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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية مجيع تعزيز ومحاية 
   التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف

، *، بلغاريا *، بلجيكا *، الربازيل، الربتغال  *يسلندا، أوكرانيا، آ  ∗إسبانيا
، *، بـريو، اجلمهوريـة التـشيكية      *، البوسنة واهلرسك، بولندا   *بنما

، فرنـسا،   *، سويسرا، شيلي، غواتيماال   *، سلوفينيا، السويد  *الدامنرك
، املكسيك، *، خلتنشتاين*، كندا، كوستاريكا*، كرواتيا*، قربص*فنلندا

  ، *، النمسا*يرلندا الشمالية، النرويجملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآامل
  مشروع قرار: هولندا، اليابان                         

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ٢٠٠٣/٦٨ وقرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان    ، ٧/٧ و٦/٢٨يه  رار وق ٢/١١٢ مقرره   عيد تأكيد إذ ي   
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩قرارات اجلمعية العامـة     ، وإذ يذكّر ب   ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
، وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة لتنفيذ            ٦٣/١٨٥ و ،٦٢/١٥٩ و ٦١/١٧١و

  تلك القرارات؛

   ،تخذ ملكافحة اإلرهاب مـع القـانون الـدويل        ُيبري  تدكفل توافق أي    أن ت لدول  مجيع ا ناشد  ي  - ١  
 ويعرب، يف هذا الصدد، عن  الدويل،وقانون الالجئني والقانون اإلنساين القانون الدويل حلقوق اإلنسانوال سيما   

  ؛اإلرهابقلقه الشديد إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت حتدث يف سياق مكافحة 
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اإلرهاب لضحاياه وألسرهم ويبـدي تـضامنه       سببها   للمعاناة اليت ي   يعرب عن استيائه الشديد     - ٢  
  معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛الشديد 

أشكاله ومظاهره، بكل  إدانته القاطعة جلميع أفعال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، يؤكد من جديد  - ٣  
 وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه وحيثما ارُتكب

الفاعلة األخرى ذات الصلة العناصر بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته ويدعو، يف هذا الشأن، الدول و
م املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تؤكد أموراً سب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيجية األمحبتقوم، إىل أن 

ــية    ــزة األساس ــانون بوصــفها الركي ــيادة الق ــع وس ــسان للجمي ــوق اإلن ــرام حق ــها احت ــدة من   ع
  ملكافحة اإلرهاب؛

 مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق        ةياعلى مح  ،يف سياق مكافحتها لإلرهاب    ،الدول ثحي  - ٤  
  الثقافية؛االقتصادية واالجتماعية و

قه الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، ضمان حصول أي شخص تعرض النتهاك حقو            ناشدي  -٥  
لـة  ا مناسـبة وفع جـرب حصول الضحايا على أشكال ضمان و فعالاألساسية على سبيل انتصاف    اإلنسانية وحرياته   

  ؛سب االقتضاء، مبا يف ذلك مقاضاة املسؤولني عن تلك االنتهاكاتحب، وعاجلة

واهليئات الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على احترام احلق يف املساواة أمام احملاكم             حيث    - ٦  
واحلق يف حماكمة عادلة وفق ما ينص عليه القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنـسان،  القضائية  
  اإلنـساين الـدويل    القانون  سب االقتضاء،   حب من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و        ١٤كاملادة  

  ؛وقانون الالجئني

إىل دراسة قائمة املبادئ اليت وضعها مؤخراً الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الدول  عويد  - ٧  
 من اإلعالن العاملي حلقـوق      ١٠ و ٩ضوء املادتني   يف  بشأن احلرمان من احلرية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب          

  ؛)A/HRC/10/21( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٤ و٩ان واملادتني اإلنس

اإلنـسان   أن تكون أداة لتعزيز ومحاية حقـوق         ميكنآلية االستعراض الدوري الشامل     أن  ب قري  - ٨  
م يف  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وحيث مجيع أصحاب املصلحة على مواصلة تكثيف جهوده             

