٣٦   ــوق األشــخا  ت ــة حق ــة إىل اتفاقي ــا يف   )٢١(ص ذوي اإلعاق ــدأ نفاذه ــيت ب  ال

، وتؤكد ضرورة مراعـاة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأمهيـة التعـاون       ٢٠٠٨مايو  /أيار ٣
  ؛دعم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال احلق يف التنميةالدويل يف 
 جتاه الشعوب األصلية يف عملية إعمال احلق يف التنمية، وتعيـد   تؤكد التزامها   - ٣٧  

يد االلتـزام بالنـهوض حبقـوق هـذه الـشعوب يف جمـاالت التعلـيم والعمالـة والتـدريب املهـين                      تأك
وإعادة التدريب واإلسكان والصرف الصحي والصحة والضمان االجتماعي وفقـا لاللتزامـات        
الدولية املعترف هبا يف جمال حقوق اإلنسان ومع األخذ يف احلسبان، حسب االقتـضاء، إعـالن                

ــم املتحــدة بــ   ــة يف قرارهــا       األم ــه اجلمعيــة العام ــذي اعتمدت ــشعوب األصــلية ال ــوق ال شأن حق
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥

__________ 
 .، املرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٨(  

 .، املرفق٦٦/٢القرار   )١٩(  

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٢٠(  

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(  
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 بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                تسلم  - ٣٨  
  ؛للشركات سعيا إىل القضاء على الفقر وحتقيق التنمية وبضرورة حتديد املسؤولية االجتماعية

 على الضرورة امللحة الختاذ تـدابري ملموسـة وفعالـة ملنـع مجيـع أشـكال                 تشدد  - ٣٩  
 املكتـسبة   لألصـول  الـدويل    النقـل الفساد ومكافحتها وجترميها على مجيع الصعد ومنع عمليـات          

بصورة غري مشروعة والكشف عنها وردعها على حنو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدويل علـى               
، )٢٢(، مبــا يتــسق مــع مبــادئ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحـــــة الفــسـاد  ولاســتعادة تلــك األصــ

 وخباصة الفصل اخلامس منها، وتؤكد أمهية التـزام مجيـع احلكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـا يف                  
 إطــار قــانوين ثابــت، وحتــث الــدول يف هــذا الــسياق علــى توقيــع االتفاقيــة والتــصديق عليهــا يف 

  ل األطراف على تطبيقها تطبيقا فعاال؛أقرب وقت ممكن، وحتث الدو
 على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية األمم املتحدة حلقـوق           تشدد أيضا   - ٤٠  

ملـوارد املاليـة والبـشرية    ااإلنسان يف جمال تعزيز احلق يف التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان اسـتخدام   
  مني العام تزويد املفوضية باملوارد الالزمة؛، وهتيب باأل استخداما فعاالواليتهاب لالضطالعالالزمة 

 إىل مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن            املوجه   الطلب   تعيد تأكيد   - ٤١  
ــة     تــضطلع ــة، لــدى تعمــيم مراعــاة احلــق يف التنميــة، بأنــشطة ترمــي إىل تعزيــز الــشراكة العاملي  بفعالي

منائية واملؤسسات الدولية املعنية بالتنمية والتمويل      ألغراض التنمية بني الدول األعضاء والوكاالت اإل      
  اإلنسان؛  تلك األنشطة بالتفصيل يف تقريرها املقبل إىل جملس حقوقتدرجوالتجارة وأن 

الوكـاالت املتخصـصة تعمـيم مراعـاة     و بصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا       هتيب  - ٤٢  
كد ضرورة تعميم مراعاة احلـق يف التنميـة يف   احلق يف التنمية يف براجمها وأهدافها التنفيذية، وتؤ      

  ؛هماسياسات النظام املايل الدويل والنظام التجاري املتعدد األطراف وأهداف
إىل األمني العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول األعـضاء وأجهـزة                 تطلب    - ٤٣  

إلمنائيـة واملاليـة    األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصـناديقها وبراجمهـا واملؤسـسات ا           
  سيما مؤسسات بريتون وودز واملنظمات غري احلكومية؛ الدولية، وال

ة ثامنـ  إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا ال             تطلب أيضا   - ٤٤  
 اجلهـود املبذولـة     يـضمنهما والستني وتقريرا مؤقتا إىل جملس حقوق اإلنسان عن تنفيـذ هـذا القـرار               

 ةمقــرر/ةالتنميــة وإعمالــه، وتــدعو رئيــس الــصعد الــوطين واإلقليمــي والــدويل لتعزيــز احلــق يفعلــى 
  . والستنيالثامنةيف دورهتا والتحاور معها  شفوي إىل اجلمعية تقريرالفريق العامل إىل تقدمي 

__________ 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد املرجع نفسه  )٢٢(  
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  مشروع القرار احلادي عشر    
  محاية املهاجرين    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــع قراتـــــشري إذ   ــسابقة  إىل مجيـــ ــا الـــ ــةراهتـــ ــا  حب املتعلقـــ ــاجرين، وآخرهـــ ــة املهـــ مايـــ
 الــصادر ٦٦/١٢٨ وإىل قرارهــا ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ملــؤرخ  ا٦٦/١٧٢ القــرار

 وإذ تـشري أيـضا      بشأن العنف ضد العامالت املهاجرات،     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٩يف  
  ،)١(٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٣ حقوق اإلنسان جملسإىل قرار 
الذي ينص على أن مجيع الناس يولدون        )٢( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    تعيد تأكيد وإذ    
املبينـة   ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأنه حيق لكل إنسان التمتـع جبميـع احلقـوق واحلريـات         أحرارا
  القومي، األصل  العرق أو اللون أوعلى أساس خباصة متييز من أي نوع، ونفيه دو

ل ـــ داخ  اختيار حمل إقامتهيف أن لكل فرد احلق يف حرية التنقل و تأكيد أيضا تعيد وإذ  
  بلده، ي مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىلــفاحلق ل دولة وــدود كــح

ــشريذ وإ   ــسياسي   ت ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل   )٣(ة إىل العهــد ال والعهــد ال
  واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن )٣(ةية واالجتماعيــة والثقافيــاخلــاص بــاحلقوق االقتــصاد

ــسانية أو املهينــ   ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــع    )٤(ةضــروب املعامل ــة القــضاء علــى مجي واتفاقي
واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع           )٦(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ      )٥(ةأشكال التمييز ضـد املـرأ     

 واتفاقية فيينا للعالقـات     )٨( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     )٧(يأشكال التمييز العنصر  
  ،)١٠(مأسره واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد )٩(القنصلية

__________ 
 ،لــث، الفــصل الثا)A/67/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، امللحــق رقــم     )١(  

  .ألفالفرع 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.  
  .vol. 1249, No. 20378 املرجع نفسه،  )٥(  
  .vol. 1577, No. 27531املرجع نفسه،   )٦(  
  .vol. 660, No. 9464املرجع نفسه،   )٧(  
  .vol. 2515, No. 44910املرجع نفسه،   )٨(  
  .vol. 596, No. 8638املرجع نفسه،   )٩(  
  .vol. 2220, No. 39481املرجع نفسه،   )١٠(  
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التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين       ل الصلة   يذسهام  باإل نوِّهوإذ ت   
  حلماية املهاجرين،ةوليالد، يف املنظومة وأفراد أسرهم

إىل الوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة    إذ تــشري و 
بالدول أن تعزز حقـوق اإلنـسان واحلريـات          اليت هتيب    )١١(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”بعنوان  

ــا كــان وضــعهم كمهــاجرين، وال ســيما احلقــوق واحل      ــع املهــاجرين، أي ــات األساســية جلمي ري
األساسية للنساء واألطفال، وأن حتميها علـى حنـو فعـال وأن تعـاجل مـسألة اهلجـرة الدوليـة عـن             
طريق التعاون واحلوار على الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي وباتباع هنـج شـامل متـوازن،                 

وبلـدان  مع اإلقرار باألدوار واملسؤوليات اليت تقـع علـى عـاتق البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور                    
هج الـيت قـد تـؤدي       املقصد يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها وجتنب الـنُ           

  ،إىل تفاقم ضعفهم
الوثـائق اخلتاميـة الـصادرة    إىل األحكام املتعلقـة باملهـاجرين الـواردة يف      أيضاوإذ تشري   
 ومـن بينـها الوثيقـة    حـدة،  املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت عقـدهتا األمـم املت          عن مجيع 

 الـيت تقـر بـأن    )١٢(اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا يف التنميـة      
  واالقتصادية، ات املاليةضعفا يف سياق األزمتضررا والفئات أكثر  منهم ن يالعمال املهاجر

ــشري كــذلك    ــة   وإذ ت ــسكان والتنمي ــة ال ــراري جلن ــؤرخ ٢٠٠٦/٢ إىل ق ــار١٠ امل /  أي
  ،)١٤(٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٠٠٩/١  و)١٣(٢٠٠٦ مايو

إىل أن جلنــة الــسكان والتنميــة ســتنظر يف مــسألة االجتاهــات اجلديــدة يف       وإذ تــشري   
  ، ٢٠١٣اجلوانب الدميغرافية، يف دورهتا السادسة واألربعني املزمع عقدها يف عام : اهلجرة

 املتعلقـة   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخة   OC-16/99بالفـتوى   وإذ حتيط علما    
ــن      ــات ع ــى معلوم ــاحلق يف احلــصول عل ــراءات     ب ــار ضــمانات اإلج ــصلية يف إط ــساعدة القن امل

ــة   ــة الواجب ــوى القانوني ــول١٧ املؤرخــة OC-18/03والفت ــة ب٢٠٠٣ســبتمرب / أيل الوضــع  املتعلق
 اللـتني أصـدرهتما حمكمـة البلـدان        مالقانوين للمهاجرين غري احلـاملني للوثـائق الالزمـة وحقـوقه          

  اإلنسان، األمريكية حلقوق

__________ 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١١(  

  .، املرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٢(  
، الفـصل األول،  E/2006/25) (٥، امللحق رقـم    ٢٠٠٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      : انظر  )١٣(  

  .الفرع باء
  .، الفصل األول، الفرع باءE/2009/25) (٥، امللحق رقم ٢٠٠٩املرجع نفسه،   )١٤(  
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ــة يف   وإذ حتــيط علمــا أيــضا    / آذار ٣١ بــاحلكم الــذي أصــدرته حمكمــة العــدل الدولي
 وبــــاحلكم الــــذي  )١٥( أبينــــا ومواطنــــون مكــــسيكيون آخــــرون    يف قــــضية٢٠٠٤ مــــارس
م الصادر يف قـضية      بشأن طلب تفسري احلك    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩احملكمة يف    أصدرته
  تشري إىل التزامات الدول اليت أعيد تأكيدها يف احلكمني، ، وإذ)١٦ (أبينا

 على أمهية جملس حقوق اإلنـسان يف تعزيـز احتـرام محايـة حقـوق اإلنـسان                  وإذ تشدد   
  املهاجرون، واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم

  ين الدولية، بازدياد مشاركة املهاجرات يف حركات املهاجروإذ تسلم  
 للحـــوار الرفيـــع املـــستوى املتعلـــق ٢٠١٣إىل االنعقـــاد املرتقـــب يف عـــام وإذ تتطلـــع   

 يفنيويـورك    يفالـسابق الـذي ُعقـد        احلـوار الرفيـع املـستوى        وتشري إىل  باهلجرة الدولية والتنمية  
 بغرض مناقشة اجلوانـب املتعـددة األبعـاد       املوضوع نفسه    عن ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥  و ١٤
عالقـة بـني اهلجـرة الدوليـة والتنميـة          الب فيـه، يف مجلـة أمـور،         قرأُالذي  جرة الدولية والتنمية و   لله

  اإلنسان، وحقوق
 املعقـود يف    ،أن االجتماع السادس للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية        وإذ تالحظ   

ة مـن عـدة      نـاقش مجلـة النتـائج املنبثقـ        ،٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ و   ٢١موريشيوس يف   
ــز النــهوض باملهــاجرين  ”اجتماعــات حتــضريية، مركــزاً علــى املوضــوع الرئيــسي املعنــون     تعزي

 كإســهام يف تــشجيع التعــاون الــدويل فيمــا بــني  “ومــسامهتهم يف التنميــة يف جمتمعــاهتم ودوهلــم
تتيحـه   الدول، وبينها وبني اجلهات الفاعلة األخـرى، تعزيـزا لقـدرة الـدول علـى االسـتفادة ممـا             

  جرة والتنمية من فرص والتصدي ملا تطرحانه من حتديات مبزيد من الفعالية، اهل
مبـــسامهة املهـــاجرين يف اجملـــالني الثقـــايف واالقتـــصادي يف اجملتمعـــات الـــيت   تـــسلموإذ   

ــة فوائــد لتعظــيم  املناســبةحتديــد الوســائلوبــضرورة  تــستقبلهم ويف جمتمعــاهتم األصــلية،   التنمي
املقـصد،  وبلـدان  دان العبـور  األصـلية وبلـ  لبلدان أمام ارحها اهلجرة ومواجهة التحديات اليت تط   

__________ 
الفـصل اخلـامس،    ،  )A/59/4 (٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمـسون، امللحـق رقـم             : انظر  )١٥(  

 ,Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America): انظـر أيـضا  ؛ ٢٣-الفـرع ألـف  

Judgement, I.C.J Reports 2004, p. 12.  
اخلــامس، الفــصل  ،(A/64/4) ٤الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم : انظــر  )١٦(  

 Request for Interpretation of the Judgement of 31 March 2004 in the Case: ؛ انظـر أيـضا  ١٢-الفـرع بـاء  

concerning Avena and Other Mexican nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United 

States of America, Judgement, I.C.J Reports 2009, p.3 (.  
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 وإذ تلتـزم بـضمان معاملـة املهـاجرين معاملـة            االقتـصادية، واألزمة املاليـة    تأثري   يف ضوء    خباصةو
  الدويل، كرمية وإنسانية مع توفري أنواع احلماية املنطبقة هلم وبتعزيز آليات التعاون

عامليـة وعلـى أمهيـة التعـاون واحلـوار يف هـذا الـشأن          اهرة   ظ اهلجرةعلى أن    وإذ تشدد   
علــى كــل مــن الــصعيد الــدويل واإلقليمــي والثنــائي، حــسب االقتــضاء، وعلــى ضــرورة محايــة    
حقوق اإلنسان للمهاجرين، وخباصة يف وقت يزداد فيه تدفق اهلجـرة يف ظـل االقتـصاد املعـومل                  

  ،سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة وأصبح جيري يف
ــة    وإذ تــسلم    بــأن العــامالت املهــاجرات يــسامهن مــسامهة هامــة يف التنميــة االجتماعي

ملـا حيدثـه عملـهن مـن أثـر يف احلالـة االقتـصادية               واالقتصادية يف البلدان األصلية وبلدان املقصد       
واالجتماعية، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامـة، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي تـضطلع                 

    يف اخلدمة املرتلية،به العامالت
أن علــى الــدول التزامــات يفرضــها القــانون الــدويل، حــسب     وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا ملنع اجلرائم ضد املهاجرين والتحقيق مع       بإيالء العناية الواجبة    االقتضاء،  
وخيــل  ضحايالــل اإلنــسان واحلريــات األساســيةحلقــوق  يــشكل انتــهاكاوأن عــدم القيــام بــذلك 
  ،بالتمتع هبا أو حيول دونه

ــدتوإذ    ــاجرين  ؤكـ ــد املهـ ــة ضـ ــرائم املرتكبـ ــك   أن اجلـ ــا يف ذلـ ــار  ، مبـ ــات االجتـ عمليـ
علـى  والتـصدي هلـا بـشكل منـسق       ا  هـ  تقييم وال بـد مـن    تزال متثل حتديا خطريا       ال ،باألشخاص

 العبـور  تعاون حقيقي متعـدد األطـراف بـني البلـدان األصـلية وبلـدان          من قيام   املستوى الدويل و  
  املقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان 
 الــسياسات واملبــادرات املتعلقــة مبــسألة      تــشجع أن ضــرورة  هــا وإذ تــضع يف اعتبار   

تأخـذ  اتباع ُنُهج كليـة     اإلدارة املنظمة للهجرة،    ب املتعلقة ها السياسات واملبادرات  اهلجرة، مبا في  
ــهايف احلــسبان أســباب هــذه الظــاهرة و   ــرام او عواقب ــات   االحت ــسان واحلري لكامــل حلقــوق اإلن

  لمهاجرين،لاألساسية 
 أمهية أن تكون األنظمة والقوانني املتعلقة باهلجرة غري القانونية، علـى مجيـع    وإذ تؤكد   

مستويات احلكم، متـسقة مـع التزامـات الـدول مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون                       
  الدويل حلقوق اإلنسان،

م الــذي يقــع علــى عــاتق الــدول حبمايــة حقــوق اإلنــسان        االلتــزا  أيــضا ؤكــدتوإذ   
  مـا يتخـذ مـن       إزاء اعـرب عـن قلقهـ     ت، وإذ   كمهاجرينللمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم      

تعتـرب مبوجبـها    الـسياسات اهلادفـة إىل احلـد مـن اهلجـرة غـري القانونيـة،                ات منها سياقيف  تدابري،  
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املهــاجرين مــن حرمــان  ممــا يــؤدي إىلاريــة  إدةخمالفــولــيس  عمــال جنائيــا غــري القانونيــةاهلجــرة 
  ،سيةساحقوق اإلنسان واحلريات األا هلم من التمتع الكامل مب

حيـاولون االلتفـاف     تدفقات املهاجرين و   ني يستغلون  اجملرم بالنظر إىل أن   أنه   دركتوإذ    
اهلجــرة، يــصبح املهــاجرون أكثــر عرضــة ملخــاطر منــها االختطــاف الــيت تقيــد سياسات علــى الــ
  واهلجر،  وعبودية الديونالبدينتزاز والعمل القسري واالستغالل اجلنسي واالعتداء واالب

بإسهام املهاجرين الـشباب يف البلـدان األصـلية وبلـدان املقـصد، وإذ تـشجع،                وإذ تقر     
يف هـــذا الـــصدد، الـــدول علـــى أن تنظـــر يف الظـــروف الـــيت يعيـــشها املهـــاجرون الـــشباب         

  اخلاصة، واحتياجاهتم
ــساوره   ــقوإذ ي ــد  ا القل ــدد الكــبري واملتزاي ــنإزاء الع ــساء   ملهــاجرين، والا  م ســيما الن
وثـائق  حيـازهتم    الذين يعرضون أنفسهم للخطر مبحاولة عبور احلـدود الدوليـة دون             ،واألطفال

  املهاجرين، ألولئك الدول احترام حقوق اإلنسان تقر بواجبالسفر املطلوبة، وإذ 
 املفروضــة علــى املهــاجرين غــري النظــاميني  ضــرورة أن تتناســب العقوبــات  وإذ تؤكــد  

  خمالفات، ارتكبوه من وأسلوب معاملتهم مع ما
ــسلم   ــضع يف        وإذ ت ــة، وإذ ت ــوازن إزاء اهلجــرة الدولي ــامل ومت ــج ش ــاد هن ــة اعتم بأمهي

اعتبارها أن اهلجرة تثـري النـسيج االقتـصادي والـسياسي واالجتمـاعي والثقـايف للـدول وتوثـق            
  املناطق، قافية القائمة بني بعضالصالت التارخيية والث

ــدان    أيــضا وإذ تــسلم   ــور وبل ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــة علــى البل  بااللتزامــات املترتب
  اإلنسان، املقصد مبوجب القانون الدويل حلقوق

 وغريهـا   على أمهية أن تقوم الدول، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة               وإذ تشدد   
ت إعالميــة هتــدف إىل التعريــف بــالفرص والقيــود واملخــاطر ، بتنظــيم محــالمــن اجلهــات املعنيــة

حالة اهلجرة، مبـا ميكـن اجلميـع مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية وحيـول دون جلـوء أي           واحلقوق يف 
  شخص إىل وسائل خطرة لعبور احلدود الدولية،

  املهـاجرين  جلميـع الدول أن تعزز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         ب هتيب  - ١  
ــا كــان وضــعهم ا علــى حنــو فعــال، وأن حتميهــ  واحلريــات قــوقاحلســيما  ، وال كمهــاجرين أي
، وأن تعاجل مسألة اهلجرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون واحلـوار علـى             نساء واألطفال للاألساسية  

الــصعيد الــدويل أو اإلقليمــي أو الثنــائي واعتمــاد هنــج شــامل ومتــوازن، مــع اإلقــرار بــاألدوار     
ى عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقـصد يف جمـال تعزيـز              واملسؤوليات اليت تقع عل   

  ضعفهم؛ حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها وجتنب النهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم
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 إزاء تأثري األزمات املالية واالقتصادية يف اهلجرة الدولية ويف          تعرب عن قلقها    - ٢  
كومـات علـى التـصدي للمعاملـة التمييزيـة وغـري العادلـة              املهاجرين، وحتـث يف هـذا الـصدد احل        

  سيما العمال املهاجرون وأسرهم؛ حيال املهاجرين، وال
 )٢(احلقــــوق الــــواردة يف اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنــــسان تعيــــد تأكيــــد  - ٣  

، وهـي   )٣(العهدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان         وااللتزامات املترتبة على الدول مبوجب    
  :الصدد ايف هذ

عنـصرية ومتييـز عنـصري      التعـابري الـيت تـنّم عـن         ظاهر و وامل  األفعال دين بشدة ت  )أ(  
األحيـان   يف كـثري مـن     وقـولبَتهم    ألجانب وما يتصل بذلك من تعـصب ضـد املهـاجرين          لوكره  
رعيـة اإلجـراء، وتعزيزهـا       وحتـث الـدول علـى تطبيـق القـوانني امل           ، الدين أو املعتقـد    س منها  أس على

تعـصب  ال ألجانـب أو اكراهيـة   تـنم عـن  أو مظاهر أو تعـابري  أفعال كانت هناك   مىت   تضاء،عند االق 
  ؛رتكيب تلك األفعال من العقابممن أجل القضاء على عدم إفالت ضد املهاجرين، 

تسفر عن تـدابري    اعتمدته بعض الدول من تشريعات       إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(  
 أن وتعيـد تأكيـد    للمهـاجرين، واحلريـات األساسـية  تقيـد حقـوق اإلنـسان     ميكن أن    وممارسات

 تتعلـق بـاهلجرة وبـأمن حـدودها       الـيت   تـدابري   ال حقها الـسيادي يف سـن        ممارسةعلى الدول، عند    
حلقـوق   لتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القـانون الـدويل          التقيد با ، واجب   وإنفاذها

  ؛للمهاجرين اناإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنس
تكفل االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهـاجرين يف قوانينـها          بالدول أن    هتيب  )ج(  

اجلرميـة املنظمـة   مكافحـة  وسياساهتا، مبا فيها القوانني والسياسات يف جمايل مكافحة اإلرهـاب و        
  العابرة للحدود الوطنية، مثل االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؛

ــدول هتيــب  )د(   ــع العمــال     بال ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــع االتفاقي ــيت مل توق  ال
أو تنـضم إليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك علـى                ومل تـصدق عليهـا       )١٠(ماملهاجرين وأفراد أسره  

  التــرويج لالتفاقيــةهــود مــن أجــلاجل وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة بــذل  ،األولويــة ســبيل
  ا؛هب يةوعتالو

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد            بتقرير حتيط علما   )هـ(  
  ؛)١٧( عن دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرةأسرهم

حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤ 
لـى  ، وأن حتميهـا ع لنـساء واألطفـال   واحلريـات األساسـية ل  قوقاحلسيما   وال،   املهاجرين جلميع

__________ 
  ).A/48/67( ٤٨امللحق رقم  الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الوثائق  )١٧(  
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 كمهــاجرين، مبــا يتــسق مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق    وضــعهمحنــو فعــال بــصرف النظــر عــن  
  :اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها، وبناء على ذلك

جبميع الدول أن حتترم حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم األصـيلة         هتيب  )أ(  
لنظـر، عنـد الـضرورة، يف فتـرات         وأن تضع حدا للتعسف يف االعتقال واالحتجـاز، وأن تعيـد ا           

االحتجــاز تفاديــا الحتجــاز املهــاجرين غــري النظــاميني لفتــرات طويلــة للغايــة، وأن تتخــذ، عنــد 
  االقتضاء، تدابري أخرى بدال من االحتجاز؛

مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ تـدابري فعالـة ترمـي إىل منـع أي شـكل مـن                        حتث  )ب(  
يتعــرض لــه املهــاجرون علــى يــد أفــراد أو مجاعــات  أشــكال احلرمــان غــري القــانوين مــن احلريــة  

  األفعال؛ ومعاقبة مرتكيب تلك
تالحظ مع التقدير التدابري اليت اختذهتا بعض الدول لتقليص فتـرات االحتجـاز          )ج(  

يف حــاالت اهلجــرة دون حيــازة الوثــائق الالزمــة، يف إطــار تطبيــق األنظمــة والقــوانني الداخليــة  
  ونية؛املتعلقة باهلجرة غري القان

تالحظ مع التقدير أيـضا مـا أحرزتـه بعـض الـدول مـن جنـاح يف تنفيـذ تـدابري                       )د(  
أخـرى بــدال مــن االحتجـاز يف حــاالت اهلجــرة دون حيــازة الوثـائق الالزمــة باعتبارهــا ممارســة    

  جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
ــب  )هـ(   ــدابري ملموســة   تطل ــدول أن تتخــذ ت ــو  لل إىل ال ــهاك حق ــة دون انت ق حيلول
 احلـدود   وعلـى  أراضـيها، مبـا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات              هملمهاجرين أثناء عبور  لاإلنسان  

الـذين يعملـون يف تلـك املرافـق ويف           الدولـة    ويف نقاط تفتـيش املهـاجرين، وأن تـدرب مـوظفي          
ــاحترام ووفقــا للقــانون، وأن تعمــد، وفقــا      للقــوانني منــاطق احلــدود علــى معاملــة املهــاجرين ب

لمهـاجرين،  لإىل مقاضاة مـن يقتـرف أي فعـل ينطـوي علـى انتـهاك حلقـوق اإلنـسان              ،  السارية
من قبيل االحتجاز التعسفي والتعذيب وانتـهاكات احلـق يف احليـاة، مبـا فيهـا عمليـات اإلعـدام                    

عكـس، مبـا يف ذلـك       والالقضاء، أثناء عبورهم من بلدهم األصـلي إىل بلـد املقـصد             إطار  خارج  
  نية؛مرورهم عرب احلدود الوط

حــق املهــاجرين يف العــودة إىل بلــد املواطنــة، وتــشري إىل ضــرورة   علــى تــشدد  )و(  
  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛ أن

واجب الـدول األطـراف أن تكفـل االحتـرام الكامـل             على تعيد التأكيد بشدة    )ز(  
سـيما فيمـا يتعلـق حبـق مجيـع الرعايـا             وال،  )٩(واملراعاة التامـة التفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية          

األجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، يف االتـصال مبـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة                   
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املوفدة يف حالة االعتقال أو السجن أو احلبس أو االحتجاز، وواجب الدولة املـستقبلة أن تبلـغ          
  املواطن األجنيب دون تأخري حبقوقـه مبوجب االتفاقية؛

إىل مجيع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاهتا الوطنية والـصكوك القانونيـة             تطلب  )ح(  
 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على حنو  اليت هي طرف فيها، بإنفاذ قوانني العمل          املنطبقة الدولية

النتـهاكات تلــك القــوانني، فيمــا يتعلــق بعالقــات العمــل وظروفــه املتــصلة بالعمــال املهــاجرين،  
ــف مبــا ــأجورهم وأوضــاعهم الــصحية وســالمتهم يف ات والظــروف املتــصلةيهــا العالق أمــاكن   ب

  معيات؛اجلالعمل وحقهم يف حرية تكوين 
الـيت  غـري املـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات مجيع الدول على إزالة الع     تشجع  )ط(  

بـصورة آمنـة   ولدخوهلم وممتلكاهتم ومعاشـاهتم بـسرعة و      حتول دون حتويل املهاجرين للنقود    قد  
واالتفاقــات ودون قيــود إىل بلــداهنم األصــلية أو إىل أي بلــد آخــر، وفقــا للتــشريعات    وشــفافة
 والنظــر، حــسب االقتــضاء، يف اختــاذ تــدابري حلــل املــشاكل األخــرى الــيت قــد تعــوق    الــسارية،

  التحويالت؛ تلك
إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص احلـق يف                   تشري  )ي(  

اكم الوطنية املختـصة إلنـصافه فعليـا مـن أيـة أعمـال تنتـهك احلقـوق األساسـية                    أن يلجأ إىل احمل   
  له؛ املمنوحة
أمهية محاية األفراد الـذين يكونـون يف أوضـاع جتعلـهم عرضـة للخطـر،                 تؤكد  - ٥  

  :ويف هذا الصدد
عـرب  العاملـة    املنظمـة    الكيانـات اإلجراميـة   تزايـد أنـشطة       إزاء ا عن قلقهـ   تعرب  )أ(  
مــن غريهــا مــن اجلهــات الــيت تــستفيد  املنظمــة الوطنيــة والكيانــات اإلجراميــةيــة والوطناحلــدود 
 اخلطـرة   بـالظروف األطفـال، دون اكتـراث      وسيما النساء    الواجلرائم ضد املهاجرين،    ارتكاب  

خيـالف  مبـا   انتـهاك صـارخ للقـوانني الداخليـة والقـانون الـدويل و            ويف    اليت يعيشوهنا  والالإنسانية
   ؛املعايري الدولية

ــضا إزاء     )ب(    ئهم وشــركاينارتفــاع مــستوى إفــالت املتجــر  تعــرب عــن قلقهــا أي
حرمـان املهـاجرين    وإزاء  مـن العقـاب     وغريهم من األفراد املنتمني إىل كيانات إجراميـة منظمـة           
  السياق؛ الذين تعرضوا لإلساءة من احلقوق ومن العدالة يف هذا

لـدان والـيت متكـن املهـاجرين مـن      ترحب بربامج اهلجرة اليت اعتمدهتا بعـض الب     )ج(  
ــة       ــة بيئ ــدان املــضيفة بــشكل كامــل وتيــسر مل مشــل األســر وتــشجع علــى هتيئ االنــدماج يف البل
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ــة اعتمــاد هــذه       ــدول علــى النظــر يف إمكاني ــرام، وتــشجع ال ــسامح واالحت ــام والت ــسودها الوئ ي
  األنواع من الربامج؛

قـوق اإلنـسان للعـامالت      هتيب بالدول الـيت مل تعمـد بعـد إىل كفالـة محايـة ح                )د(  
املهـــاجرات، وتـــوفري شـــروط العمـــل املنـــصفة هلـــن، وضـــمان احلمايـــة القانونيـــة مـــن العنـــف   

  واالستغالل جلميع النساء، مبن فيهن العامالت يف جمال الرعاية، أن تقوم بذلك؛
تشجع الـدول علـى أن تنفـذ سياسـات وبـرامج لفائـدة العـامالت املهـاجرات                    )هـ(  

ق بـني اجلنـسني، وأن تـوفر للعـامالت املهـاجرات القنـوات اآلمنـة والقانونيـة                تراعى فيها الفوار  
اليت تعترف مبهـاراهتن وتعلـيمهن وأن تيـسر هلـن العمالـة املنتجـة والعمـل الالئـق وإدمـاجهن يف                      

  جماالت عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛القوة العاملة يف 
امج للهجرة الدوليـة يراعـى فيهـا        تشجع مجيع الدول على وضع سياسات وبر        )و(  

املنظور اجلنساين من أجل اختاذ التدابري الضرورية الكفيلة بتحسني محايـة النـساء والفتيـات مـن                 
  األخطار وإساءة املعاملة أثناء اهلجرة؛

، بــالنظر إىل ألطفــال املهــاجرين لحقــوق اإلنــسان  حتمــي الــدول أن ب هتيــب  )ز(  
يكفـل مراعـاة مـصلحة       مبـا ،  غـري املـصحوبني بـذويهم     ن  و األطفـال املهـاجر    سـيما  الوضعفهم،  
  األسر؛ مشل املقام األول، يف سياساهتا املتعلقة باإلدماج والعودة ومل الطفل يف
 منـع الـسياسات والتـشريعات التمييزيـة، علـى مجيـع             الدول علـى  مجيع   تشجع  )ح(  

 القـضاء علـى تلـك    مستويات احلكم، اليت حتول دون تلقي األطفـال املهـاجرين التعلـيم، وعلـى            
  السياسات والتشريعات؛

تــشجع الــدول علــى أن تعمــل، آخــذة يف االعتبــار مــصلحة الطفــل يف املقــام      )ط(  
األول، على إدماج األطفال املهاجرين بنجاح يف نظام التعليم وإزالـة احلـواجز الـيت حتـول دون                  

  تعليمهم يف البلدان املضيفة والبلدان األصلية؛
فالة أن تسمح آليات إعادة املهاجرين إىل بلداهنم األصـلية      ث الدول على ك   حت  )ي(  

مبـــن فـــيهم األشـــخاص  بتحديـــد األشـــخاص الـــذين هـــم يف حالـــة جتعلـــهم عرضـــة للخطـــر،   
، مبـا يتـسق مـع واجباهتـا والتزاماهتـا الدوليـة،       يوأن تراعاإلعاقة، وتوفري محاية خاصة هلم،   ذوو

  مشل األسر؛ ومل يف املقام األول الطفل لحةصراعاة ممبدأ م
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 عـرب الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             حتث  )ك(  
والربوتوكولني املكملني هلا، ومها بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق             )١٨(ةالوطني

 وخباصـة النـساء واألطفـال،      ،وبروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص       )١٩(والرب والبحر واجل  
ى االتفاقيــة   وهتيــب بالــدول الــيت مل تــصدق علــ     ، علــى تنفيــذها بالكامــل   )٢٠(هعاقبــة عليــ  وامل

  ؛القيام بذلك يف  على سبيل األولوية أن تنظرتنضم إليها وبروتوكوليها أو
 مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق        أعـدهتا بالدراسة الـيت     حتيط علما مع التقدير     - ٦  
ــسان  ــة حقــوق    جمــال   التحــديات وأفــضل املمارســات يف عــناإلن ــدويل حلماي ــذ اإلطــار ال تنفي

الدراسـة  أسفرت عنه    دعو الدول إىل أن تأخذ يف احلسبان ما       ت و ،)٢١(األطفال يف سياق اهلجرة   
  ؛ وتنفيذهاسياساهتا املتعلقة باهلجرةوضع استنتاجات وتوصيات عند من 

 مبـا يف     الدول على محاية ضحايا اجلرمية املنظمة الوطنية وعرب الوطنيـة،          تشجع  - ٧  
ذلك االختطاف واالجتـار، ويف بعـض احلـاالت، التـهريب، عـن طريـق القيـام، عنـد االقتـضاء،                     
بتنفيذ الـربامج والـسياسات الـيت تكفـل احلمايـة واحلـصول علـى املـساعدة الطبيـة واالجتماعيـة                     

  النفسية والقانونية؛
 مزيـد ذ سن تـشريعات حمليـة واختـا    األعضاء اليت مل تقم بالفعل ب       الدول شجعت  - ٨  

علـى القيـام بـذلك،      املهـاجرين   باألشخاص وهتريب   كافحة االجتار    الكفيلة مب  من التدابري الفعالة  
ــد       ــرائم ق ــأن هــذه اجل ــها ب ــسليما من ــر أو   ت ــاجرين للخط ــرض حيــاة امله ـــم للــضـرر   تع تعرضه

االســتغالل  وأاالســترقاق   أواالســتعباد أو االســتغالل مبــا قــد يــشمل أيــضا اســتعباد املــدين    أو
مكافحـة  علـى   التعـاون الـدويل   تعزيـز علـى  الدول األعضـاء   اأيض  وتشجع ،نسي أو السخرة  اجل

  والتهريب؛ هذا االجتار
 أمهية التعاون على كل من الصعد الدويل واإلقليمـي والثنـائي يف محايـة               تؤكد  - ٩  

  :حقوق اإلنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك
واجلهــات املعنيــة أن تراعــي، يف  تطلــب إىل مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة    )أ(  

سياساهتا ومبادراهتا املتعلقة مبسائل اهلجرة، الطابع العـاملي لظـاهرة اهلجـرة، وأن تـويل االهتمـام              
الواجب للتعاون الدويل واإلقليمي والثنائي يف هذا امليدان، بوسـائل منـها إجـراء حـوارات عـن        

__________ 
  )١٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
  . vol. 2241, No. 35974 املرجع نفسه،  )١٩(  
  .vol. 2237, No. 35974 املرجع نفسه،  )٢٠(  
  )٢١(  A/HRC/15/29.  
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ــدان      ــور وبل ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــشمل البل ــشمل   ملقــصدااهلجــرة ت ــا ي ــدين، مب  واجملتمــع امل
املهــاجرين، بغــرض التــصدي هلــذه الظــاهرة بطريقــة شــاملة تتنــاول جوانــب عــدة منــها أســباهبا  

متثلها اهلجـرة دون حيـازة الوثـائق الالزمـة أو اهلجـرة غـري القانونيـة،                  وعواقبها والتحديات اليت  
  للمهاجرين؛ مع إعطاء األولوية حلماية حقوق اإلنسان

جع الدول على أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة اتساق السياسات املتعلقـة            تش  )ب(  
باهلجرة على كل من الصعد الوطين واإلقليمي والدويل، بوسائل منها كفالـة اعتمـاد سياسـات        
ــدويل         ــانون الـ ــع القـ ــام مـ ــو تـ ــى حنـ ــق علـ ــل تتوافـ ــة الطفـ ــدود حلمايـ ــرب احلـ ــسقة عـ ــم منـ ونظـ

  اإلنسان؛ حلقوق
ول على أن تواصـل تعزيـز تعاوهنـا يف جمـال محايـة الـشهود يف                 تشجع أيضا الد    )ج(  

  باألشخاص؛ قضايا هتريب املهاجرين واالجتار
ــة واملؤســسات         )د(   ــن املنظمــات الدولي ــا م ــم املتحــدة وغريه ــة األم هتيــب مبنظوم

ــا     ــزز تعاوهن ــة أن تع ــددة األطــراف املعني ــن أجــل املتع ــهجيات  م ــيح  وضــع من ــات  تت مجــع البيان
وبلـدان  العبـور   بلـدان    و األصـلية بلدان  العلقة باهلجرة الدولية وحالة املهاجرين يف       اإلحصائية املت 

لبنــاء القــدرات يف   اجلهــود الــيت تبــذهلا    الــدول األعــضاء يف   أن تــساعد و وجتهيزهــا، املقــصد
  الصدد؛ هذا

خطــة إعـداد   يف إيـالء االعتبـار املناســب ملـسألة اهلجـرة والتنميـة     علـى   تـشجع   - ١٠  
قـوق اإلنـسان وتعمـيم      حلمنظـور   مجلة أمور منـها إدمـاج        من خالل    ٢٠١٥د عام   بع التنمية ملا 

  :، ومن مث فإهنامراعاة منظور جنساين
إىل الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة   طلـــبت  )أ(  

 مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان          خباصة  ، و اجلهات املعنية واجملتمع املدين ومجيع    
 والفريـق العـاملي املعـين       املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين    جمللس حقوق اإلنسان    واملقرر اخلاص   
الــذي  ،اهلجرة الدوليــة والتنميــةاملتعلــق بــاحلــوار الرفيــع املــستوى أن جيــرى يف  بــاهلجرة، كفالــة

ط بـني   ، حتليلُ أوجـه التـراب     ٢٠١٣ سُيعقد خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة يف عام        
  اهلجرة والتنمية بشكل متوازن وشامل يعتمد ضمن مجلة أمور منظور حقوق اإلنسان؛ 

اللجنـة املعنيـة   تسلِّم بأمهية مسامهة املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ورئـيس            )ب(  
 واجلهات الفاعلـة الرئيـسية       اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين      واملقرر بالعمال املهاجرين 

  ؛اهلجرة الدولية والتنميةاملتعلق باحلوار الرفيع املستوى املناقشة خالل ، يف يف التنمية
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ــا  تـــشجع  - ١١   ــة، مبـ ــة املعنيـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــري    الـ ــات غـ يف ذلـــك املنظمـ
احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، علــى أن تواصــل احلــوار بينــها وتعــززه بــسبل منــها املــشاركة يف  

، وغري ذلك مـن االجتماعـات الدوليـة ذات          ٢٠١٣  يف عام  احلوار الرفيع املستوى املزمع عقده    
نهوض بالسياسات العامة اليت هتدف إىل تعزيـز واحتـرام حقـوق اإلنـسان، مبـا يف          بغية ال الصلة،  

  ذلك حقوق املهاجرين؛
ــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد     رئــيس تــدعو  - ١٢   اللجنــة املعني
عمـل اللجنـة وإىل املـشاركة يف جلـسة حتـاور مـع اجلمعيـة                 إىل تقدمي تقرير شفوي عـن        أسرهم

، “تعزيـز حقــوق اإلنـسان ومحايتــها  ”العامـة يف دورهتـا الثامنــة والـستني يف إطــار البنـد املعنــون     
  وذلك كوسيلة لتعزيز التواصل بني اجلمعية العامة واللجنة؛

تقريـره إىل   املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين إىل تقـدمي                تدعو  - ١٣  
الثامنـة والـستني يف إطـار البنـد املعنـون         اجلمعية العامة وإىل املشاركة يف جلسة حتاور يف دورهتا          

 ؛“ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان”

 إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسابعة          املقـدم  األمـني العـام      بتقريـر يط علما   حت  - ١٤  
ثري االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع           تـأ كيفيـة    وعـن    ٦٦/١٧٢ عن تنفيذ القـرار      والستني

مايـة  ، حـسب االنطبـاق، تعزيـزا حل       يف السياسات واملمارسات  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  ؛)٢٢(املهاجرين
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١٥  

 منظـورٍ ك التقريـر حتلـيال يبـيِّن كيـف ميكـن إلدمـاج              تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمِّن ذل       
  .اهلجرة الدولية والتنميةاملتعلقة بسياسات الوضع وتنفيذ  أن يعزز قوق اإلنسانحل

__________ 
  )٢٢(  A/67/299.  
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  مشروع القرار الثاين عشر    
  اإلنسان تعزيز السالم كشرط أساسي لتمتع اجلميع متتعا كامال جبميع حقوق    

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل قـرار  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ املـؤرخ  ٦٥/٢٢٢ قرارها    إىل رـإذ تشي   
تعزيــز احلـــق يف  ” واملعنــون  ٢٠١٢يوليــه  / متـــوز٥ املــؤرخ  ٢٠/١٥جملــس حقــوق اإلنــسان    

  ،)١(“السالم
ــضا وإذ    ــشري أيـ ــا إىل  تـ ــؤرخ ٣٩/١١قرارهـ ــاين ١٢ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ١٩٨٤نـ

  ،)٢(أللفيةلإعالن األمم املتحدة  وإىل “إعالن بشأن حق الشعوب يف السلم”املعنون و
ــها و   ــصميما من ــز   ت ــى تعزي ــشديد با عل ــادئ  التعهــد ال ــاق املكرســةملقاصــد واملب  يف ميث
  املتحدة، األمم

أن أحد مقاصد األمم املتحدة يتمثـل يف حتقيـق التعـاون الـدويل               وإذ تضع يف اعتبارها     
أو الثقايف أو اإلنـساين وعلـى       على حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي          

تعزيــز وتــشجيع احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجميــع دون متييــز علــى أســاس 
  العرق أو اجلنس أو اللغة أو الديــن،

دعمها الكامل والنـشط لألمـم      على  ،  ها، وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئ     تشددوإذ    
 زيز السالم واألمن والعـدل علـى الـصعيد الـدويل ويف     لنهوض بدورها وفعاليتها يف تع    ااملتحدة و 

  الدول،  العالقات الودية والتعاون بنيتنميةالتشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية و
 الدوليـة بالوسـائل الـسلمية علـى     منازعاهتـا ة  ـسويـ التزام مجيع الدول بت    تعيد تأكيد وإذ    

   للخطر،لدويل على الصعيد ايعرض السالم واألمن والعدل  الحنو
هدفها املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملـسامهة يف هتيئـة     على   تشددوإذ    