  ؛هذا الشأن

األساسية  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات    تقرير املقرر اخلاص املعين     بمع التقدير   يط علماً   حي  - ٩  
 ؛)A/HRC/10/3 (يف سياق مكافحة اإلرهاب

 إىل مجيع الدول التعاون بشكل كامل مع املقرر اخلاص يف أداء املهام والواجبات املوكلة               يطلب  ١٠  
جلة وتقدمي املعلومات املطلوبة، ويطلب أيضاً إىل       لنداءات العا االستجابة ل اليته، مبا يف ذلك سرعة      إليه يف إطار و   

  ؛ بلداهنالطلبات املقرر اخلاص إجراء زيارات الدول النظر جبدية يف قبول 
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األساسية يف سياق مكافحـة      بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات    املقرر اخلاص املعين    إىل  ب  طلي  - ١١  
أن يعد، بطلب املعلومات والتشاور مع الدول وأصحاب املصلحة اآلخـرين           إطار االضطالع بواليته،    يف  ،  اإلرهاب

سات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابري القانونية واملؤسسية الـيت تـضمن احتـرام وكـاالت               املعنيني، جتميعاً للممار  
تلـك  ا يف ذلك املمارسات املتعلقة بالرقابـة علـى          مباالستخبارات حلقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب،        

  ؛لتجميع يف تقرير يقدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرةوأن يعرض االوكاالت، 

السامية حلقوق اإلنسان على تنفيذ الوالية اليت أسندهتا إليها         األمم املتحدة   مفوضة  ل  عم ب رحبي  - ١٢  
 فيما خيص محاية حقوق اإلنسان   ٦٠/١٥٨عية العامة يف قرارها      واجلم ٢٠٠٥/٨٠جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها      

  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة جهودها يف هذا الشأن؛

األساسـية يف    بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات    فوضة السامية واملقرر اخلاص املعين       امل يدعو  - ١٣  
ملسامهة يف النقاش اجلاري بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف األمـم             إىل مواصلة ا   حة اإلرهاب سياق مكاف 

سيما فيما يتعلق بوضع     قوق اإلنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، ال       حلتوفري ضمانات كافية    لاملتحدة  
  ؛يف قوائم العقوبات ذات الصلة باإلرهاب وحذفهم منهاأفراد أو كيانات 

 على أمهية قيام اهليئات والكيانات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليميـة ودون              شددي  - ١٤  
، اليت توفر املساعدة التقنية     فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب       يف  املشاركة منها   اصة  خباإلقليمية، و 

بإدراج احترام  على النحو املناسب ومبا يتفق مع والياهتا،        توافق على ذلك،    فيما يتعلق مبنع اإلرهاب وقمعه للدول اليت        
القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني، فضالً عن سيادة القانون،         حبسب االقتضاء   القانون الدويل حلقوق اإلنسان و    

حة اإلرهاب، وذلك بوسائل من     بوصف ذلك من العناصر املهمة يف املساعدة التقنية اليت تقدمها للدول يف سياق مكاف             
بينها االستفادة من املشورة اليت تقدمها اإلجراءات اخلاصة للمجلس، كل ضمن حدود واليته، واملفوضـية الـسامية                 

  ؛ضمان تواصل احلوار معهاكذلك صحاب املصلحة ذوو الصلة، ووأ

 ق اإلنـسان واحلريـات    بتعزيز ومحاية حقـو   وإىل املقرر اخلاص املعين     إىل املفوضة السامية    يطلب    - ١٥
إىل اجمللـس يف    ، مع وضع مضمون هذا القرار يف االعتبار،         تقريريهماأن يقدما    األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

  .ه السنويلوفقاً لربنامج عم من جدول األعمال، ٣دورته الثالثة عشرة يف إطار البند 

_ _ _ _ _  

 

  