الظــروف الــيت تــستطيع فيهــا شــعوهبا العــيش يف ســالم حقيقــي ودائــم، دون أي هتديــد ألمنــها   
  ه،ــحماولة للنيل من أو

__________ 
، الثالـث ، الفـصل  )A/67/53 (٥٣، امللحـق رقـم   الـستون الدورة الـسابعة و ، للجمعية العامةالوثائق الرمسية  : انظر  )١(  

 .الفرع ألف

  .٥٥/٢القرار   )٢(  
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ة عـــن التهديـــد  التـــزام مجيـــع الـــدول باالمتنـــاع يف عالقاهتـــا الدوليـــتعيـــد تأكيـــدوإذ   
باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا ضــد الــسالمة اإلقليميــة أو االســتقالل الــسياسي ألي دولــة،         

  مقاصد األمم املتحدة،مع ق سيت على أي حنو آخر ال أو
 العالقــات الوديــة تنميـة  بالــسالم واألمــن والعـدل ومبواصــلة  التزامهـا  تعيـد تأكيــد وإذ   

  والتعاون بني الدول،
تؤكـد أن احللـول   إذ ام العنـف سـعيا إىل حتقيـق أهـداف سياسـية، و        استخد وإذ ترفض   

ــسلمية  ــسياسية ال ــع        هــي ال ــا جلمي ــستقرا ودميقراطي ــستقبال م ــضمن م ــيت ميكــن أن ت وحــدها ال
  العامل، يف مجيع أحناء شعوبال

 احتـــرام مبـــادئ ســـيادة الـــدول وســـالمتها اإلقليميـــة كفالـــة أمهيـــة وإذ تعيـــد تأكيـــد  
م التدخل يف مـسائل تقـع أساسـا ضـمن الواليـة الداخليـة ألي دولـة،                  واستقالهلا السياسي وعد  

  ميثاق والقانون الدويل،لوفقا ل
صري، وأن هلــا مبقتــضى هــذا املــيــع الــشعوب يف تقريــر حــق مج وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  
 ة االقتــــصاديتنميتــــهاحريــــة تقريــــر وضــــعها الــــسياسي وحريــــة الــــسعي إىل حتقيــــق    احلــــق

  ،ةوالثقافي ةواالجتماعي
ــدوإذ    ــد كــذلكتعي ــدويل املت   تأكي ــانون ال ــادئ الق ــة إعــالن مب ــة  علق ــات الودي  بالعالق

  ،)٣(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
بأن السالم والتنمية عنصران يعزز كـل منـهما اآلخـر، مبـا يف ذلـك يف جمـال                    وإذ تـقـر   

  منع الرتاعات املسلحة،
قوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلـق       أن حقوق اإلنسان تشمل احل     وإذ تؤكد   

  يف السالم ويف بيئة صحية ويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع مثرة إعمال تلك احلقوق،
 يـشكل   للـسيطرة واهليمنـة واالسـتغالل األجـنيب        على أن إخضاع الشعوب      وإذ تشدد   
  الم والتعاون العامليني،ساسية ويتعارض مع امليثاق ويعيق تعزيز الساأللحقوق لإنكارا 

 عمـال إ التمتع بنظـام اجتمـاعي ودويل ميكـن يف ظلـه              يف قاحل بأن لكل فرد     وإذ تذكر   
  ،على حنو تام )٤(قوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحل

__________ 
  .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار   )٣(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٤(  
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 هبدف هتيئـة ظـروف االسـتقرار والرفـاه الالزمـة إلقامـة عالقـات سـلمية                  واقتناعا منها   
ــني  وو ــة بـ ــمديـ ــوق ويف     األمـ ــشعوب يف احلقـ ــني الـ ــساواة بـ ــادئ املـ ــرام مبـ ــاس احتـ ــى أسـ  علـ

  املصري، تقرير
لرفـاه  تحقيق ا  بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل األساسي ل         واقتناعا منها أيضا    
واحلريات األساسية الـيت تنـادي   اإلنسان للبلدان ولإلعمال التام حلقوق والتنمية والتقدم املادي  

  األمم املتحدة،هبا 
 بـأن التعاون الـدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان يـساهم يف هتيئـة                 واقتناعا منها كذلك    

  بيئة دولية يسودها السالم واالستقرار،
  أن لشعوب كوكبنا حقا مقدسا يف السالم؛ تعيد تأكيد  - ١  
أن احلفـاظ علـى حـق الـشعوب يف الـسالم وتعزيـز إعمالـه                 تعيد أيـضا تأكيـد      - ٢  
  ن التزاما أساسيا يقع على عاتق مجيع الدول؛يشكال

ــدت  - ٣   ــة   أؤكـ   حقـــوق اإلنـــسانمجيـــعن الـــسالم شـــرط أساســـي لتعزيـــز ومحايـ
  ؛كافة للناس

 أن اهلــوة العميقــة الــيت تقــسم اجملتمــع البــشري بــني غــين وفقــري     تؤكــد أيــضا  - ٤  
ي تـشكالن خطـرا كـبريا       والفجوة اليت تتزايد أكثر فأكثر بني العـامل املتقـدم النمـو والعـامل النـام               

  يهدد الرخاء والسالم واألمن واالستقرار على الصعيد العاملي؛
 أن توجـــه الـــدول انوتعزيـــزه يتطلبـــالـــسالم علـــى احلفـــاظ  علـــى أن تـــشدد  - ٥  

القــوة عمال احلــرب النوويــة، ونبــذ اســت ســيما  السياســاهتا حنــو القــضاء علــى خطــر احلــرب، و 
لدولية وتـسوية املنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية علـى             ا يف العالقات ا   عماهلالتهديد باست  أو

  أساس ميثاق األمم املتحدة؛
ــشجع   تؤكــد  - ٦   ــدول أن ت ــع ال ــه ينبغــي جلمي ــرار أن ــدوليني  إق ــسالم واألمــن ال  ال
يثـاق وتعزيـز    امل يف   املكرسـة  احتـرام املبـادئ      علـى أسـاس    وتعزيزمها وإقامة نظـام دويل       وصوهنما

 احلــق يف التنميــة وحــق الــشعوب يف    هــايــات األساســية، مبــا في  مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلر  
  املصري؛ تقرير

 يف عالقاهتـا    همبادئـ  و امليثـاق مقاصـد    مجيع الدول على احتـرام وتطبيـق         ثـحـت  - ٧  
حجمهـا  عـن   االجتماعية و  وأ بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية         ،بالدول األخرى 

  ة االقتصادية فيها؛أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمي
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 أن مـن واجـب مجيـع الـدول، وفقـا ملبـادئ امليثـاق، أن تـستخدم                   تعيد تأكيـد    - ٨  
الوسائل السلمية من أجـل تـسوية أي نـزاع تكـون طرفـا فيـه وحيتمـل أن يـؤدي اسـتمراره إىل                         
خطر يهدد صون السالم واألمـن الـدوليني، باعتبـار ذلـك شـرطا أساسـيا لتعزيـز ومحايـة مجيـع                      

  نسان لكل األفراد والشعوب؛حقوق اإل
، من إنـشاء فريـق      )١(٢٠/١٥ مبا قرره جملس حقوق اإلنسان يف قراره         ترحب  - ٩  

عامل حكـومي دويل مفتـوح العـضوية يكلـف بالتفـاوض علـى مراحـل حـول مـشروع إعـالن                      
  لألمم املتحدة بشأن احلق يف السالم؛

داة لتعزيز إعمال حـق      على األمهية احليوية للتثقيف من أجل السالم كأ        تشدد  - ١٠  
ألمــم املتحــدة ملنظومــة االــشعوب يف الــسالم، وتــشجع الــدول والوكــاالت املتخصــصة التابعــة  

  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على املسامهة بنشاط يف هذا املسعى؛
جـراءات حقـوق اإلنـسان يف األمـم         إليـات و  اجلهـات املعنيــة بآ     الدول و  وـتدع  - ١١  

 تعزيـز ومحايـة     كفالـة التعـاون والتفـاهم واحلـوار يف        ألمهيـــة    االعتبـار املتحدة إىل مواصـلة إيـالء       
  مجيع حقوق اإلنسان؛

 تعزيـــز حـــق الـــستني يف مـــسألةالتاســـعة ويف دورهتـــا   مواصـــلة النظـــرررـقــــت  - ١٢  
  .“ ومحايتهاحقوق اإلنسانتعزيز ”بند املعنون ال يف إطار الشعوب يف السالم
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  ع القرار الثالث عشرمشرو    
  احلق يف الغذاء    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
املتحدة وما لـه مـن أمهيـة يف تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان                  ميثاق األمم  تعيد تأكيد إذ    

  واحلريات األساسية للجميع ومحايتها،
مجيــع القــرارات واملقــررات الــسابقة املتعلقــة بــاحلق يف الغــذاء   وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  
   يف إطار األمم املتحدة،املتخذة

الذي يـنص علـى أن لكـل شـخص احلـق             )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     وإذ تشري   
العــاملي   واإلعــالنصــحته ورفاهــه، مبــا يف ذلــك الغــذاء،معيــشة مالئــم للحفــاظ علــى يف مــستوى 

مــن  ١ دف، وخباصــة اهلــ)٣(أللفيــةل وإعــالن األمــم املتحــدة )٢(للقـضاء علــى اجلــوع وســوء التغذيــة 
  ،٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع حبلول عام 

إىل أحكــام العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة  أيــضاوإذ تــشري   
  ،العيش يف مأمن من اجلوعيف شخص  باحلق األساسي لكل يعترف فيهي ذال )٤(والثقافية
إعـالن رومـا بـشأن األمـن الغـذائي العـاملي وخطـة عمـل مـؤمتر                   عتبارهاوإذ تضع يف ا     

مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد،        :  القمـة العـاملي لألغذيـة      مـؤمتر  إعـالن  و )٥(القمة العـاملي لألغذيـة    
  ،)٦(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣الذي اعتمد يف روما يف 

ــد تأكيــد    ــة ا     وإذ تعي ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب ــة ال ــدعم التوصــيات العملي ــة ل  لطوعي
اإلعمال التـدرجيي للحـق يف احلـصول علـى غـذاء كـاف يف سـياق األمـن الغـذائي الـوطين الـيت              

  ،)٧(٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرينلألغذية والزراعة يف  املتحدة األمماعتمدها جملس منظمة 
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

ــر  )٢(   ــؤمتر  تقري ــةام ــا،   ألغذي ــاملي، روم ــاين ١٦‐٥الع ــشرين الث ــوفمرب / ت ـــم املتح  (١٩٧٤ن ــشورات األمــ ـــدة، من ـ
  .، الفصل األول)A.75.II.A.3املبيع  رقم

  .٥٥/٢القرار   )٣(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
 نـوفمرب /الثـاين   تـشرين  ١٧‐١٣تقريـر مـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة،           منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،            )٥(  

١٩٩٦) WFS 96/REP( ،األول، التذييلاجلزء .  
  )٦(   A/57/499املرفق ،.  
  )٧(   E/CN.4/2005/131املرفق ،.  
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مبـادئ رومـا اخلمـسة املتعلقـة بـاألمن الغـذائي العـاملي املـستدام           وإذ تعيد أيضا تأكيـد      
 تــشرين ١٦اردة يف إعــالن مــؤمتر القمــة العــاملي لألمــن الغــذائي الــذي اعتمــد يف رومــا يف   الــو
  ،)٨(٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 وغـري قابلـة   شابكةومتمترابطة  أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية  تعيد كذلك تأكيد   وإذ  
التكـافؤ  بد من أن تعامل على الصعيد العاملي على حنو يتوخى فيـه اإلنـصاف و               للتجزئة وأنه ال  

  على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،
اتيـة يـسودها الـسالم      وأن هتيئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية م            تعيد تأكيـد  وإذ    

ن تمكّسـ واالستقرار على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء هي الركيزة األساسية اليت              
  وللقضاء على الفقر،تغذوي والالدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي 

 ضـرورة أال يـستخدم الغـذاء أداة للـضغط الـسياسي أو االقتـصادي،                تأكيدوإذ تكرر     
 ،ة العـاملي لألغذيـة  ـــ ر القمـــ مؤمتإعـالن  وبشأن األمن الغذائي العـاملي      إعالن روما   كما جاء يف    

متنـاع عـن اختـاذ    ضـرورة اال وأمهية التعـاون والتـضامن الـدوليني    الصدد تأكيد يف هذا تعيد وإذ  
وتعــرض األمــن األمــم املتحــدة تتفــق مــع القــانون الــدويل وميثــاق  مــن جانــب واحــد التــدابري 

  للخطر،والتغذوي الغذائي 
 مـع مواردهـا وقـدراهتا       ناسـب  كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها   
بـشأن األمـن    إعـالن رومـا     تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف        سـياق   يف  اخلاصة هبا    األهدافلتحقيق  

ــة والتعــاون يف الوقــت نفــسه     الغــذائي العــاملي  علــى وخطــة عمــل مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذي
العامليـة  والتغذوي   حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي       هبدف إجياد دويل  القليمي و الصعيدين اإل 

 تنـسيق اجلهـود     ون فيـه  ويكاملؤسسات واجملتمعات واالقتصادات      الترابط بني  يتزايد فيه يف عامل   
  ضروريني،  أمرينوتقاسم املسؤوليات

 بأن الطابع املعقد ألزمة الغذاء العاملية، الـيت هتـدد بانتـهاك جـسيم للحـق يف                وإذ تسلّم   
غـذاء كـاف، يعـزى إىل عوامـل أساسـية عديـدة جمتمعـة مـن قبيـل األزمـة املاليـة                      احلصول علـى  

ر وتــأثري تغــري املنــاخ العــاملي والكــوارث الطبيعيــة  واالقتــصادية العامليــة وتــدهور البيئــة والتــصح 
وانعدام التكنولوجيا املناسبة واالستثمارات وتدابري بناء القدرات الالزمـة ملواجهـة آثـار األزمـة               

البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية          سـيما  يف العديـد مـن البلـدان، وال   
  النامية،

__________ 
  .WSFS 2009/2انظر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة    )٨(  
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مــل علـى ضــمان مراعـاة منظــور حقـوق اإلنــسان يف التــدابري    علـى الع  وتـصميما منــها   
  املتخذة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل للتصدي ألزمة الغذاء العاملية،

 إزاء عدد الكوارث الطبيعيـة واألمـراض واآلفـات ونطاقهـا            وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
يف الـسنوات األخـرية، ممـا أدى إىل         واألثر السليب لتغري املناخ وتفـاقم اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك               

تكبد خسائر فادحة يف األرواح وسبل كسب الرزق وتعرض اإلنتاج الزراعي واألمن الغـذائي              
  للخطر، وخباصة يف البلدان النامية،

ــع      وإذ تؤكــد  ــة يف مجي ــسألة التغذي ــاة م ــدد القطاعــات يعمــم مراع ــاع هنــج متع  أن اتب
ــصحة وا    ــة وال ــك الزراع ــا يف ذل ــات، مب ــة    القطاع ــة االجتماعي ــصحي واحلماي ــصرف ال ــاه وال ملي

والشؤون اجلنسانية والتعلـيم، أمـر ال بـد منـه لتحقيـق األمـن الغـذائي والتغـذوي علـى الـصعيد                       
  العاملي وإعمال احلق يف الغذاء،

ــة  وإذ تــشري   ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــازة   إىل اعتمــاد املب ــاإلدارة املــسؤولة حلي املتعلقــة ب
خــالل الـدورة الثامنــة   والغابـات يف سـياق األمــن الغـذائي الـوطين،     األراضـي ومـصائد األمســاك  

 جمللـس   ١١٤والـدورة    ٢٠١٢مـايو   / أيار ١١املعقودة يف   والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي      
  ،ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة 

 االخنفـــاض املـــستمر يف املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة  مـــسار أمهيـــة عكـــس تؤكـــدوإذ   
  ،السواء  علىاحلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسيةالقيم املخصصة للزراعة، ب

ــسلّم   ــضمان األمــن       وإذ ت ــه ل ــوجي الزراعــي واحلفــاظ علي ــوع البيول ــة التن ــة محاي بأمهي
  الغذائي وكفالة احلق يف الغذاء للجميع،

 لألغذيـة والزراعـة،     بالـدور الـذي تـضطلع بـه منظمـة األمـم املتحـدة              وإذ تسلّم أيـضا     
بوصفها وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بالتنمية الريفية والزراعيـة، وبعملـها يف جمـال دعـم        
جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق اإلعمال الكامـل للحـق يف الغـذاء، بطـرق منـها تقـدمي                     

  ت الوطنية،املساعدة التقنية إىل البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر األولويا
باإلعالن اخلتامي الذي اعتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمـة األمـم املتحـدة              وإذ حتيط علما    

لألغذيــة والزراعــة املعــين باإلصــالح الزراعــي والتنميــة الريفيــة الــذي عقــد يف بورتــو أليغــري،    
  ،)٩(٢٠٠٦مارس / آذار١٠الربازيل يف 

__________ 
ــة،    منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،     )٩(   تقريــر املــؤمتر الــدويل املعــين باإلصــالح الزراعــي والتنميــة الريفي

  .، التذييل زاي)C 2006/REP (٢٠٠٦مارس /ار آذ١٠‐٧أليغري، الربازيل،  بورتو
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املـستقبل  ”ملتحدة للتنمية املـستدامة املعنونـة    إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم ا    وإذ تشري   
يوليــه / متــوز٢٧ املــؤرخ ٦٦/٢٨٨والــيت أقرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  “ الــذي نــصبو إليــه

٢٠١٢،  
 بفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغـذائي العامليـة الـيت أنـشأها                وإذ تنوه   

العام بذل اجلهـود يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك مواصـلة          األمني العام، وإذ تؤيد مواصلة األمني       
  الغذاء، العمل مع الدول األعضاء ومع املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعين باحلق يف

انتهاكا لكرامة اإلنسان ويتطلـب بالتـايل       إهانة و يشكل   أن اجلوع  تعيد تأكيد   - ١  
  عليه؛ دويل من أجل القضاءواإلقليمي والالصعد الوطين اختاذ تدابري عاجلة على 

 ومغـذ،    وكـاف   مأمون طعام يف احلصول على     فردحق كل     تأكيد أيضا تعيد  - ٢  
 أن يكـون يف      يف فـرد غـذاء كـاف واحلـق األساسـي لكـل           احلـصول علـى     يتفـق مـع احلـق يف         مبا

  والعقلية؛البدنية قدراته يتمكن من النمو على حنو كامل واحلفاظ على  لكي ، من اجلوعمأمن
 أن أكثر من ثلث األطفال الذين ميوتـون سـنويا قبـل    أنه من غري املقبول ترى    - ٣  

بلــوغ ســن اخلامــسة ميوتــون بــسبب أمــراض متــصلة بــاجلوع، حــسب تقــديرات منظمــة األمــم  
املتحدة للطفولة، وأن عدد األشخاص الذين يعانون نقصا مزمنا يف التغذيـة، حـسب تقـديرات                

 مليــون شــخص يف مجيــع أحنــاء ٨٧٠اعــة، يــصل إىل حنــو منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزر
العامل، وأن عددا إضافيا من األشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سـوء تغذيـة حـاد، ألسـباب                 

ذكرته منظمة األغذيـة     منها أزمة الغذاء العاملية، يف حني أنه ميكن لكوكب األرض، حسب ما           
  شر يف العامل بأسره؛يكفي إلطعام كل الب والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما

تــزال   إزاء اآلثــار املترتبــة علــى أزمــة الغــذاء العامليــة الــيت التعــرب عــن قلقهــا  - ٤  
تؤدي إىل تبعات جسيمة بالنسبة إىل أشد النـاس فقـرا وضـعفا، وخـصوصا يف البلـدان الناميـة،                    

تترتـب علـى هـذه    وتزداد تفاقما من جـراء األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة وإزاء اآلثـار الـيت            
البلـدان   األزمة بصفة خاصة يف كثري من البلـدان املـستوردة الـصافية لألغذيـة، وخباصـة يف أقـل                  

  منوا؛
ــا   ت  - ٥   ــالغ قلقه ــة     عــرب عــن ب ــم املتحــدة لألغذي ــر منظمــة األم ــا لتقري ــه وفق ألن

ع ، فـإن عـدد اجليـا      )١٠(“٢٠١٢حالة انعـدام األمـن الغـذائي يف العـامل لعـام             ”والزراعة املعنون   

__________ 
رومـا،  (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العـاملي                 )١٠(  

 ).٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
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 يف املائــة مــن ســكان العــامل الــذين يعــانون ٩٨العــامل ال يــزال مرتفعــا بــشكل غــري مقبــول و  يف
  نقص األغذية يعيشون يف البلدان النامية؛ من

 ألن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غريهــن للجــوع  ب عــن قلقهــارعــت  - ٦  
عدام املساواة بـني اجلنـسني   يعزى جزئيا إىل ان وانعدام األمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما    

والتمييز، وألن احتماالت وفاة الفتيات يف العديد من البلدان من جراء سوء التغذيـة واإلصـابة                
بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقايـة منـها هـي ضـعف احتمـاالت وفـاة الفتيـان وألن التقـديرات              

  ف نسبة الرجال؛تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني من سوء التغذية تناهز ضع
ــشج  - ٧   ــدول عت ــع ال ــدام املــساواة بــني      مجي ــى اختــاذ إجــراءات للتــصدي النع  عل

 لـسوء التغذيـة،     تعـرض النـساء والفتيـات     يف  سهم  تـ اجلنسني والتمييز ضد املرأة، وخباصة حيثما       
كفالـة تكـافؤ    تدابري تكفل اإلعمال التام وعلى قـدم املـساواة للحـق يف الغـذاء، مـع     مبا يف ذلك    

امتالكهـا، وإتاحـة     حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الـدخل واألرض وامليـاه واحلـق يف             فرص  
فرص احلصول على حنو تـام ومتكـافئ علـى التعلـيم والعلـم والتكنولوجيـا لتمكينـها مـن تـوفري                      

  الغذاء لنفسها وألسرهتا؛
 املقــرر اخلــاص جمللــس حقــوق اإلنــسان املعــين بــاحلق يف الغــذاء علــى    تــشجع  - ٨  

يواصل العمل على تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف األنـشطة الـيت يقـوم هبـا لالضـطالع                       نأ
بواليته، وتشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئـات وآليـات األمـم املتحـدة                
األخــرى املعنيــة مبــسأليت احلــق يف الغــذاء وانعــدام األمــن الغــذائي علــى إدمــاج منظــور جنــساين  

  ساهتا وبراجمها وأنشطتها يف هذا الصدد؛سيا يف
 ضرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـدمي األغذيـة املأمونـة واملغذيـة                 تعيد تأكيد   - ٩  

  األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تكون ميسرة هلم؛
 جبميــع الــدول، وعنــد االقتــضاء، املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة، اختــاذ هتيــب  - ١٠  

الـيت  حـة نقـص التغذيـة لـدى األمهـات واألطفـال واآلثـار          تدابري ودعـم بـرامج هتـدف إىل مكاف        
 لنقص التغذية املـزمن يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، وال سـيما يف الفتـرة مـن احلمـل إىل              متحى ال

  ؛سن الثانية
اإلعمـال الكامـل   تـؤدي تـدرجييا إىل       خطـوات  مجيع الدول على اختـاذ       تشجع  - ١١  

مـن العـيش     اليت متكن كل فـرد    األوضاع  ب لنهوضل خطواتللحق يف الغذاء، مبا يف ذلك اختاذ        
لتمتـع الكامـل بـاحلق يف الغـذاء، وعلـى       ا وقت ممكـن  سرعيف أ اليت تكفل   اجلوع و يف مأمن من    

  ؛وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع
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 بالتقــدم الــذي أحــرز عــن طريــق التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف البلــدان  تقــر  - ١٢  
صل باألمن الغذائي وتنمية اإلنتـاج الزراعـي مـن أجـل اإلعمـال الكامـل                يت واملناطق النامية فيما  
  للحق يف الغذاء؛

 أن حتــسني احلــصول علــى املــوارد اإلنتاجيــة واالســتثمار العــام يف جمــال تؤكــد  - ١٣  
التنميــة الريفيــة عنــصران أساســيان مــن أجــل القــضاء علــى اجلــوع والفقــر، وخباصــة يف البلــدان 

يع االستثمارات يف التكنولوجيات املناسبة ملشاريع الـري وإدارة امليـاه           النامية، بطرق منها تشج   
  الصغرية احلجم من أجل احلد من التأثر مبوجات اجلفاف؛

ــرت  - ١٤   ــال احلـــــق    قـــ ــاك يف إعمـــ ــاع مـــــصايد األمســـ ــهام احليـــــوي لقطـــ   باإلســـ
لــي يف الغــذاء وحتقيــق األمــن الغــذائي، وإســهام صــغار صــيادي األمســاك يف األمــن الغــذائي احمل   

  ؛)١١(اجملتمعات الساحلية يف
 يف املائة من األشخاص الذين يعانون اجلـوع يعيـشون يف املنـاطق        ٨٠ بأن   تقر  - ١٥  

بشكل خـاص     يف املائة منهم من صغار املزارعني وأن هؤالء األشخاص عرضة          ٥٠الريفية وأن   
ــرادات خلطــر انعــدام األمــن الغــذائي، نظــرا الرتفــاع تكلفــة مــدخالت اإلنتــاج واخنفــاض اإل     ي

املزارع، وبـأن احلـصول علـى األراضـي وامليـاه والبـذور واملـوارد الطبيعيـة األخـرى يـشكل                   من
حتديا متزايدا يواجهه فقراء املنتجني وبأن السياسات الزراعية املـستدامة واملراعيـة لنـوع اجلـنس            

 الريـف  أداة مهمة لتعزيز إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي واالئتمـان الريفـي والتـأمني يف              
واملساعدة التقنيـة ومـا يـرتبط بـذلك مـن تـدابري لتحقيـق األمـن الغـذائي والتنميـة الريفيـة وبـأن                         
الــدعم الــذي تقدمــه الــدول إىل صــغار املــزارعني واجملتمعــات الــيت تعتمــد علــى صــيد األمســاك    
 واملؤسسات احمللية، بطرق منها تيسري وصول منتجاهتـا إىل األسـواق الوطنيـة والدوليـة ومتكـني                
صغار املنتجني، وخباصة النساء، يف سالسل األنشطة املضيفة للقيمة، عنـصر أساسـي يف حتقيـق                

  الغذاء؛ األمن الغذائي وإعمال احلق يف
 أمهيــة مكافحــة اجلــوع يف املنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود   تؤكــد  - ١٦  

ن طريــق وطنيــة مدعومــة بــشراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التــصحر وتــدهور األراضــي، وعــ   
ــصدي خلطــر جفــاف األراضــي،        ــة املالئمــة بوجــه خــاص للت ــسياسات العام االســتثمارات وال
وتدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان                     

  ؛)١٢(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

__________ 
  .A/67/268 انظر   )١١(  
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،   )١٢(  
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 علـى   )١٣( يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       تـصبح بعـد أطرافـا      الدول اليت مل   حتث  - ١٧  
أن تنظر يف أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل األولويـة يف أن تـصبح أطرافـا يف املعاهـدة                      

  ؛)١٤(ةألغذية والزراعل املوارد الوراثية النباتية الدولية بشأن
، وتـسلّم   )١٥(إعالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            إىل   تشري  - ١٨  

بــأن كــثريا مــن منظمــات الــشعوب األصــلية وممثلــي الــشعوب األصــلية قــد أعربــوا يف خمتلــف     
املنتــديات عــن قلقهــم البــالغ إزاء العقبــات والتحــديات الــيت يواجهوهنــا يف حتقيــق التمتــع التــام   
باحلق يف الغـذاء، وهتيـب بالـدول اختـاذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة الرتفـاع                      

التمييـز  تويات اجلوع وسوء التغذية لدى الشعوب األصلية بقدر أكرب من غريهـا واسـتمرار        مس
  ها؛ضد

الــسيادة ” مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــىت،  تالحــظ  - ١٩  
، وعالقة هذه املفـاهيم بـاألمن الغـذائي واحلـق يف الغـذاء، مـع مراعـاة ضـرورة جتنـب                      “الغذائية

  ع مجيع الناس باحلق يف الغذاء يف مجيع األوقات؛تأثري سليب يف متت أي
ــب  - ٢٠   ــات      تطل ــاع اخلــاص واملنظم ــة يف القط ــات الفاعل ــدول واجله ــع ال  إىل مجي

الدولية أن تضع متاما يف اعتبارها، كل يف إطار واليتها، ضرورة تعزيـز إعمـال احلـق يف الغـذاء                    
  تلف امليادين؛للجميع بشكل فعلي، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خم

 بضرورة تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان            تقر  - ٢١  
املتضررة وبالتعاون معها، بغيـة إعمـال احلـق يف الغـذاء ومحايتـه علـى حنـو تـام، والقيـام بـشكل                        
خــاص بإرســاء آليــات وطنيــة حلمايــة الــسكان الــذين أجــربوا علــى مغــادرة ديــارهم وأراضــيهم 

  سبب اجلوع أو بسبب حاالت طوارئ إنسانية تؤثر يف التمتع باحلق يف الغذاء؛ب
 املـوارد التقنيـة واملاليـة مـن مجيـع املــصادر     حلـشد   بـذل اجلهـود   ضـرورة  تؤكـد   - ٢٢  

لبلـدان   ل مبا يف ذلـك ختفيـف عـبء الـديون اخلارجيـة         وختصيصها واستخدامها على أمثل وجه،    
  ؛ املستدامألمن الغذائيا الرامية إىل تنفيذ سياسات وطنيةالنامية، وتعزيز اإلجراءات ال

إىل التعجيل باختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـيت جتريهـا                 تدعو  - ٢٣  
منظمة التجارة العامليـة والتوصـل بنجـاح إىل نتـائج إمنائيـة املنحـى للمـسامهة يف هتيئـة الظـروف                      

  اء؛الدولية اليت تتيح اإلعمال الكامل للحق يف الغذ
__________ 

  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد    )١٣(  
  .٤٣٣٤٥، الرقم ٢٤٠٠ املرجع نفسه، اجمللد   )١٤(  
  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار    )١٥(  
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ــة أال يكــون       ضــرورة تؤكــد  - ٢٤   ــدها لكفال ــصارى جه ــدول ق ــع ال ــذل مجي أن تب
لسياساهتا الدولية اليت هلا طـابع سياسـي واقتـصادي، مبـا يف ذلـك االتفاقـات التجاريـة الدوليـة،             

  أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛
افحـــة اجلـــوع مكمـــن أجـــل بأمهيـــة إعـــالن نيويـــورك بـــشأن العمـــل   تـــذكّر  - ٢٥  
ــر، ــالزم         والفق ــل ال ــوفري التموي ــصادر إضــافية لت ــة إىل إجيــاد م ــود الرامي وتوصــي مبواصــلة اجله

  ملكافحة اجلوع والفقر، وكذا األمراض املعدية؛
 بــأن الوعــود الــيت مت التعهــد هبــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي لألغذيــة يف عــام   تقــر  - ٢٦  
 التغذيـة إىل النـصف مل يـتم الوفـاء هبـا              خبفض عدد األشـخاص الـذين يعـانون نقـصا يف           ١٩٩٦

و مـرة  تـدع بعُد، وتنوه، يف الوقت نفسه، باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هـذا الـصدد، و            
 إىل  املعنيـة  هاوكاالت األمم املتحـدة وصـناديق     و مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية       أخرى

األشـخاص الـذين    ق اهلدف املتمثل يف خفـض نـسبة         لتحقيوتوفري التمويل الالزم    إيالء األولوية   
النحـو املبــني      احلـق يف الغـذاء، علـى       إعمـال  و ٢٠١٥اجلوع مبقدار النصف حبلول عـام       يعانون  

  أللفية؛ل إعالن األمم املتحدةو يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي
مجيـع النـاس     أن تعزيـز الـدعم الغـذائي والتغـذوي، هبـدف متكـني               تعيد تأكيـد    - ٢٧  

مجيع األوقات من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ مبا يليب احتياجاهتم مـن األغذيـة              يف
، جـزء مـن اجلهـود الـشاملة املبذولـة      من أجل حيـاة نـشيطة وصـحية      ويناسب خياراهتم الغذائية    

 اإليـدز /املناعـة البـشرية    فـريوس نقـص   النتـشار    لتـصدي اللنهوض بالصحة العامـة، مبـا يف ذلـك          
  ؛السل واملالريا واألمراض املعدية األخرىو

 احلــــق يف الغــــذاءإلعمــــال مالئمــــة أن تــــويل أولويــــة  الــــدول علــــى حتــــث  - ٢٨  
  ؛التنمية يف جمالاستراتيجياهتا ونفقاهتا  يف

 أمهيــة التعــاون الــدويل واملــساعدة اإلمنائيــة الدوليــة، باعتبارمهــا مــسامهة تؤكــد  - ٢٩  
ــهو  ــة يف التوســع الزراعــي والن ــا واإلنتــاج الغــذائي ومــشاريع   فعال ض بالزراعــة واســتدامتها بيئي

االستيالد املتعلقة بتنوع احملاصيل واملاشية واالبتكـارات املؤسـسية، مـن قبيـل املـصارف األهليـة         
، ويف تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية الغذائيـة          معارض البـذور   و مدارس املزارعني امليدانية  للبذور و 

االت الطـوارئ، مـن أجـل إعمـال احلـق يف الغـذاء وحتقيـق األمـن         يف سياق األنشطة املتعلقـة حبـ    
الغذائي املستدام، وتقر يف الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقـام األول عـن كفالـة تنفيـذ                    

  الصدد؛ برامج واستراتيجيات وطنية يف هذا
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ــضا   - ٣٠   ــاق منظمــة التجــارة     تؤكــد أي ــدول األطــراف يف اتف  ضــرورة أن تنظــر ال
 يف تنفيــذ ذلــك االتفــاق )١٦(املتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتــصلة بالتجــارة العامليــة 

  ومحايته؛ بطريقة داعمة لألمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول األعضاء بتعزيز احلق يف الغذاء
واجلهات املعنية األخـرى دعـم       املتحدة   األممبالدول األعضاء ومنظومة     هتيب  - ٣١  

 الراميــة إىل التــصدي علــى وجــه الــسرعة ألزمــات الغــذاء الــيت تــشهدها حاليــا  اجلهــود الوطنيــة
 نقــص التمويــل جيــرب أفريقيــا بأســرها، وخباصــة القــرن األفريقــي، وتعــرب عــن بــالغ قلقهــا ألن  

  ها اجلنوب األفريقي؛في يف خمتلف املناطق، مبا برنامج األغذية العاملي على خفض عملياته 
الدولية املعنيـة، مبـا فيهـا البنـك الـدويل وصـندوق النقـد                مجيع املنظمات    تدعو  - ٣٢  

الـدويل، إىل مواصــلة تـشجيع الــسياسات واملـشاريع الــيت تـؤثر تــأثريا إجيابيـا يف احلــق يف الغــذاء      
وكفالــة أن يراعــي الــشركاء احلــق يف الغــذاء يف تنفيــذ املــشاريع املــشتركة ودعــم اســتراتيجيات 

ق يف الغــذاء وتفــادي اختــاذ أي إجــراءات قــد تــؤثر فيــه الــدول األعــضاء الراميــة إىل إعمــال احلــ
  سلبا؛

  ؛)١١( للمقرر اخلاص بالتقرير املؤقتيط علما مع التقديرحت  - ٣٣  
ــد  - ٣٤   ــة املقــرر اخلــاص  تؤي ــذ والي ــيت مــددها هبــا جملــس حقــوق     تنفي ــصيغة ال ، بال

  ؛)١٧(٢٠١٠مارس / آذار٢٤ املؤرخ ١٣/٤اإلنسان يف قراره 
ــتطلــب  - ٣٥   ــام ومفوضــ  إىل األم ــسامي ةني الع ــسان   ة األمــم املتحــدة ال حلقــوق اإلن

لـتمكني املقـرر اخلـاص مـن تنفيـذ مهـام        الالزمـة   املـوارد البـشرية واملاليـة       يواصال توفري مجيع     أن
  فعال؛ على حنوواليته 

 جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       بالفعـل    بالعمل الذي قامت به      ترحب  - ٣٦  
   تعليقهــــا العــــام  خباصــــة  غــــذاء كــــاف، و  احلــــصول علــــى  ق يفوالثقافيــــة يف تعزيــــز احلــــ  

 مــن العهــد الــدويل ١١املــادة (غــذاء كــاف احلــصول علــى احلــق يف بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ رقــم
مجلـة أمـور    اللجنـة    الـذي أكـدت فيـه        )١٨()اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        

__________ 
يـة املتعـددة األطـراف، املوقّعـة      الصكوك القانونية املتـضمنة لنتـائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجار             :انظر   )١٦(  

منـشورات أمانـة جمموعـة االتفـاق العـام بـشأن التعريفـات اجلمركيـة                 (١٩٩٤أبريـل   /نيسان ١٥مراكش يف    يف
  ).GATT/1994-7والتجارة، رقم املبيع 

، الفـصل الثـاين،    (A/65/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم               :انظر   )١٧(  
  .الفرع ألف

 (E/2000/22  والتـصويب  ٢ق رقـم    ـ، امللحـ  ٢٠٠٠ي،  ـــ تـصادي واالجتماع  الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االق       :انظر   )١٨(  
  .، املرفق اخلامس)Corr.1 و



A/67/457/Add.2  
 

12-63622 163 
 

 إلنـسان وأنـه  ا قـا بـصميم كرامـة   وثي غذاء كـاف يـرتبط ارتباطـا     احلصول علىمنها أن احلق يف 
 حقوق اإلنسان األخرى املكرسة يف الـشرعة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان       إلعمالغىن عنه    حق ال 

يـستلزم انتـهاج سياسـات اقتـصادية      ممـا ميكن فصله عـن العدالـة االجتماعيـة،      أنه أيضا حق ال   و
القـضاء علـى     ترمي إىل  ، على السواء  وبيئية واجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل      

  الفقر وإعمال حقوق اإلنسان للجميع؛
احلقـــوق االقتـــصادية  للجنـــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقـــم   إىل التعليـــق العـــام تـــشري  - ٣٧  

 الذي الحظـت    )١٩() من العهد  ١٢  و ١١ املادتان( املتعلق باحلق يف املياه      واالجتماعية والثقافية 
لـى مـوارد امليـاه بـشكل مـستدام لالسـتهالك        فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية كفالة احلـصول ع         

  البشري والزراعة إعماال للحق يف احلصول على غذاء كاف؛
 أن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم اإلعمــال التــدرجيي للحــق  تعيــد تأكيــد  - ٣٨  

احلصول على غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين اليت اعتمدها جملس منظمـة األمـم                 يف
 تـشكل أداة عمليـة لتعزيـز إعمـال          )٧(٢٠٠٤نوفمرب  /غذية والزراعة يف تشرين الثاين    املتحدة لأل 

احلــق يف الغــذاء للجميــع وتــسهم يف حتقيــق األمــن الغــذائي وتــوفر بالتــايل أداة إضــافية لتحقيــق   
ــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة       ــا، مبــا فيهــا األهــداف ال ــة املتفــق عليهــا دولي األهــداف اإلمنائي

  لأللفية؛
 جبميــع احلكومــات أن تتعــاون مــع املقــرر اخلــاص وأن تــساعده يف أداء  هتيــب  - ٣٩  

مهمته وأن تزوده جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظـر جـديا يف االسـتجابة لطلبـات                  
  املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛

ــتطلـــب  - ٤٠    الثامنـــة اص أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  إىل املقـــرر اخلـ
 وأن يواصــل عملــه، بطـرق منــها دراســة القــضايا  القـرار   عـن تنفيــذ هــذا مؤقتــاتقريــرا والـستني  

  ؛الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق يف الغذاء، يف إطار واليته احلالية
 املعنيـــة احلكومـــات ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا  تـــدعو  - ٤١  

 املنظمـــات غـــرياملنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات واجلهـــات الفاعلـــة يف اجملتمـــع املـــدين ويئـــات اهلو
 بطـرق  مع املقـرر اخلـاص يف تنفيـذ واليتـه،            التعاون على حنو تام   إىل  والقطاع اخلاص   احلكومية  

  منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛
بنـد املعنـون   اليف إطار ستني ال الثامنة والنظر يف املسألة يف دورهتا   مواصلة   تقرر  - ٤٢  

  .“ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز”
__________ 

  .، املرفق الرابع)E/2003/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،    )١٩(  
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  مشروع القرار الرابع عشر    
 منصف نظام دويل دميقراطي وإقامة    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ا  الــسابقة املتعلقــة بإقامــة نظــام دويل دميقراطــي ومنــصف، مبــا فيهــ ا إىل قراراهتــإذ تــشري  

وإىل قراري جملس حقوق اإلنـسان    ،  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩خ   املؤر ٦٦/١٥٩القرار  
  ،)٢(٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٤ املؤرخ ٢١/٩ و )١(٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ١٨/٦

 لكــلتعهــد مجيــع الــدول بالوفــاء بالتزاماهتــا بتعزيــز االحتــرام العــاملي   تعيــد تأكيــدوإذ  
 وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة         ، األساسـية للجميـع ومراعاهتـا ومحايتـها        حقوق اإلنسان واحلريـات   

   املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل، األخرىالصكوكو
 ومحايتـها أن تكثيف التعاون الدويل من أجل تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان               وإذ تؤكد     

ــانون الــــدويل   متــــسقاينبغــــي أن يظــــل  ــا مــــع مقاصــــد ومبــــادئ امليثــــاق والقــ ـــة متامــ   املبينـــ
 منــها االحتــرام التــام للــسيادة والــسالمة  يف ظــل أمــور وأن يــتم مــن امليثــاق ٢ و ١ يف املــادتني

ــدم اســت    ــسياسي وع ــة واالســتقالل ال ــوة أوعمال اإلقليمي ــد باســت  الق ــات يف عماهلا التهدي العالق
   دولة،ألياملسائل اليت تقع أساسا ضمن الوالية الداخلية  الدولية وعدم التدخل يف

تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد اإلميـان          ما وخباصة إىل ديباجة امليثاق،     إذ تشري و  
رجـال والنـساء    بـني ال  ق  احلقـو يف   وباملساواة   وقدرهاإلنسان  حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة     

  كبريها وصغريها،دول البني و
 اإلعمـال ميكـن أن يتحقـق فيـه        حق اجلميع يف نظـام اجتمـاعي ودويل          تعيد تأكيد وإذ    

  ،)٣(التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 األجيـال املقبلـة   ورد يف ديباجة امليثاق من تصميم على إنقـاذ    ما   تأكيد  أيضا تعيدوإذ    

 واحتــرام االلتزامــات  العدالــةصــون وهتيئــة الظــروف الــيت ميكــن يف ظلــها  مــن ويــالت احلــرب
االجتمـاعي ورفـع    وتعزيـز التقـدم     هـدات وغريهـا مـن مـصادر القـانون الـدويل             الناشئة عـن املعا   

حـسن اجلـوار واسـتخدام      تعزيز مبدأ    التسامح و  وإبداءيف جو أفسح من احلرية       املعيشةمستوى  
  الدولية يف النهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للشعوب مجيعها،جهزة األ

__________ 
، (A/66/53/Add.1) ألــف ٥٣ والــستون، امللحـق رقــم  الــسادسةالوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامــة، الـدورة    :انظـر   )١(  

  .الثاين فصلال
  .، الفصل الثالث(A/67/53/Add.1) ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  
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مشتركة وعلى صعيد متعـدد األطـراف        ضرورة اضطالع دول العامل بصفة       تؤكدوإذ    
لـيت هتـدد    ولألخطـار ا  ة واالجتماعية علـى مـستوى العـامل       مبسؤولية التصدي للمسائل االقتصادي   

 ووجوب قيـام األمـم املتحـدة بـدور أساسـي يف هـذا الـصدد باعتبارهـا            السالم واألمن الدوليني  
  أكثر املنظمات عاملية ومتثيال يف العامل،

وتطلعـات  التغريات الكـربى الـيت حتـدث علـى الـساحة الدوليـة               وإذ تضع يف اعتبارها     
يف امليثـاق، مبـا يف ذلـك تعزيـز          كرســة    املبـادئ امل    أساس نظام دويل على  إىل قيام   مجيع الشعوب   

ــع و    ــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجمي ــدأ  علــى ذلــك  تــشجيع الاحت ــرام مب واحت
ــ ــشعوب يف احلقــوق و بــني ساواة امل ــا يف ال ــة    تقحقه ــة والعدال ــسالم والدميقراطي ــر املــصري وال ري

  واملساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامن،
تحقيـق  ل أمـر ضـروري  حقـوق اإلنـسان      تعزيز التعاون الدويل يف ميدان       بأن مإذ تسلّ و  

ق اإلنـسان ومحايتـها     مقاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلـك تعزيـز مجيـع حقـو               
  على حنو فعال،

 أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يـنص علـى أن مجيـع النـاس          وإذ تضع يف اعتبارها     
وق يولدون أحرارا ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع جبميـع احلقـ                     

 أسـاس العـرق    ىعلـ التمييـز    مـن قبيـل    ، متييـز مـن أي نـوع       ن دو واحلريات املذكورة يف اإلعالن   
الـوطين  األصـل    أوأي رأي آخـر  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  اللغـة أو  اجلـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوامليالد  أوالثروة االجتماعي أو أو

 أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            تعيد تأكيد وإذ    
وأن الدميقراطيــة تقــوم علــى إرادة الــشعب املعــرب عنــها  كــل منــها اآلخــريعــزز أمــور مترابطــة 

حبريــة لتقريــر نظمــه الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركته التامــة يف مجيــع   
  حياته، جوانب

بــأن تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها ينبغــي أن يــستندا إىل مبــدأ التعــاون   م وإذ تــسلّ  
ز قـدرة الـدول األعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماهتـا يف ميـدان                واحلوار الصادق وأن يهـدفا إىل تعزيـ       

  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،
 وإمنـا هلـا أيـضا أبعـاد     ، على أن الدميقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب         وإذ تشدد   
  واجتماعية، اقتصادية
حلـــق قـــوق اإلنـــسان، مبـــا يف ذلـــك ا  بـــأن الدميقراطيـــة واحتـــرام مجيـــع ح موإذ تـــسلّ  

يف مجيع قطاعات اجملتمـع ومـشاركة       اخلاضعني للمساءلة   الشفافني   واحلكم واإلدارة    ،التنمية يف
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ــدين   ــشاركة اجملتمــع امل ــةم ــة     جــزء أس فعلي ــة اجتماعي ــق تنمي ــة لتحقي ــدعائم الالزم اســي مــن ال
  مستدامة حمورها الناس،

ومـا يتـصل    أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب         وإذ تالحظ مع القلق     
بذلك من تعـصب ميكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـري العـادل للثـروة والتـهميش                         

  االجتماعي، واالستبعاد
إسـهاما  يـسهم  يان والثقافات واحلضارات ميكن أن أن احلوار بني األد    تعيد تأكيد وإذ    
   يف تعزيز التعاون الدويل على مجيع املستويات،كبريا

شعوب لـ  العوملـة قـوة إجيابيـة    جعـل  جملتمـع الـدويل   بد أن يكفل ا    ال  على أنه  تشددوإذ    
واسـعة  بـة  دؤو جهـود  ببـذل ة ومنصفة متامـا إال  عامج تكون ميكن أن  ال وأن العوملة    العامل كافة 

  فيها من تنوع،  ما بكلاملشتركة إنسانيتنا عمادهاالنطاق 
الغـذاء العامليـة   و الطاقـة   يتم االقتصادية واملالية وأز   ةن األزم أل القلقبالغ   يساورهاوإذ    

تـصل باالقتـصاد الكلـي وغـري ذلـك           عوامـل ت   مبـا فيهـا    ،الراهنة النامجة عن عدة عوامـل أساسـية       
 ونقـص  والتصحر وتغـري املنـاخ العـاملي والكـوارث الطبيعيـة             البيئة من قبيل تدهور     ،العوامل من

 البلـدان الناميـة، وخباصـة يف أقـل          املوارد املالية والتكنولوجيا الالزمة ملواجهة آثارهـا الـسلبية يف         
 سـيناريو عامليـا يهـدد التمتـع علـى حنـو كـاف        متثلالبلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،     
  ، والبلدان النامية النموبلدان املتقدمةجبميع حقوق اإلنسان ويوسع الفجوة بني ال

 لمشمتامـا جيـب أن تـ      ة ومنـصفة    عـ امجأن اجلهود الراميـة إىل جعـل العوملـة           تؤكدوإذ    
الـيت   احتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان          تتسق مع على الصعيد العاملي    سياسات وتدابري    وضع
  وتنفذ مبشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وتمتر 

 البلدان النامية   سيما ال ضرورة توفري التمويل الكايف للبلدان النامية، و       تؤكد أيضا وإذ    
 ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، ألغـراض منـها دعـم        والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة     ساحليةغري الـ  

  جهودها من أجل التكيف مع تغري املناخ،
ــد أصــغت    ــرص      وق ــافؤ الف ــة وتك ــا إىل العدال ــسلم بتطلعاهت ــامل، وإذ ت  إىل شــعوب الع

عــيش يف ســالم للجميــع والتمتــع مبــا هلــا مــن حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلــق يف التنميــة وال
وحريــة واملــشاركة علــى قــدم املــساواة دون متييــز يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة   

  والسياسية، واملدنية
ــراري جملــس حقــوق اإلنــسان   وإذ تــشري    ــاء مؤســسات اجمللــس ب املتعلــق ٥/١إىل ق  بن

 للمجلـس  اخلاصـة    واليات يف إطار اإلجراءات   ب للمكلفنيدونة قواعد السلوك    مب املتعلق ٥/٢ و
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واليـات  ب املكلفني مجيع    يضطلع  أن تؤكد وجوب وإذ  ،  )٤(٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
  ،ومرفقيهمابواجباهتم عمال هبذين القرارين 

يف وسـعها مـن تـدابري لكفالـة إقامـة نظـام دويل                مـا   على أن تتخذ كـل      منها اوتصميم  
  دميقراطي ومنصف،

  ؛ومنصفام دويل دميقراطي أن لكل شخص احلق يف نظتؤكد   - ١  
التـام  عمـال  اإل  على يشجعمنصفونظام دويل دميقراطي قيام أن تؤكد أيضا    - ٢  

  ؛للجميعقوق اإلنسان حل
جنــوب أفريقيــا، يف ديربــان،  جبميــع الــدول األعــضاء أن تفــي مبــا أبدتــه هتيــب  - ٣  

 يتـصل بـذلك     انـب ومـا   خالل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األج        
 منـها تعزيـز وتـدعيم التعـاون         بطـرق  من التزام بزيادة منافع العوملة إىل أقـصى حـد،            من تعصب 

الدويل بغيـة زيـادة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بالتجـارة والنمـو االقتـصادي والتنميـة املـستدامة                     
ادل فيمــا بــني واالتــصاالت العامليــة عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة، وزيــادة التبــ 

ــزه      ــايف وتعزي ــوع الثق ــق صــون التن ــن طري ــات ع ــد  )٥(الثقاف ــرر تأكي ــة  أن، وتك ميكــن  الالعومل
هتيئـة مـستقبل   مـن أجـل   واسـعة النطـاق   دؤوبـة  تكون جامعة ومنصفة متاما إال ببذل جهـود      أن

  فيها من تنوع؛  مامشترك يقوم على إنسانيتنا املشتركة بكل
  :يلي  ماتطلب أمورا منهات ومنصفدميقراطي نظام دويل  إقامة أن تؤكد  - ٤  
ــر مــصريها    إعمــال   )أ(   ــشعوب يف تقري ــع ال ــة   ليحــق مجي ــا أن حتــدد حبري ــسىن هل ت
  السياسي وتسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وضعها 
  بيعية؛يف السيادة الدائمة على ثرواهتا ومواردها الطدول حق الشعوب والإعمال   )ب(  
  الشعوب يف التنمية؛ومجيع إنسان كل حق إعمال   )ج(  
  حق مجيع الشعوب يف السالم؛إعمال   )د(  
علـى املـشاركة املتـساوية يف عمليـة     قـائم  نظام اقتـصادي دويل  إعمال احلق يف    )هـ(  

  بني مجيع الدول؛  واملصلحة املتبادلة والتضامن والتعاون والترابطصنع القرار
  ؛حقا من حقوق الشعوب واألفراد، بوصفه ويل الدالتضامن  )و(  

__________ 
، الفـصل الرابــع،  (A/62/53) ٥٣الوثـائق الرمسيــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، امللحــق رقـم       : انظـر   )٤(  

 .ألف الفرع

 .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12 انظر  )٥(  
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لمـساءلة   ل وختـضع دميقراطيـة تتـسم بالـشفافية والعدالـة          مؤسسات دولية إقامة    )ز(  
 املـشاركة التامـة واملتـساوية       مبـدأ  من خالل تنفيذ     وخباصةيف مجيع جماالت التعاون،     وتوطيدها  

  يف آليات صنع القرار لكل منها؛
شاركة على قـدم املـساواة، دون أي متييـز، يف عمليـة             إعمال حق اجلميع يف امل      )ح(  

  صنع القرار على الصعيدين احمللي والعاملي؛
مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتـوازن بـني اجلنـسني يف تكـوين مـالك               مراعاة    )ط(  

  موظفي منظومة األمم املتحدة؛
يقوم علـى  للمعلومات واالتصاالت حر عادل فعال ومتوازن      نظام دويل    إقامة  )ي(  

،  علـى الـصعيد الـدويل      ملعلومـات اتـدفق    توازن جديد وزيادة التبادل يف       التعاون الدويل إلرساء  
   التفاوت يف تدفق املعلومات إىل البلدان النامية ومنها؛ أوجهوخباصة تصحيح

 يعــزز التعدديــة ، ألن ذلــك واحلقــوق الثقافيــة للجميــع تنــوع الثقــايفالاحتــرام   )ك(  
 ويـساعد علـى إعمـال        الثقافيـة  ات توسيع نطاق تبادل املعارف وفهـم اخللفيـ        الثقافية ويسهم يف  

وديـة  وعالقـات مـستقرة     ينمـي   حقوق اإلنسان املقبولة عامليا والتمتع هبا يف مجيع أحنـاء العـامل و            
   يف العامل أمجع؛والدولبني الشعوب 

 وثيـق  وتعـاون دويل    بيئـة صـحية     يف مجيـع الـشعوب   كـل شـخص و    حـق   إعمال    )ل(  
 وخباصـة يب بفعالية للحاجة إىل مساعدة اجلهود الوطنية من أجل التكيف مع تغري املنـاخ،               يستج

  ؛يف البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ االتفاقات الدولية يف جمال احلد من تغري املناخ
 االستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدويل للثـروات عـن طريـق              تعزيز  )م(  

   االقتصادية والتجارية واملالية؛ الدوليةيف العالقاتوخصوصا  تعزيز التعاون الدويل،
ــع كــل شــخص مب   )ن(   ــة متت ــشترك لكي ــشرية امل ــراث الب ــام   ت ــاحلق الع ــق ب  فيمــا يتعل

  ؛بالثقافة االنتفاع يف
االجتماعيـة  االقتـصادية و  العـامل يف حتمـل مـسؤولية إدارة التنميـة           دول  اشتراك    )س(  

 االضـطالع  وضـرورة  لسالم واألمن الدولينياليت هتدد ار والتصدي لألخطا على مستوى العامل 
  ؛على صعيد متعدد األطرافسؤولية امل هبذه

ــة احلفــاظ علــى  تؤكــد  - ٥   والــشعوب األمــم  الطــابع الثــري واملتنــوع جملتمــع  أمهي
التارخييــة والثقافيــة والدينيــة اخللفيــات وخمتلــف الوطنيــة واإلقليميــة اخلــصائص احتــرام و الــدويل

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان؛تعزيز  يف
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ــضا   - ٦   ــة مترابطــة  تؤكــد أي ــسان عاملي ــع حقــوق اإلن ــشابكة أن مجي ــة   مت  غــري قابل
علـى حنـو    عاملي  ال الصعيدحقوق اإلنسان على    مجيع  اجملتمع الدويل أن يعامل     على  للتجزئة وأن   

 وتعيـد تأكيـد  ، مـام االهت مـن  القـدر  علـى قـدم املـساواة وبـنفس          يتوخى فيه اإلنصاف والتكـافؤ    
 أن تعــززالنظــر عــن نظمهــا الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة، بــصرف  الــدول، واجــب مــن أن

 الوطنيـة   اخلـصائص  أمهيـة     مراعـاة  وأن حتميهـا، مـع    مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية          
  ؛ املختلفةاخللفيات التارخيية والثقافية والدينيةوواإلقليمية 

ل يـشم  الساحة الدولية على إقامة نظـام دويل         علىالفاعلة  مجيع اجلهات    حتث  - ٧  
العدالــة واملــساواة واإلنــصاف وكرامــة اإلنــسان والتفــاهم وتعزيــز التنــوع   يــستند إىل اجلميــع و

االسـتبعاد علـى    الداعية إىل   ذاهب  امل وعلى نبذ مجيع     واحترامها الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية   
  كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وأساس 

 الــسالم واألمــن حــاللإعلــى الــدول مجيــع  ضــرورة أن تــشجع تعيــد تأكيــد  - ٨  
 لتحقيـق نــزع     يف وسـعها    ما  كل هلذا الغرض، وأن تبذل، حتقيقا    الدوليني وصوهنما وتعزيزمها،    

 نتيجـة لتـدابري     ملـوفرة اكفالة اسـتخدام املـوارد      ل و دولية فعالة رقابة   يف ظل  العام الكامل السالح  
  يف البلدان النامية؛التنمية  سيما النـزع السالح الفعالة ألغراض التنمية الشاملة، و

 نظـام  إقامـة  مـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل      الع  مواصلة ضرورةتعيد أيضا تأكيد      - ٩  
 والتعـاون   املـشتركة املـصلحة والتـرابط و اإلنصاف واملـساواة يف الـسيادة    أساسهاقتصادي دويل   

 التفـاوت   أوجـه صححيـ النظر عـن نظمهـا االقتـصادية واالجتماعيـة،        بصرف  ني مجيع الدول،    ب
  النمـو  اآلخذة يف االتساع بني البلـدان املتقدمـة  الفجوةح إمكانية سد  يتيرفع املظامل القائمة و   يو

ضمن الـسالم   يـ التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة بـاطراد و       خطى  كفل تعجيل   يوالبلدان النامية و  
  ؛ة واملقبلليةألجيال احلالدالة والع

وســائل السبل والـ جملتمـع الـدويل   ضـرورة أن يــستحدث ا  تعيـد كـذلك تأكيـد     - ١٠  
اإلعمـال التـام جلميـع      عتـرض سـبيل      التحـديات الـيت ت     ومواجهـة إزالة العقبـات الراهنـة      ب الكفيلة

ن يف مجيـع    ينتج عنها من انتهاكات حلقـوق اإلنـسا         ما احليلولة دون استمرار  بحقوق اإلنسان و  
  العامل؛ أحناء

 التعــاون الــدويل،  زيــادةهـود، مــن خــالل اجلبــذل الــدول علــى مواصــلة  حتـث   - ١١  
  ؛منصفنظام دويل دميقراطي وإلقامة 

  ؛)٦(منصفودميقراطي دويل عين بإقامة نظام املستقل  املخلبري بتقرير احتيط علما  - ١٢  

__________ 
  )٦(  A/67/277 و Corr.1.  
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ــتطلــب  - ١٣   ــام ني إىل األم ــسان  ملتحــدة مفوضــة األمــم ا و الع ــسامية حلقــوق اإلن ال
  ؛بفعالية  بواليته اخلبري املستقلالضطالع املوارد البشرية واملالية الالزمة مجيع مواصلة توفري

 جبميــع احلكومــات أن تتعــاون مــع اخلــبري املــستقل وأن تــساعده يف أداء هتيــب  - ١٤  
لطلبــات اخلــبري وأن تنظــر يف االســتجابة   الــيت يطلبــهاتــوفر لــه املعلومــات الالزمــة أن مهامــه و
  الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛بلداهنا لكي يتسىن له لزيارة  املستقل

حقـوق  املنشأة مبوجـب معاهـدات       اهليئات حقوق اإلنسان و   جملس إىل   تطلب  - ١٥  
واللجنـة   اخلاصـة الـيت مـدد اجمللـس    ليـات  اآلاإلنسان ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان و       

 هلـذا   ،كـل يف إطـار واليتـه       ،االهتمام الواجـب   إيالء وق اإلنسان والياهتا  رية جمللس حق  االستشا
   إسهامات من أجل تنفيذه؛وتقدمي القرار

  ؛باملفوضية أن تتخذ منطلقا هلا مسألة إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف هتيب  - ١٦  
ــدول األعــضاء وأجهــزة األمــم املتحــدة     تطلــب   - ١٧   ــع ال ــام أن يطل إىل األمــني الع

 مؤســـسات بريتـــون وودز، وخـــصوصائاهتـــا وعناصـــرها واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة،  وهي
  واملنظمات غري احلكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

عامـــة يف دورهتـــا الثامنـــة  اجلمعيـــة اليقـــدم إىل إىل اخلـــبري املـــستقل أن تطلـــب  - ١٨  
  ن يواصل القيام بأعماله؛ عن تنفيذ هذا القرار وأا مؤقتاتقريروالستني 
بنـد املعنـون   الني يف إطار ت والسالثامنةاملسألة يف دورهتا    مواصلة النظر يف   تقرر  - ١٩  

  .“ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز”
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  مشروع القرار اخلامس عشر    
  وقف العمل بعقوبة اإلعدام    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  اق األمم املتحدة،باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثإذ تسترشد   
 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         )١(اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان       تعيد تأكيد وإذ    

  ،)٣( واتفاقية حقوق الطفل)٢(املدنية والسياسية
ــد    ــد تأكيـ ــا وإذ تعيـ ــؤرخ ٦٢/١٤٩ قراراهتـ ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٧ديـ

ــؤرخ ٦٣/١٦٨ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/٢٠٦و  ٢٠٠٨ديـ ــانون ٢١ املـ  كـ
 والـيت أهابـت فيهـا اجلمعيـة         مـسألة وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام          بشأن   ٢٠١٠ديسمرب  /األول

العامة بالدول اليت ال تزال تأخذ بعقوبـة اإلعـدام أن تعلـن وقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام متهيـدا                       
  إللغاء عقوبة اإلعدام،

  ،)٤(٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٨املؤرخ  ١٨/١١٧ جملس حقوق اإلنسان  مبقرروإذ ترحب  
 أو إساءة تطبيقهـا يترتـب عليـه إنـزال          العدالة   يف تطبيق أحكام  أن أي خطأ    وإذ تدرك     

   وال ميكن تداركه، أمر ال رجعة فيهعقوبة اإلعدام
اإلنــسان وقــف العمــل بعقوبــة اإلعــدام يــسهم يف احتــرام كرامــة    بــأنواقتناعــا منــها   

يوجــد دليــل قــاطع علــى      اليا، وإذ تــرى أنــه  وتطويرهــا تــدرجي  اإلنــسانتعزيــز حقــوق  ويف
  لعقوبة اإلعدام قيمة رادعة، أن

الـوطين ومبـادرات علـى      ين احمللـي و    علـى الـصعيد    مناقـشات جيري مـن     ما وإذ تالحظ   
األعــضاء الــدول  مــناســتعداد عــدد متزايــد  والــصعيد اإلقليمــي بــشأن مــسألة عقوبــة اإلعــدام   

  مل بعقوبة اإلعدام،بشأن العلعموم اجلمهور علومات املتاحة إل
خيـص وقـف العمـل       مـا التعاون التقين اجلاري بني الدول األعضاء في      وإذ تالحظ أيضا      

  بعقوبة اإلعدام،
  إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛تعرب عن بالغ قلقها   - ١  

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
، )A/66/53/Add.1 ( ألــف٥٣مللحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــستون، اانظــر   )٤(  

  .الفصل الثالث



A/67/457/Add.2
 

172 12-63622 
 

 توصــيات وبال)٥(٦٥/٢٠٦بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ القــرار      ترحــب   - ٢  
  الواردة فيه؛

 عــدد لتقلــيص الــدول األعــضاءا بعــض هت بــاخلطوات الــيت اختــذب أيــضاترحــ  - ٣  
، علـى   اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام وبالقرارات اليت يتخذها عدد متزايد من الـدول             

 بوقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام، والـيت تالهـا يف حـاالت كـثرية إلغـاء                    مجيع مستويات احلكومة،  
  عقوبة اإلعدام؛

  :ميع الدول جبهتيب  - ٤  
أن حتترم املعايري الدولية الـيت تـوفر ضـمانات تكفـل محايـة حقـوق األشـخاص               )أ(  

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصة املعايري الدنيا، بـصيغتها الـواردة يف مرفـق قـرار اجمللـس           
، وأن تـزود األمـني العـام        ١٩٨٤مـايو   /أيـار  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٨٤/٥٠االقتصادي واالجتمـاعي    

  ت يف هذا الشأن؛مبعلوما
أن تتيح معلومات ذات صـلة بتطبيقهـا لعقوبـة اإلعـدام تـشمل مجلـة أمـور منـها                      )ب(  

أعداد األشخاص الـذين ُيحكـم علـيهم باإلعـدام، وأعـداد الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم اإلعـدام،                      
 وأعــداد حــاالت تنفيــذ حكــم اإلعــدام، حبيــث تــسهم يف إجــراء مناقــشات مــستنرية وشــفافة علــى

  ؛اإلعدام منها التزامات الدول فيما يتصل بالعمل بعقوبةا ن الوطين والدويل تتناول أمورالصعيدي
أن حتد تدرجييا من العمـل بعقوبـة اإلعـدام، وأال تفـرض عقوبـة اإلعـدام علـى           )ج(  

  ؛ نساء حواملعلىلعمر أو اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من ا
  ؛  جيوز املعاقبة عليها باإلعدامأن تقلص عدد اجلرائم اليت  )د(  
  أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام؛  )هـ(  
 العمل هبـا، وتـشجعها       العودة إىل  بالدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام عدم      هتيب  - ٥  

  ؛الصدد خرباهتا يف هذا تبادلعلى 
وكول االختياري الثاين للعهـد     بالدول اليت مل تنضم بعد إىل الربوت       أيضاهتيب    - ٦  

 أو الـيت مل تـصّدق   ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام           
  ؛)٦( أن تنظر يف القيام بذلك،عليه بعد
 والـستني   التاسعة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا            تطلب  - ٧  

  رار؛تقريرا عن تنفيذ هذا الق
ــرر   - ٨   ــا   تق ــسألة يف دورهت ــد   التاســعةمواصــلة النظــر يف امل ــستني يف إطــار البن  وال
  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”املعنون 

__________ 
  )٥(  A/67/226.  
  )٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668.  
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  مشروع القرار السادس عشر    
  جلنة مناهضة التعذيب    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ة القاسـية   العقوبـ   إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو              إذ تشري   

  ،)١(املهينة الالإنسانية أو أو
 بعمل جلنة مناهضة التعـذيب، وإذ تـشجع اللجنـة علـى مواصـلة جهودهـا                 وإذ ترحب   

  لزيادة فعالية أساليب عملها،
نظـر   الستمرار تـراكم تقـارير الـدول األطـراف وبالغـات األفـراد الـيت مل يُ                 وإذ تأسف   

رير والبالغــات يف الوقــت املناســب دون تــأخري فيهــا بعــد، ممــا حيــول دون نظــر اللجنــة يف التقــا
  موجب له، ال

ــشري   ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ إىل قراريهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥ و ٢٠١٢فربايـ
 احلكومية الدولية املعنية بتـدعيم وتعزيـز فعاليـة           العملية  بشأن ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

ن، وإذ تقـر يف هـذا الـصدد بإمكانيـة     أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسا  
 تقــارير الــدول األطــراف يف تزايــد تــراكم ملــشكلة ، يف هــذا الــسياق،إجيــاد حــل طويــل األجــل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة          
  اليت مل تستعرضها اللجنة بعد،

ة التعــذيب طلبــت أن تــأذن اجلمعيــة العامــة بتمديــد فتــرة  أن جلنــة مناهــضوإذ تالحــظ  
  ،)٢(٢٠١٤ ويف عام ٢٠١٣اجتماعها بأسبوعني يف عام 

 سـوى   عـادة تعقـد    تضم سوى عـشرة أعـضاء وأهنـا ال          أن اللجنة ال   وإذ تالحظ أيضاً    
  دورتني يف السنة مدة كل منهما ثالثة أسابيع،

رد امليزانية الالزمة لتغطية التمديـد      أن االحتياجات املقدرة من موا    وإذ تالحظ كذلك      
 سـُينظر فيهـا يف سـياق امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة                ٢٠١٤املطلوب لفترة االجتماع لعام     

  ، مع مراعاة ضرورة استعمال املوارد على أفضل حنو ممكن،٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

__________ 
 .٢٤٨٤١الرقم ، ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  

 إىل ٢٣، الفقـرات مـن    )A/67/44 (٤٤ ة والستون، امللحق رقم   بعاسالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال       )٢(  
 . واملرفقان التاسع والعاشر٢٩
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مـن جهـود     للجنـة مناهـضة التعـذيب ملـا بذلتـه حـىت اآلن               عن تقديرها  تعرب  - ١  
بغــرض حتــسني أوجــه الكفــاءة يف أســاليب عملــها، مبــا فيهــا اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز مواءمــة   

تضطلع بـه مـن     اللجنة على مواصلة ما   ثأساليب عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وحت      
  الصدد؛ أنشطة يف هذا

بعـة للجمعيـة     أن تأذن للجنة، دون املساس بالعملية احلكومية الدولية التا         تقرر  - ٢  
ــوق          ــدات حق ــشأة مبوجــب معاه ــات املن ــام اهليئ ــة أداء نظ ــز فعالي ــدعيم وتعزي ــة بت ــة املعني العام
اإلنسان، بأن تواصل االجتماع ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة كتدبري مؤقت يـسري اعتبـاراً                

 حلــل مــشكلة تــراكم تقــارير ٢٠١٤نــوفمرب / وحــىت هنايــة تــشرين الثــاين٢٠١٣مــايو /مــن أيــار
  . بعدنظر فيهامل ُيل األطراف والشكاوى الفردية اليت الدو
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  مشروع القرار السابع عشر    
  األشخاص املفقودون    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ تسترشد  
ــضا    ــسترشد أي ــات     وإذ ت ــدويل وقواعــده، وخباصــة اتفاقي ــساين ال ــانون اإلن ــادئ الق  مبب

 )٢(١٩٧٧ وبروتوكوليهـــا اإلضـــافيني لعـــام   )١(١٩٤٩أغـــسطس  / آب١٢رخـــة جنيـــف املؤ
 والعهـد الـدويل     )٣(واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصـة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان             

 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           )٤(اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       
 )٦( واتفاقيـة حقـوق الطفـل   )٥(لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية ا )٤(والسياسية

 / حزيـران  ٢٥وإعالن وبرنامج عمل فيينا اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف                  
  ،)٧(١٩٩٣يونيه 

 )٨( بدخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          وإذ ترحب   
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣حيز النفاذ يف 

ــشري   ــيت اختــذهتا      وإذ ت ــودين ال ــة باألشــخاص املفق ــسابقة املتعلق ــرارات ال ــع الق  إىل مجي
  اجلمعية العامة وإىل قرارات ومقررات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان،

 اسـتمرار الرتاعـات املـسلحة يف خمتلـف أرجـاء العـامل الـيت                وإذ تالحظ مع بالغ القلـق       
فر يف كثري من األحيـان عـن انتـهاكات خطـرية للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل                      تس

  حلقوق اإلنسان،
 أن مــسألة األشــخاص املعتــربين يف عــداد املفقــودين يف ســياق الرتاعــات    وإذ تالحــظ  

املسلحة الدولية أو غري الدولية، وال سـيما األشـخاص الـذين وقعـوا ضـحية انتـهاكات خطـرية                    
__________ 

  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. 
 .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
 .)٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
  )٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد املرجع نفسه  )٦(  

  )٧(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

 .، املرفق٦١/١٧٧القرار   )٨(  
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 اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، مــسألةٌ ال يــزال هلــا تــأثري ســليب    للقــانون
اجلهــود اهلادفــة إىل وضــع حــد لتلــك الرتاعــات وتــسبب معانــاة شــديدة ألســر األشــخاص      يف

املفقــودين، وإذ تؤكــد، يف هــذا الــصدد، ضــرورة معاجلــة املــسألة مــن منظــور إنــساين ومنظــور  
  نظورات أخرى،سيادة القانون إىل جانب م

 أن مشكلة األشـخاص املفقـودين قـد تـثري قـضايا يف إطـار القـانون اإلنـساين                    وإذ ترى   
  الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، حسب االنطباق،

 أن حــاالت األشــخاص املفقــودين تنطــوي علــى ســلوك ميكــن  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
الت مــن العقــاب علــى انتــهاكات يــشكل فعــال إجراميــا، وإذ تؤكــد أمهيــة وضــع حــد لإلفــ أن

  القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باألشخاص املفقودين،
 أن الدول األطراف يف نزاعات مسلحة تتحمل مـسؤولية التـصدي لظـاهرة        وإذ تدرك   

اص والـسعي إىل    األشخاص املفقودين باختاذ مجيع التدابري املالئمة للحيلولة دون اختفاء األشخ         
معرفة مصريهم، وكـذلك االعتـراف بأهنـا مـسؤولة عـن تنفيـذ اآلليـات والـسياسات والقـوانني                    

  املتصلة بذلك،
 إســـهام علـــوم الطـــب الـــشرعي يف البحـــث عـــن األشـــخاص وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  

املفقودين وحتديـد هويـاهتم بـشكل فعـال، وإذ تـسلم بالتقـدم التكنولـوجي الكـبري الـذي أحـرز                      
ذا امليــدان، مبــا يف ذلــك التحليــل الطــيب الــشرعي للحمــض اخللــوي الــصبغي الــذي ميكــن  هــ يف
يساعد بشكل كـبري يف اجلهـود الراميـة إىل حتديـد هويـات األشـخاص املفقـودين والتحقيـق                     أن
  انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف

صة تؤدي عملها على حنو فعال ميكـن أن يـسهم            بأن إنشاء مؤسسات وطنية خمت     وإذ تقر   
  ،بدور حيوي يف الكشف عما آل إليه مصري األشخاص املفقودين يف سياق الرتاع املسلح

 بأمهية أن تتنـاول الـسياساُت املوضـوعة علـى الـصعيد الـوطين والـشاملة                 وإذ تقر أيضا    
ملفقــودين يف ســياق منظــورا جنــسانيا، حــسب االقتــضاء، معاجلــةَ الوضــع القــانوين لألشــخاص ا

  الرتاع املسلح وتوفَري الدعم ألسرهم،
 بأن احترام القـانون اإلنـساين الـدويل وتنفيـذ أحكامـه ميكـن أن يقلـال         وإذ تقر كذلك    

  من عدد حاالت األشخاص املفقودين يف الرتاع املسلح،
 علـى أمهيـة التـدابري الراميـة إىل احليلولـة دون اختفـاء األشـخاص يف ســياق        وإذ تـشدد   

الرتاع املسلح، اليت ميكن أن تـشمل سـن التـشريعات الوطنيـة وإعـداد وتـوفري الوسـائل املناسـبة            
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للتعــرف علــى اهلويــة وإنــشاء مكاتــب لالســتعالم ودوائــر لتــسجيل املقــابر وســجالت للوفيــات 
  وكفالة املساءلة يف حاالت املفقودين،

ؤمتُر الـدويل احلـادي     خبطـة العمـل الـيت اعتمـدها ملـدة أربـع سـنوات املـ                وإذ حتيط علما    
 تـــشرين ٢٨والثالثـــون للـــصليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر املعقـــود يف جنيـــف يف الفتـــرة مـــن  

ــاين ــوفمرب إىل /الث ــسمرب / كــانون األول١ن ــذ أحكــام    ٢٠١١دي ــة إىل تنفي ، وهــي اخلطــة الرامي
بـع، إىل   القانون اإلنساين الدويل واليت تدعو الدول، يف مجلة أمور أخـرى ويف إطـار هـدفها الرا                

مراعــاة حــق األســر يف معرفــة مــصري أقارهبــا املفقــودين بــأن تنظــر يف ســن التــشريعات املناســبة   
وضع الترتيبات املالئمة لكفالة مشاركة الضحايا وأسرهم ومتثيلهم بـشكل كـاف ولـضمان             أو

وصــول الــضحايا والــشهود، وال ســيما النــساء واألطفــال، إىل العدالــة وتــوافر احلمايــة هلــم          
راءات املنظــورة أمــام حمــاكم تلــك الــدول ويف غــري ذلــك مــن آليــات العدالــة االنتقاليــة  اإلجــ يف

  املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل،
 اللجنـة االستـشارية جمللـس حقـوق اإلنـسان عـن أفـضل               بتقريـر  وإذ حتيط علمـا أيـضا       

  ،)٩(املمارسات بشأن مسألة األشخاص املفقودين
 بتقرير األمني العام الذي أُعد عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة             لما مع التقدير  وإذ حتيط ع    

  ،)١٠(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢١٠
 اجلهود الدوليـة واإلقليميـة اجلاريـة ملعاجلـة مـسألة األشـخاص              وإذ تالحظ مع التقدير     

   هذا اجملال،املفقودين واملبادرات اليت تتخذها املنظمات الدولية واإلقليمية يف
 الدول على أن تراعي وحتترم على حنو تام قواعد القانون اإلنساين الـدويل          حتث  - ١  

ويف بروتوكوليهــا  )١(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة   
  ؛، حيثما انطبق ذلك، وأن تكفل التقيد التام هبذه القواعد)٢(١٩٧٧اإلضافيني لعام 

ــع التــدابري املالئمــة        بالــهتيــب  - ٢   ــسلح أن تتخــذ مجي ــراف يف نــزاع م دول األط
للحيلولــة دون اختفــاء األشــخاص يف ســياق الــرتاع املــسلح وملعرفــة مــصري األشــخاص الــذين     
يعتــربون يف عــداد املفقــودين نتيجــة لوجــود حالــة كهــذه ولكفالــة التحقيــق يف اجلــرائم املتــصلة  

  لية، مبا يتوافق مع التزاماهتا الدولية؛باألشخاص املفقودين وحماكمة مرتكبيها بفعا
 حـق األسـر يف معرفـة مـصري أقارهبـا املعتـربين يف عـداد املفقـودين          تعيد تأكيـد    - ٣  

  سياق الرتاعات املسلحة؛ يف
__________ 

  )٩(  A/HRC/16/70. 

  )١٠(  A/67/267. 
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 ضرورة أن يبحث كل طرف يف نزاع مسلح، حاملا تـسمح            تعيد أيضا تأكيد    - ٤  
على أقصى تقدير، عـن األشـخاص الـذين         الظروف بذلك وفور انتهاء األعمال العدائية الفعلية        
  يعتربهم أحد األطراف املتنازعة يف عداد املفقودين؛

 بالدول األطراف يف نزاع مـسلح أن تتخـذ، يف الوقـت املناسـب، مجيـع               هتيب  - ٥  
التدابري الالزمة لتحديد هويات األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين يف سياق الرتاع املـسلح               

أن تعمـل، قـدر اإلمكـان، علـى تزويـد أفـراد أسـرهم مـن خـالل القنـوات                     ومعرفة مـصريهم، و   
املناسبة بكل ما لـديها مـن معلومـات عـن مـصريهم، مبـا يف ذلـك مكـان وجـودهم أو ظـروف                         

  وأسباب الوفاة إذا كانوا قد لقوا حتفهم؛
، يف هـذا الـصدد، بـضرورة تـوفري الوسـائل املناسـبة للتعـرف علـى اهلويـة                    متسلّ  - ٦  

مجع بيانات عن األشخاص املفقودين وعن رفات املفقودين الذين تعذر التعـرف علـى              وبضرورة  
هويتهم ومحاية تلك البيانات وإدارهتا، وفقا للقواعد واملعايري القانونيـة الدوليـة والوطنيـة، وحتـث                
الدول على التعاون مع بعضها بعضا ومع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى العاملـة يف هـذا اجملـال،                  

  ؛سبل منها تقدمي كل املعلومات املناسبة وذات األمهية املتصلة باألشخاص املفقودينب
 إىل الــدول أن تــويل أقــصى درجــة مــن االهتمــام حلــاالت األطفــال        تطلــب  - ٧  

املعتــربين يف عــداد املفقــودين يف ســياق الرتاعــات املــسلحة وأن تتخــذ التــدابري املناســبة للبحــث  
  اهتم ومل مشلهم بأسرهم؛هؤالء األطفال وحتديد هوي عن

 الدول األطراف يف نزاع مسلح إىل التعاون بالكامل مـع جلنـة الـصليب               تدعو  - ٨  
األمحــر الدوليــة يف معرفــة مــصري األشــخاص املفقــودين واتبــاع هنــج شــامل إزاء هــذه املــسألة،    

و إليهـا   ذلك اختاذ مجيـع التـدابري القانونيـة والعمليـة ووضـع آليـات التنـسيق الـيت قـد تـدع                      يف مبا
  احلاجة، تراعى فيه االعتبارات اإلنسانية دون غريها؛

 الدول األطراف يف نزاع مسلح على التعاون، وفقـا اللتزاماهتـا الدوليـة،              حتث  - ٩  
من أجل تسوية حاالت األشخاص املفقودين بفعالية، بوسائل منها تبادل املساعدة فيمـا يتعلـق         

 أمــاكن األشــخاص املفقــودين وحتديــد هويــاهتم بتبــادل املعلومــات ومــساعدة الــضحايا وحتديــد
  واستعادة رفات املوتى وحتديد هويات أصحاهبا وإعادهتا؛

 الدول علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين                      حتث  - ١٠  
واإلقليمي والدويل للتصدي ملشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين يف سياق الرتاعـات             

 وتقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الدول املعنيـة، وتـشجع املنظمـات احلكوميـة                املسلحة
الدولية واملنظمات غري احلكومية على القيام بذلك، وترحب، يف هـذا الـصدد، بإنـشاء اللجـان                 

  واألفرقة العاملة املعنية باألشخاص املفقودين وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان واألفرقة؛
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ــبهت  - ١١   ــة مــصري       ي ــود ملعرف ــن جه ــه م ــا تبذل ــساس مب ــدول أن تتخــذ، دون امل  بال
األشـــخاص املعتـــربين يف عـــداد املفقـــودين يف ســـياق الرتاعـــات املـــسلحة، اخلطـــوات املناســـبة  

يتعلق بالوضع القانوين لألشخاص املفقودين واحتياجات أفراد أسرهم وما يقتـرن هبـا مـن                فيما
ــل الرعا     ــن قبي ــك يف جمــاالت م ــور وذل ــدعم النفــسي      أم ــدعم النفــساين وال ــة وال يــة االجتماعي

  االجتماعي واملسائل املالية وقانون األسرة وحقوق امللكية؛
ــدعو  - ١٢   ــة     ت ــة الدولي ــة، وكــذلك املنظمــات احلكومي ــدول واملؤســسات الوطني  ال

واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة حـسب االقتـضاء، إىل مواصـلة العمـل مـن أجـل                   
ل املمارسـات يف جمـال الطـب الـشرعي حـسب انطباقهـا علـى جهـود احليلولـة دون                     اتباع أفـض  

  ؛اختفاء األشخاص يف سياق الرتاع املسلح وتسوية تلك احلاالت
 الدول واملؤسسات الوطنية، وكذلك املنظمات احلكومية الدوليـة         تدعو أيضا   - ١٣  

كفالـة حفـظ الـسجالت      واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة حـسب االقتـضاء، إىل               
املتعلقة باألشخاص املفقودين يف سياق الـرتاع املـسلح ورفـات املفقـودين الـذين تعـذر التعـرف                 
علــى هويتــهم يف حمفوظــاٍت تــدار إدارةً ســليمة، وضــمان الوصــول إىل تلــك احملفوظــات وفقــا   

  ينطبق من قوانني ولوائح ذات صلة؛ ملا
فقـودين يف إطـار عمليـات الـسالم       ضرورة معاجلة مـسألة األشـخاص امل       تؤكد  - ١٤  

ــسلطة       ــة وســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك ال ــاء الــسالم، مــع اإلشــارة إىل مجيــع آليــات العدال وبن
القضائية واللجان الربملانية وآليات تقصي احلقائق، على أساس من الشفافية واملـساءلة وإشـراك              

  اجلميع ومشاركتهم؛
ملعنيـة بإجراءاهتـا، حـسب االقتـضاء،         آليات حقوق اإلنـسان واجلهـات ا       تدعو  - ١٥  

ــسلحة         ــات امل ــودين يف ســياق الرتاع ــداد املفق ــربين يف ع ــشكلة األشــخاص املعت ــصدي مل إىل الت
  التقارير املقبلة اليت ستقدمها إىل اجلمعية العامة؛ يف

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه املتـصلة                 تطلب  - ١٦  
معية العامة يف دورهتا التاسعة والستني تقريرا شامال عـن تنفيـذ هـذا القـرار،                باملوضوع وإىل اجل  

  وتقدمي توصيات يف هذا الشأن؛
ــضا   - ١٧   ــب أي ــم      تطل ــات األم ــات وهيئ ــع احلكوم ــع مجي ــام أن يطل ــني الع  إىل األم

املتحــدة املختــصة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة واملنظمــات   
  انية الدولية على هذا القرار؛اإلنس

  . أن تنظر يف املسألة يف دورهتا التاسعة والستنيتقرر  - ١٨  
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  مشروع القرار الثامن عشر    
 العنــف علــى والتحــريض والتمييــز والوصــم الــسلبية والقولبــة التعــصب مكافحــة    

 معتقدهم أو دينهم بسبب األشخاص ضد وممارسته
  

  ،العامة اجلمعية إن  
 التعهد الذي قطعته مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بأن تعـزز             يدتعيد تأك  إذ  

تشجع على ذلـك دون     أن  احترام اجلميع حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة ومراعاهتا و        
  متييز يقوم على أسس منها الدين أو املعتقد،

املعتقـد   دين أو  التزام الدول حبظر التمييز والعنف على أسـاس الـ          تأكيد أيضا  تعيد وإذ  
  وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة،

 أن مجيـع حقـوق اإلنـسان عامليـة ومترابطـة ومتـشابكة وغـري                 تأكيـد  كـذلك  تعيد   وإذ  
  للتجزئة، قابلة

 يــنص علــى )١(أن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية تعيــد تأكيــد وإذ  
املعتقــد، ويــشمل ذلــك   والــدين أوالــضمرين احلــق يف حريــة الفكــر وأمــور منــها أن لكــل إنــسا

عتقـد واحلريـة    املاحلرية يف أن خيتار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو                  
 مع مجاعة من األفراد، علنـا أو سـرا، عـن طريـق العبـادة                ويف اجملاهرة بدينه أو معتقده، مبفرده أ      

  مارسة والتعليم،وإقامة الشعائر وامل
 الــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة احلــق يف حريــة الــرأي تعيــد تأكيــدوإذ   
 واالحتــرام الكامــل حلريــة التمــاس املعلومــات وتلقيهــا ونقلــها يف ترســيخ الدميقراطيــة والتعــبري

 علـى  ينطـوي  التعـبري  حرية يف احلق ممارسة أن وإذ تعيد أيضا تأكيد      ومكافحة التعصب الديين،  
ــدويل العهــد مــن ١٩ للمــادة وفقــا خاصــة ومــسؤوليات واجبــات ــاحلقوق اخلــاص ال ــة ب  املدني

  والسياسية،
بالتـايل  تؤدي  و اليت تدعو إىل الكراهية الدينية إزاء األعمالوإذ تعرب عن بالغ القلق      

  إىل تقويض روح التسامح،
 قوميـة  أو ديـن  أيبـ  قـرن ُي أن ينبغي وال ميكن ال اإلرهاب أنوإذ تعيد كذلك تأكيد       

  عرقية، مجاعة أو حضارة أو

__________ 
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
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ــد    ــدا  أن العنــف ال ميكــن  وإذ تؤكــد مــن جدي ــوالاأن يكــون ردأب أعمــال  علــى  مقب
  تعصب على أساس الدين أو املعتقد،ال

 مـــارس/ آذار٢٤ املـــؤرخ ١٦/١٨ي جملـــس حقـــوق اإلنـــسان   بقـــراروإذ ترحـــب   
 ٦٦/١٦٧اجلمعيــة العامــة   وقــرار )٣(٢٠١٢مــارس / آذار٢٣ املــؤرخ ١٩/٢٥، و )٢(٢٠١١
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

إزاء حــوادث التعــصب والتمييــز والعنــف ضــد األشــخاص وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  بسبب دينهم أو معتقدهم يف مجيع أحناء العامل،

من أي دعوة إىل التمييز أو العنف القـائم علـى أسـاس الـدين               وإذ تعرب عن استيائها       
  ،املعتقد أو

من مجيع أعمال العنف ضد األشخاص بـسبب دينـهم          وإذ تعرب عن استيائها البالغ        
معتقدهم وأي أعمـال مـن ذلـك القبيـل متـس بيـوهتم أو أعمـاهلم أو ممتلكـاهتم أو مدارسـهم                        أو
  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة اخلاصة هبم، أو

 األمـاكن واملواقـع     مـن مجيـع اهلجمـات علـى        كـذلك وإذ تعرب عـن اسـتيائها البـالغ           
ــسان        ــانون حقــوق اإلن ــدويل، وال ســيما ق ــانون ال ــهاك للق ــها، يف انت ــة وداخل ــزارات الديني وامل

  اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية، والقانون الدويل
  إزاء األعمال اليت تستغل التـوتر بـني األفـراد أو تـستهدفهم عمـدا              القلق يساورها   وإذ  

  بسبب دينهم أو معتقدهم،
حــوادث التعــصب والتمييــز وأعمــال العنــف الــيت  إزاء وإذ تعــرب عــن القلــق البــالغ    

يشهدها العامل، مبا يف ذلك ما يقـع منـها بـدافع مـن التمييـز ضـد أشـخاص ينتمـون إىل أقليـات                       
يـز حتديـدا    دينية، إضافة إىل الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابري تنطـوي علـى التمي              

  شخاص على أساس الدين أو املعتقد،األضد 
 تنامي مظاهر التعصب القائم على أسـاس الـدين أو املعتقـد             إزاءوإذ تعرب عن القلق       

ميكـن أن تترتـب   واليت ميكن أن تولد الكراهية والعنـف بـني األفـراد مـن شـىت األمـم وداخلـها،                   
 وإذ تـشدد يف هـذا الـصدد علـى           ،يلصعد الـوطين واإلقليمـي والـدو      آثـار خطـرية علـى الـ       عليها  

__________ 
، الفـصل الثـاين،   )A/66/53 (٥٣لرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم         الوثائق ا : انظر  )٢(  

  .الفرع ألف
 .، الفصل الثالث، الفرع ألف)A/67/53 (٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣(  
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أمهية احتـرام التنـوع الـديين والثقـايف واحلـوار بـني األديـان والثقافـات، بغـرض النـهوض بثقافـة                       
  قوامها التسامح واالحترام بني األفراد واجملتمعات واألمم،

باملسامهة القيمة الـيت يقـدمها األشـخاص مـن مجيـع األديـان أو املعتقـدات إىل                وإذ تقر     
ية واملسامهة اليت ميكن أن يقـدمها احلـوار بـني اجملموعـات الدينيـة يف زيـادة الـوعي بـالقيم             البشر

  املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،
أن للـدول واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات                علـى وإذ تشدد     

لتنــوع الــديين والثقــايف ويف الدينيــة ووســائط اإلعــالم دورا مهمــا يف تعزيــز التــسامح واحتــرام ا 
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد، على الصعيد العاملي،

 أمهيـة التوعيـة بـشأن خمتلـف الثقافـات واألديـان أو املعتقـدات،               علـى  وإذ تشدد أيـضا     
ــديين        ــوع ال ــاس للتن ــل الن ــى تقب ــذي ينطــوي عل ــسامح ال ــز الت ــيم يف تعزي ــة التعل ــايف وأمهي  والثق

واحترامهم له فيما يتعلـق بـأمور منـها التعـبري عـن الـدين، وإذ تـشدد كـذلك علـى أن التعلـيم،                         
ســيما يف املــدارس، ينبغــي أن يــسهم علــى حنــو جمــد يف تعزيــز التــسامح ويف القــضاء علــى     وال

  املعتقد، التمييز القائم على أساس الدين أو
أجل تعزيز تطبيق الـنظم القانونيـة القائمـة         بأن اجلهود املشتركة اليت تبذل من       وإذ تقر     

اليت حتمي األفراد من التمييـز وجـرائم الكراهيـة وتوطيـد التـآزر بـني األديـان والثقافـات ونـشر                      
التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان علــى نطــاق واســع تــشكل خطــوة أوىل مهمــة يف مكافحــة   

   املعتقد،حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد األفراد على أساس الدين أو
بتدشني مركز امللك عبد اهللا بن عبـد العزيـز الـدويل للحـوار بـني األديـان                  وإذ ترحب     

والثقافــات يف فيينــا، الــذي أنــشئ علــى أســاس املقاصــد واملبــادئ املكرســة يف اإلعــالن العــاملي   
بـني  ، وإذ تقر بالدور اهلام الذي يتوقع أن يؤديه املركز كمنرب لتعزيـز احلـوار                )٤(حلقوق اإلنسان 

  األديان والثقافات،
يف هذا الصدد جبميع املبـادرات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة الراميـة        وإذ ترحب أيضا      

إىل تعزيز الوئام بني األديان والثقافات واملعتقدات ومكافحـة التمييـز ضـد األفـراد علـى أسـاس                   
ــدين أو ــة إســطنبول، وإذ حتــيط علمــا بامل      ال ــا يف ذلــك إطــالق عملي ــد، مب ــادرة األخــرية  املعتق ب

، ‘‘الوحــدة يف إطــار التنــوع’’نطــاق موضــوع  يف للرئاســة األلبانيــة للجنــة وزراء جملــس أوروبــا
وبعقد مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خلمس حلقات عمل إقليمية بشأن املـسائل ذات              

  ،والنمسا واملغرب وكينيا وشيلي تايلندالصلة يف 
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٤(  
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 كافحــةملاخلطــوات الــيت اختــذهتا الــدول  عــن عــامال األمــني بتقريــر علمــاحتــيط   - ١  
 األشـخاص  ضـد  وممارسـته  العنـف  علـى  والتحـريض  والتمييـز  والوصـم  الـسلبية  والقولبة التعصب
  ؛)٥(معتقدهم أو دينهم بسبب

إزاء استمرار احلاالت اخلطرية للقولبة والتنميط السليب       تعرب عن بالغ القلق       - ٢  
اص على أساس دينهم أو معتقدهم على حنـو حيـط مـن             زالت تستهدف األشخ   والوصم اليت ما  

شأهنم، وإزاء الربامج واخلطط اليت ينفذها املتطرفون من األفراد واملنظمات واجلماعات هبـدف             
اخـــتالق قوالـــب منطيـــة ســـلبية جملموعـــات دينيـــة بعينـــها وإدامتـــها، وخباصـــة عنـــدما تتغاضـــى 

  احلكومات عن ذلك؛
تزايد عـدد حـوادث التعـصب الـديين والتمييـز            إزاء استمرار    القلق عن تعرب  - ٣  

املعتقـد يف العـامل،    يتصل بـذلك مـن عنـف والقولبـة الـسلبية لألفـراد علـى أسـاس الـدين أو                وما
وهو ما ميكن أن تترتب عليه آثار خطرية علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل؛ وتـدين يف                     

د تشكل حتريضا على التمييز أو العـداء       هذا السياق أي دعوة إىل الكراهية الدينية يف حق األفرا         
أو العنف، وحتث الدول على أن تتخذ تدابري فعالة، طبقا ملا ينص عليه هـذا القـرار ومبـا يتـسق                     
مع االلتزامات املترتبة عليها مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، للتـصدي هلـذه احلـوادث         

  ومكافحتها؛
 تــشكل حتريــضا علــى التمييــز أو العــداء  أي دعــوة إىل الكراهيــة الدينيــةتــدين  - ٤  

ــصرية         أو ــسمعية البـ ــة أو الـ ــالم املطبوعـ ــائط اإلعـ ــك وسـ ــتخدمت يف ذلـ ــواء اسـ ــف، سـ العنـ
  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو

 بأن املناقشة العامة املفتوحة لألفكار واحلوار بني األديان والثقافات، علـى   تقر  - ٥  
ويل، ميكــن أن يكونــا مــن أفــضل وســائل احلمايــة مــن   كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين والــد  

التعصب الديين وأن يكون هلما دور إجيايب يف ترسيخ الدميقراطيـة ومكافحـة الكراهيـة الدينيـة،                 
وتعــرب عــن اقتناعهــا بــأن مواصــلة احلــوار بــشأن هــذه املــسائل ميكــن أن يــساعد علــى جتــاوز    

  التصورات اخلاطئة القائمة؛
 بالعواقب اخلطرية   العاملي املستوى على التوعية إىل ملاسةا باحلاجةتقر كذلك     - ٦  

 خطـرية  آثـار ، اليت ميكن أن تترتب عليها       لعنفاو التمييز على لتحريضاليت ميكن أن تنشأ عن ا     
 جمــددا تبــذل أن علــى األعــضاء الــدول كافــة وحتــث ،صعد الــوطين واإلقليمــي والــدويلالــ علــى

 التـسامح  الـيت تعـزز   األساسية واحلريات   اإلنسان حقوق مجيع   تشيع تعليمية نظم لوضع جهودا
__________ 

  )٥(  A/67/296. 
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قامـة جمتمعـات متعـددة الثقافـات تعـيش يف           إل أساسـي  أمر و الذي ه  والثقايف، الديين التنوع مع
  تسامح وسلم ووئام؛

 بالدول كافة اختـاذ التـدابري التاليـة، علـى حنـو مـا دعـا إليـه األمـني العـام                       هتيب  - ٧  
ــن أجــل     ــاون اإلســالمي، م ــة التع ــسالم      ملنظم ــديين وال ــسامح ال ــسودها الت ــة ي ــة وطني ــة بيئ  هتيئ

  :واالحترام
التشجيع على إنشاء شبكات تعاونيـة لترسـيخ التفـاهم وتعزيـز احلـوار واحلفـز            )أ(  

على العمل البناء لتحقيق أهـداف مـشتركة يف جمـال الـسياسة العامـة والـسعي إىل حتقيـق نتـائج                     
االت التعليم والصحة ومنع نـشوب الرتاعـات        ملموسة، من قبيل مشاريع تقدمي اخلدمات يف جم       

  والعمالة واإلدماج والتوعية عن طريق وسائط اإلعالم؛
إنشاء آلية مالئمة داخل احلكومـات لتحقيـق أمـور منـها حتديـد اجملـاالت الـيت                )ب(  

حيتمل أن ينشأ فيها توتر بني أفراد الطوائف الدينيـة املختلفـة والتـصدي هلـا واملـساعدة يف منـع                     
  ويف الوساطة؛  الرتاعاتنشوب

  توعية؛لل فعالة استراتيجيات على احلكوميني املوظفني تدريب على التشجيع  )ج(  
تشجيع اجلهود اليت يبذهلا الزعمـاء يف إطـار طـوائفهم ملناقـشة أسـباب التمييـز                   )د(  

  ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك األسباب؛
 الكراهيــة الدينيــة الــيت تــشكل  اجملــاهرة بــرفض التعــصب، مبــا فيــه الــدعوة إىل    )هـ(  

  حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
اختــاذ تــدابري لتجــرمي التحــريض علــى عــدم التــواين يف ارتكــاب أعمــال العنــف   )و(  

  املعتقد؛ على أساس الدين أو
إدراك ضرورة مكافحة تـشويه صـورة األشـخاص والقولبـة الـسلبية هلـم علـى                   )ز(  

ــدين والتحــريض علــى   ــسيق     أســاس ال ــق وضــع االســتراتيجيات وتن ــة عــن طري ــة الديني  الكراهي
 اإلجــراءات علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي والــدويل بوســائل منــها التثقيــف

  والتوعية؛
التسليم بأن مناقشة األفكار على حنو صـريح وبنـاء ويف جـو يـسوده االحتـرام             )ح(  

لصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، ميكـن   واحلوار بني األديان والثقافات، على كل من ا       
 أن يكون هلما دور إجيايب يف مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيني؛
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  : بالدول كافة القيام مبا يليهتيب  - ٨  
اختاذ تدابري فعالة تكفل عـدم ممارسـة املـوظفني احلكـوميني، أثنـاء اضـطالعهم                  )أ(  

  تمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو املعتقد؛بواجباهتم العامة، ال
تــشجيع احلريــة الدينيــة والتعدديــة الدينيــة عــن طريــق تعزيــز قــدرة أفــراد مجيــع   )ب(  

 الطوائــف الدينيــة علــى اجملــاهرة بدينــهم واإلســهام عالنيــة وعلــى قــدم املــساواة مــع غريهــم يف   
  اجملتمع؛

ــن دي     )ج(   ــر عـ ــراد، بـــصرف النظـ ــل األفـ ــى متثيـ ــشجيع علـ ــدهم،  التـ ــهم أو معتقـ نـ
  ومشاركتهم اهلادفة يف مجيع قطاعات اجملتمع؛

بــذل جهــود دؤوبــة ملكافحــة التنمــيط الــديين الــذي يفهــم علــى أنــه اســتخدام    )د(  
السلطات املعنية بإنفاذ القـانون للـدين بـشكل بغـيض كأسـاس إلجـراء االسـتجوابات وأعمـال                   

  ؛التفتيش وغريها من إجراءات التحري
ميـع الـدول أن تعتمـد تـدابري وسياسـات لتعزيـز االحتـرام التـام                  جب يب أيـضا  هت  - ٩  

ألماكن العبادة واملواقع الدينية واملقابر واملـزارات ومحايتـها، وأن تتخـذ تـدابري احلمايـة الالزمـة              
  يف احلاالت اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛

عــاملي لتعزيــز ثقافــة  إىل تكثيــف اجلهــود الدوليــة لتــشجيع إقامــة حــوار  تــدعو  - ١٠  
قوامهـا التــسامح والــسالم علــى مجيــع املــستويات، اســتنادا إىل احتــرام حقــوق اإلنــسان وتنــوع  

  واملعتقدات؛ األديان
 الدول كافة على النظر يف تقدمي آخـر مـا يـستجد مـن معلومـات عـن                   تشجع  - ١١  

ألمـم املتحـدة حلقـوق      اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف سياق التقارير اليت تقـدم إىل مفوضـية ا              
اإلنسان، وتطلب يف هذا الصدد إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن تـدرج             

  تلك املعلومات يف التقارير اليت تقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان؛
ــة   تطلـــب  - ١٢   ــا الثامنـ ــة، يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ  إىل األمـــني العـ

ن معلومات مقدمة من املفوض الـسامي بـشأن اإلجـراءات الـيت تتخـذها            والستني، تقريرا يتضم  
الدول ملكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض علـى العنـف وممارسـته                 

  .ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو املبني يف هذا القرار
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  مشروع القرار التاسع عشر    
  قدالدين أو املعتة حري    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ٣٦/٥٥ إىل قرارهـ ــاين ٢٥ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــذي ،١٩٨١نـ  الـ

أصدرت مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـى                   
  أساس الدين أو املعتقد،

 )١(ملدنيـة والـسياسية   من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق ا    ١٨ إىل املادة    وإذ تشري أيضاً    
 يف وغريمهــا مــن أحكــام حقــوق اإلنــسان )٢( مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان١٨واملــادة 

  الصدد، هذا
 إىل قراراهتـا الـسابقة املتعلقـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب              وإذ تشري كـذلك     

 كـانون  ١٩ؤرخ  املـ ٦٦/١٦٨والتمييز القائمني على أساس الـدين أو املعتقـد، مبـا فيهـا القـرار          
ــسان  ،٢٠١١ديــــــسمرب /األول ــوق اإلنــــ ــرار جملــــــس حقــــ ــؤرخ ١٩/٨ وقــــ  / آذار٢٢ املــــ
  ،)٣(٢٠١٢ مارس

 بالعمل املهم الذي تضطلع به اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف تـوفري التوجيـه         وإذ تقر   
  بشأن نطاق حرية الدين أو املعتقد،

اهرين بأي منـهما، أحـد العناصـر    جملإىل ا أن الدين أو املعتقد يشكل، بالنسبة      وإذ ترى   
   بشكل تام،ااألساسية يف تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام حرية الدين أو املعتقد وضماهن

 أن لكـل فـرد احلـق يف حريـة الفكـر والـضمري والـدين أو املعتقـد الـيت                      وإذ تعيد تأكيد    
و معتقـد أو أن يعتنـق   يكـون لـه ديـن أ     التشمل حرية الفرد يف أن خيتار بنفسه أن يكون لـه أو    

مع مجاعـة مـن األفـراد، علنـا          هذا الدين أو املعتقد، واحلرية يف إشهار دينه أو معتقده مبفرده أو           
  أو سرا، عن طريق التعليم واملمارسة والعبادة وإقامة الشعائر،

 إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائمـة علـى أسـاس            وإذ يساورها بالغ القلق     
 أحنـاء العـامل،      مجيـع   الطوائـف الدينيـة واألقليـات الدينيـة يف         وأفـراد تقد ضد األفراد    الدين أو املع  

__________ 
 .، املرفق)٢١-د ( ألف٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  

، الثالـث ، الفـصل  (A/67/53) ٥٣ة والـستون، امللحـق رقـم    بعالوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسا      انظر    )٣(  
 .الفرع ألف
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وإزاء التقدم احملدود الذي أحرز يف القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القـائمني علـى                 
أساس الدين أو املعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل املزيـد مـن اجلهـود                     

والقـضاء علـى    تـه    أجل تعزيز احلق يف حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقـد ومحاي            املكثفة من 
 مجيع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد، علـى غـرار                    

لــوحظ أيــضا يف املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب     مــا
ــا ــن   ومـ ــذلك مـ ــصل بـ ــان  يتـ ــد يف ديربـ ــذي عقـ ــن   تعـــصب الـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــوب أفريقيـ ، جنـ
تنفيــذ إعــالن وبرنــامج  ويف مــؤمتر اســتعراض ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٨أغــسطس إىل /آب ٣١

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠الفترة من   الذي عقد يف جنيف يف،ديربانعمل 
ــساورها القلــق     ــة عــن أعمــال العنــف أو ا   وإذ ي ــسلطات الرمسي ــدات لتغاضــي ال لتهدي

أو لتـشجيعها علـى   ، احلقيقية بالعنف ضد األشخاص املنتمني إىل طوائـف دينيـة وأقليـات دينيـة        
  تلك األعمال أو التهديدات يف بعض األحيان،

إزاء تزايد عدد القوانني واألنظمة اليت حتد من حريـة الفكـر      وإذ يساورها القلق أيضاً     
  انني القائمة بطريقة متييزية،املعتقد وإزاء تنفيذ القو والضمري والدين أو

 بضرورة التصدي ملا يشهده العامل يف شىت أحنائـه مـن تزايـد يف التطـرف                  منها واقتناعاً  
الــديين الــذي ميــس حقــوق األفــراد، وحلــاالت العنــف والتمييــز علــى أســاس الــدين أو املعتقــد     

يت متس العديد مـن النـساء    للممارسات الثقافية والتقليدية، ال     أو وفقاً  ،باسم الدين أو املعتقد    أو
املبينـة يف     املبـادئ  وغريهن من األفراد، وإلساءة استخدام الدين أو املعتقد لغايات تتعـارض مـع            

  صكوك األمم املتحدة األخرى يف هذا الصدد،يف ميثاق األمم املتحدة و
 إزاء كـــل اهلجمـــات الـــيت تـــستهدف األمـــاكن واملواقـــع  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  

ــزارات ا ــدويل، و   وامل ــانون ال ــهاك للق ــة يف انت ــيما اللديني ــانون    س ــسان والق ــوق اإلن ــانون حق  ق
  اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،

يئـات  علـى أن للـدول واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهل               وإذ تشدد     
 امح واحتــرام التنــوع الــديين والثقــايف ويف يف تعزيــز التــساً مهمــالدينيــة ووســائط اإلعــالم دوراً

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد، على الصعيد العاملي،
 أمهيــة التعلــيم يف تعزيــز التــسامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس للتنــوع   وإذ تؤكــد  

 ضــرورة أن يــسهم واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك حريــة التعــبري عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضاً  
التعليم، وخباصة يف املدارس، على حنو جمد يف تعزيـز التـسامح ويف القـضاء علـى التمييـز القـائم                     

  على أساس الدين أو املعتقد،
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ــدين    تــدين بــشدة   - ١   ــز القــائمني علــى أســاس ال مجيــع أشــكال التعــصب والتميي
  املعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛ أو

 أن احلق يف حرية الفكـر والـضمري والـدين أو املعتقـد ينطبـق بالتـساوي                  تؤكد  - ٢  
ــز فيمــا يتعلــق       علــى مجيــع األشــخاص، بــصرف النظــر عــن دينــهم أو معتقــدهم ودون أي متيي

  بتمتعهم حبماية القانون على قدم املساواة؛
سان، أكدتـه اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـ           مـا  جيوز، على حنـو     ال على أنه تشدد    - ٣  

  حرية الفرد يف إشهار دينه أو معتقده إال إذا كان ذلـك مبقتـضى القـانون وكـان ضـرورياً        تقييد
حقـوق اآلخـرين     حلماية السالمة العامة أو النظـام العـام أو الـصحة العامـة أو اآلداب العامـة أو                 

ينـتقص مـن احلـق يف حريـة الفكـر        ال وحرياهتم األساسية وكـان غـري متييـزي ويطبـق علـى حنـو             
  والدين أو املعتقد؛ والضمري
 علـــى أن حريـــة الـــدين أو املعتقـــد وحريـــة التعـــبري مترابطتـــان  تـــشدد أيـــضاً  - ٤  

ومتــشابكتان وتعــزز إحــدامها األخــرى، وتؤكــد كــذلك الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة  
ــدين           ــى أســاس ال ــائمني عل ــز الق ــصب والتميي ــع أشــكال التع ــصدي جلمي ــني يف الت ــذين احلق ه

  ؛املعتقد أو
 يف أعمـال التعـصب والعنـف،         بالزيـادة املـسجلة عمومـاً      تسلم مع بالغ القلق     - ٥  

 بصرف النظر عمن يقوم بتلك األعمال، ضـد أفـراد العديـد مـن الطوائـف الدينيـة وغريهـا مـن                     
الطوائف يف أحناء خمتلفة من العامل، مبا فيها احلاالت اليت حتدث بدافع كراهية اإلسالم ومعـاداة                

  ؛عتقدات أخرىاملديانات أو ال عاتب أعلى ملوالتحا هية املسيحيةالسامية وكرا
ــدين  - ٦   ــشدة ت ــضاً    ب ــشكل حتري ــة ت ــة الديني ــوة إىل الكراهي ــز   أي دع ــى التميي  عل

العنف، سواء استخدمت يف ذلك وسـائط اإلعـالم املطبوعـة أو الـسمعية البـصرية                 العداء أو  أو
  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو

اللــذين ال يــزاالن ميارســان بــشكل  إزاء التعــصب والتمييــز  عــن قلقهــاتعــرب  - ٧  
 ضــد كــثريين علــى أســاس الــدين أو املعتقــد، وتــشدد علــى أن منطــي علــى الــصعيد االجتمــاعي

ــة أو    ــق مبجموعــات ديني ــة تتعل ــى أســاس املعتقــد    جمموعــاتوجــود إجــراءات قانوني  قائمــة عل
لفرد احلق يف إشهار دينه أو معتقده، وأنـه عنـدما    ملمارسة ا أساسياًوبأماكن العبادة ليس شرطاً  

 علــى الــصعيد الــوطين أو احمللــي، ينبغــي أن تكــون غــري تكــون تلــك اإلجــراءات مطلوبــة قانونــاً
ــة           ــعائرهم الديني ــة ش ــع يف ممارس ــة حلــق اجلمي ــة فعال ــوفري محاي ــسامهة يف ت ــن أجــل امل ــة م متييزي

  ؛ أو سراًناً عل،األفراد مع مجاعة من معتقداهتم مبفردهم أو أو
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 هـشة، مبـن      بعـدم متكـن األشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعاً            تسلم مع القلـق     - ٨  
ــاً    ــالبو اللجـــوء واملـــشردون داخليـ  واألطفـــال فـــيهم احملرومـــون مـــن حريتـــهم والالجئـــون وطـ

 دينيــة ولغويــة واملهــاجرون، مــن أقليــات عرقيــة أو  وطنيــة أوأقليــات واألشــخاص املنتمــون إىل
  ة الدين أو املعتقد حبرية؛حري ممارسة حقهم يف

 على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب إىل منـع            تشدد  - ٩  
 دينيــة وأن حتقــق فيهــا وتعاقــب  أقليــات األشــخاص املنــتمني إىلارتكــاب أعمــال العنــف ضــد  

 حلقــوق عليهــا، بغــض النظــر عــن مرتكبيهــا، وأن عــدم القيــام بــذلك ميكــن أن يــشكل انتــهاكاً 
  ن؛اإلنسا

 على عدم جواز مساواة أي دين باإلرهاب، ملـا قـد يترتـب علـى                أيضاً تشدد  - ١٠  
ذلك من عواقب ضارة تؤثر يف متتع كـل أفـراد الطوائـف الدينيـة املعنيـة بـاحلق يف حريـة الـدين                        

  املعتقد؛ أو
 وظهـور    الـيت ال تـزال قائمـة       حاالت التعـصب الـديين     مناستيائها  تعرب عن     - ١١  

 :يلي  ماتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد، ومنهاعقبات تعوق التم

 حاالت التعصب والعنف ضد أفراد العديد مـن األقليـات الدينيـة وغريهـا مـن                 )أ(  
 الطوائف يف شىت أحناء العامل؛

ــى يف         )ب(   ــد تتجل ــيت ق ــز والتعــصب والعنــف ال ــة والتميي ــة الديني حــوادث الكراهي
 معتقدهم؛  ووصمهم على أساس دينهم أووتنميطهم سلباًهينة لألشخاص امل القولبة

ــة       )ج(   ــزارات الديني ــع وامل ــاكن واملواق ــى األم ــدمريها اهلجمــات عل ــهاك أو ت يف انت
 قــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين، ملــا تكتــسيه مــن أمهيــة ســيما الللقــانون الــدويل، و

ــدي      ــراد الطوائــف الــيت ت ــسبة إىل كرامــة أف ــة  تتجــاوز الطــابع املــادي هلــا بالن ن مبعتقــدات روحي
 ؛هتموحيا دينية أو

احلاالت اليت تشكل، على صعيد القانون واملمارسـة علـى الـسواء، انتـهاكات          )د(  
للحق األساسي يف حرية الدين أو املعتقد، مبا يف ذلـك حـق الفـرد يف اجلهـر مبعتقداتـه الروحيـة                      

ــواد املتـــصلة بـــذلك مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــ     ــاة املـ ــة، مـــع مراعـ ــة والدينيـ احلقوق املدنيـ
  وغريه من الصكوك الدولية؛)١(والسياسية

تقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة للجميــع    الالــنظم الدســتورية والتــشريعية الــيت   )هـ(  
  دون متييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛
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 الــدول علــى تكثيــف جهودهــا حلمايــة حريــة الفكــر والــضمري والــدين    حتــث  - ١٢  
  : هلذه الغاية وعلى القيام مبا يلي حتقيقاًها،وتعزيز املعتقد أو

أن تكفــل تــوفري نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون متييــز ضــمانات    )أ(  
وافية وفعالة حلرية الفكر والـضمري والـدين أو املعتقـد، بطـرق منـها إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إىل                      

ت اليت ينتهك فيها احلق يف حريـة الفكـر والـضمري            القضاء وتوفري سبل انتصاف فعالة يف احلاال      
 والدين أو املعتقـد أو احلـق يف ممارسـة املـرء لـشعائره الدينيـة حبريـة، مبـا يف ذلـك حريـة املـرء يف            

  معتقده؛ تغيري دينه أو
أن تكفل عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة متييزيـة أو علـى حنـو يـؤدي                      )ب(  

 أو املعتقـد وعـدم حرمـان أي مـن اخلاضـعني لواليتـها، ألسـباب                 إىل التمييز علـى أسـاس الـدين       
املعتقـد، مـن احلـق يف احليـاة واحلريـة واألمـن الشخـصي، وعـدم تعـرض أحـد                      تتعلق بالـدين أو   

االعتقـال   الالإنـسانية أو املهينـة أو      غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          للتعذيب أو 
  العدالة؛ ا، وتقدمي مجيع مرتكيب انتهاكات هذه احلقوق إىل لألسباب ذاهتاالحتجاز تعسفاً أو

  خاصــاًنتــهاكات حقــوق اإلنــسان للمــرأة وأن تــويل اهتمامــاًال تــضع حــداًأن   )ج(  
إللغاء املمارسات والتشريعات اليت تنطوي على متييز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف إطـار ممارسـة           

  ؛املعتقد حقها يف حرية الفكر والضمري والدين أو
أن تكفــل أال يتعــرض أحــد للتمييــز علــى أســاس دينــه أو معتقــده يف احلــصول   )د(  

ــافع       ــسانية أو املنـ ــساعدة اإلنـ ــة أو املـ ــة أو الوظيفـ ــة الطبيـ ــيم أو الرعايـ ــها التعلـ ــور منـ ــى أمـ علـ
االجتماعية، وأن تكفل متتع كل فرد باحلق يف احلصول على اخلـدمات العامـة يف بلـده وإتاحـة                   

ليهــا علــى قــدم املــساواة مــع ســواه دون أي متييــز علــى أســاس الــدين    الفرصــة لــه للحــصول ع
  املعتقد؛ أو

ــستعرض، ح  )هـ(   ــاأن ت ــضيثم ــراى  اقت ــن أجــل    ألم ــة م ــسجيل املتبع ، ممارســات الت
ضمان أال تقيد تلـك املمارسـات حـق مجيـع األشـخاص يف إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء                   

  ؛اً أو سرمبفردهم أو مع مجاعة من األفراد، علناً
ــدين          )و(   ــى أســاس ال ــرد عل ــة عــن أي ف ــائق رمسي ــدم حجــب أي وث ــل ع أن تكف

 املعتقد وأن لكل شخص احلـق يف االمتنـاع عـن كـشف معلومـات بـشأن انتمائـه الـديين يف                      أو
  تلك الوثائق ضد إرادته؛

أن تكفــــل بوجــــه خــــاص حــــق مجيــــع األشــــخاص يف العبــــادة أو التجمــــع   )ز(  
معتقـد وحقهـم يف إقامـة األمـاكن الالزمـة هلـذه األغـراض         والتدريس فيما يتعلق بأي ديـن أ   أو

ــا وإدار ــذه   هتــ ــار يف هــ ــات واألفكــ ــاس املعلومــ ــخاص يف التمــ ــع األشــ ــق مجيــ ــاالت وحــ  اجملــ
  ونقلها؛ وتلقيها
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 للقــانون الــدويل حلقــوق  للتــشريعات الوطنيــة املالئمــة وطبقــاًأن تكفــل، وفقــاً  )ح(  
جملموعــات يف إقامـــة املؤســـسات الدينيـــة  اإلنــسان، احتـــرام حريـــة مجيــع األشـــخاص وأفـــراد ا  

  ومحايتها بصورة تامة؛وإدارهتا اخلريية أو اإلنسانية  أو
أن تكفل احترام مجيع املسؤولني الرمسيني واملوظفني املدنيني، مبـن فـيهم أفـراد                )ط(  

ون، حريـة الـدين     اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني وموظفو مرافق االحتجـاز والعـسكريون واملربّـ           
 و املعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو املعتقد أثناء أدائهم واجبـاهتم الرمسيـة وتـوفري كـل                  أ
  هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛ ما

أن تتخــذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة واملالئمــة، مبــا يتفــق مــع املعــايري الدوليــة      )ي(  
 واإلكـراه   والتخويـف تعـصب وأعمـال العنـف       حلقوق اإلنسان، ملكافحـة الكراهيـة والتمييـز وال        

ــدين أو املعتقــد ومكافحــة التحــريض علــى العــداء       ــدافع مــن التعــصب القــائم علــى أســاس ال ب
  والعنف، مع إيالء اهتمام خاص ألفراد األقليات الدينية يف مجيع أحناء العامل؛

ملتعلقـة  أن تعزز التفاهم والتسامح وعـدم التمييـز واالحتـرام يف مجيـع املـسائل ا        )ك(  
املعتقد عن طريق نظام التعليم وغريه من الوسائل، بتـشجيع املعرفـة علـى نطـاق                 حبرية الدين أو  

مبختلــف األديــان واملعتقــدات وبتــاريخ خمتلــف األقليــات الدينيــة أوســع يف اجملتمــع بــصفة عامــة 
  هتا؛ا ولغاهتا وثقافها وبتقاليداخلاضعة لواليتها

 فرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل علـى        أن متنع أي شكل من أشكال الت        )ل(  
ــا         ــع هب ــات األساســية أو التمت ــسان واحلري ــرار حبقــوق اإلن ــوق اإلق ــد يع ــدين أو املعتق أســاس ال

ممارستها علـى أسـاس متكـافئ وأن تكـشف عـن بـوادر التعـصب الـيت قـد تقـود إىل التمييـز                          أو
  على أساس الدين أو املعتقد؛

ــادرات وســائط   رحــبت  - ١٣   ــرام    مبب ــسامح واحت ــز الت ــيت ترمــي إىل تعزي اإلعــالم ال
التنوع الديين والثقايف وتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، مبـا يف ذلـك حريـة الـدين أو املعتقـد،                  

  ؛ تلك املبادراتوتشجع على الصعيد العاملي
 أمهية مواصـلة احلـوار جبميـع أشـكاله، مبـا يف ذلـك احلـوار بـني األديـان                     تؤكد  - ١٤  

 وتوسيع نطاق املشاركة فيه، مبا يف ذلـك مـشاركة املـرأة، مـن             ه  ات وداخلها، وتعزيز  املعتقد أو
ــادرات       ــرام والتفــاهم، وترحــب مبختلــف املب أجــل التــشجيع علــى املزيــد مــن التــسامح واالحت
املتخذة يف هذا الصدد، مبا فيها مبادرة حتـالف احلـضارات والـربامج الـيت تـديرها منظمـة األمـم          

  لعلم والثقافة؛املتحدة للتربية وا
ذلــك  يف  مجيـع اجلهـات الفاعلــة يف اجملتمـع، مبـا    تواصــل بـاجلهود الـيت   ترحـب   - ١٥  

مـن  بـذهلا   املعتقـد،    املنظمات غري احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على أسـاس الـدين أو           
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ى أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـ                  
تلـك اجلهـات مـن       تقوم به   ما  تلك اجلهود، وتشجع كذلك    وتشجع )٤(أساس الدين أو املعتقد   

عمــل مــن أجــل تعزيــز حريــة الــدين أو املعتقــد وتــسليط الــضوء علــى حــاالت التعــصب الــديين 
  والتمييز واالضطهاد وتعزيز التسامح الديين؛

 مبـا فيهـا املنظمـات      الدول واألمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة،       توصي  - ١٦  
غري احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، بأن تكفل فيما تبذلـه               

املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال      من جهود لتعزيز حرية الدين أو املعتقد تعميم نص اإلعالن           
 ممكـن وبـأكرب عـدد     علـى أوسـع نطـاق     التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقـد          

  ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
 بعمــل املقــرر اخلــاص جمللــس حقــوق اإلنــسان املعــين حبريــة الــدين         ترحــب  - ١٧  

  ؛)٥(املعتقد وبتقريره املؤقت أو
 مـــع املقـــرر اخلـــاص علـــى حنـــو تـــام مجيـــع احلكومـــات علـــى التعـــاون حتـــث  - ١٨  

يلزم مـن معلومـات ومتابعـة لتنفيـذ           ما ا وتزويده جبميع  واالستجابة لطلباته املتعلقة بزيارة بلداهن    
  واليته بصورة فعالة؛

 إىل األمني العام أن يكفل حصول املقـرر اخلـاص علـى املـوارد الالزمـة                 تطلب  - ١٩  
  لالضطالع بواليته على أمت وجه؛

 إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا          مؤقتـاً   إىل املقرر اخلاص أن يقـدم تقريـراً        تطلب  - ٢٠  
  ة والستني؛مناثال

 النظر يف مـسألة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب الـديين يف دورهتـا                    تقرر  - ٢١  
  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها” والستني يف إطار البند املعنون الثامنة

__________ 
 .٣٦/٥٥انظر القرار   )٤(  

  .A/67/303انظر   )٥(  
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  مشروع القرار العشرون    
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  
 ،مةإن اجلمعية العا  

 الــذي ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/١٧٧قرارهــا  تعيــد تأكيــد إذ  
اعتمدت مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري وفتحـت بـاب               

   والتصديق عليها واالنضمام إليها،هاتوقيع
ــشري    ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٣٣إىل قراره ــانون األول١٨ امل ــسمرب / ك ــذي  ا١٩٩٢دي ل

ـــه  ــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، بوصــف   املتعلــق حبعــالن اإلاعتمــدت مبوجب ه ماي
  مجيع الدول،الواجبة التطبيق على بادئ من املجمموعة 
ــا وإذ تــشري أيــضا      ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٦٠إىل قراره

 املـؤرخ   ٢١/٤فيهـا القـرار     والقرارات اليت اختذها جملـس حقـوق اإلنـسان يف هـذا الـصدد، مبـا                 
 الذي أحاط فيه اجمللس علما بتقرير الفريق العامـل املعـين حبـاالت              )١(٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٧

  ،وبالتوصيات الواردة فيه )٢(االختفاء القسري أو غري الطوعي
ــذلك    ــشري كــ ــه إىل وإذ تــ ــوز   الأنــ ــذرعجيــ ــروف  التــ ــأي ظــ ــر   بــ ــتثنائية لتربيــ اســ
  القسري، االختفاء
   إىل أنه ال جيوز احتجاز أحد يف مكان احتجاز سري،وإذ تشري  
أو غـري  حـــاالت االختفـاء القـسري       من ازدياد   بصفة خاصة   القلق  بالغ   وإذ يساورها   
االعتقـال واالحتجـاز واالختطـاف،    مبـا يف ذلـك حـاالت    يف مناطق خمتلفة مـن العـامل،     الطوعي  

  عــددمــن تزايــد، وا يف حــد ذاهتــاتعــد اختفــاء قــسرياالختفــاء القــسري أو عنــدما تــتم يف إطــار 
 املخــتفني  األشــخاصأقــارب حــاالت االختفــاء أوعلــى شهود الــالــواردة عــن تعــرض التقــارير 

  املعاملة والتخويف،  وسوءةلمضايقل
 حق الـضحايا يف معرفـة حقيقـة الظـروف احمليطـة         تنص على  إىل أن االتفاقية  وإذ تشري     

تحقيق ونتائجه ومصري الـشخص املختفـي، وحتـدد         باالختفاء القسري ومدى التقدم احملرز يف ال      
  التزامات الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة يف هذا الشأن،

__________ 
ــسابعة       )١(   ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم   الوث ــف ٥٣واخلمــسون، امللحــق رق ، (A/67/53/Add.1) أل

  .الثالث الفصل
  )٢(  A/HRC/19/58/Rev.1.  
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  ضــدجــرائماالتفاقيــة  مبوجــب تعــداالختفــاء القــسري األفعــال املتعلقــة ب بــأن وإذ تقــر  
  معينة، ظروفاإلنسانية، يف 

األمحــر الدوليــة يف تعزيــز بالعمــل القــيم الــذي تقــوم بــه جلنــة الــصليب   وإذ تقــر أيــضا  
  االمتثال للقانون اإلنساين الدويل يف هذا اجملال،

  االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء  ببــدء نفــاذ ترحــب  - ١  
 يف سيـسهم بـشكل كـبري   ، وتقر بأن تنفيـذها      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ يف   )٣(القسري
  ؛ للناس كافة ومحايتهاحقوق اإلنسانيع مجتعزيز يف إلفالت من العقاب ول وضع حد
ثالثـني  سـت و  تـسعني دولـة وقعـت االتفاقيـة وأن          إحـدى و    بـأن  أيضا ترحب  - ٢  

 عليهـا تـصدق   أو    االتفاقيـة  ، وهتيـب بالـدول الـيت مل توقـع         أو انضمت إليها   دولة صدقت عليها  
  يفالـوارد اخليـار  يف تنظـر    أنيف القيام بذلك على سـبيل األولويـة و        ر  أن تنظ تنضم إليها بعد     أو

   من االتفاقية فيما يتعلق باللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري؛٣٢  و٣١ املادتني
 ؛)٤(بتقرير األمني العامكذلك ترحب   - ٣ 

 أن إىل األمني العـام ومفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                  تطلب  - ٤  
هبـدف   أن تـصبح أطرافـا يف االتفاقيـة          من أجـل مـساعدة الـدول علـى        املكثفة  جهودمها  يواصال  
   إليها؛ العاملياالنضمامحتقيق 

  إىل وكـاالت األمـم املتحـدة ومؤسـساهتا أن تواصـل بـذل اجلهـود مـن                  تطلب  - ٥  
ــة  أجــل  ــ وتعزنــشر املعلومــات عــن االتفاقي ــذ   مــساعدة ز فهمهــا وي ــدول األطــراف علــى تنفي ال

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات      وتـدعو   ،الـصك هذا   مبوجب   لتزامات املترتبة عليها  اال
ــوعي إىل         ــري الطـ ــسري أو غـ ــاء القـ ــاالت االختفـ ــين حبـ ــل املعـ ــق العامـ ــة والفريـ ــري احلكوميـ غـ

  بذلك؛ القيام
 بالعمل الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة املعنيـة حبـاالت االختفـاء القـسري                  ترحب  - ٦  

اقيــة علــى دعــم عمــل خــالل دوراهتــا الــثالث األوىل، وتــشجع مجيــع الــدول األطــراف يف االتف 
  اللجنة وتعزيزه وعلى تنفيذ توصياهتا؛

بأمهية اإلعالن املتعلـق حبمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري                تسلم    - ٧  
بوصفه جمموعة من املبادئ الواجبة التطبيق على مجيع الدول اليت ترمي إىل املعاقبـة علـى أفعـال                  

__________ 
  .، املرفق٦١/١٧٧القرار   )٣(  
  )٤(  A/67/271.  
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 مثـل هـذه األفعـال وأسـرهم علـى التمـاس             االختفاء القسري ومنـع ارتكاهبـا ومـساعدة ضـحايا         
  التعويض العادل والسريع والكايف؛

 يصادف الذكرى الـسنوية العـشرين العتمـاد اجلمعيـة      ٢٠١٢أن عام   تالحظ    - ٨  
  العامة اإلعالن وحتث مجيع الدول على تنفيذه تنفيذا تاما؛

 القـسري أو  بالتعاون القائم بني الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء    ترحب    - ٩  
  غري الطوعي واللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، كل يف إطار واليته؛ 

جبميع التعليقات العامة الـصادرة عـن الفريـق العامـل           حتيط علما مع االهتمام       - ١٠  
املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي، مبـا يف ذلـك أحـدث هـذه التعليقـات بـشأن                        

، والــيت )٥(اف بشخــصيته القانونيــة يف ســياق حــاالت االختفــاء القــسري حــق الفــرد يف االعتــر
هتدف إىل مساعدة الدول على تطبيق اإلعـالن علـى النحـو األنـسب حلمايـة مجيـع األشـخاص                    

  من االختفاء القسري؛
رئيس اللجنة املعنيـة حبـاالت االختفـاء القـسري ورئـيس الفريـق العامـل                 تدعو  - ١١  

 اجلمعيـة العامـة وإجـراء       إلقـاء كلمـة أمـام      إىل   غـري الطـوعي   لقـسري أو    املعين حباالت االختفاء ا   
ــادل اآلراءحــوار  ــا  لتب ــا يف دورهت ــة معه ــار  الثامن ــستني يف إط ــدال وال ــوق   بن ــز حق ــق بتعزي  املتعل
  ومحايتها؛ اإلنسان
ــة تطلـــب  - ١٢   ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــا ، إىل األمـــني العـ ــة  يف دورهتـ الثامنـ
  . حالة االتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار تقريرا عن،والستني

  
  
  

__________ 
  . حاء-، الفرع الثاين A/HRC/19/58/Rev.1انظر   )٥(  
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