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  القرارات واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس يف دورته العاشرة
   القرارات- ألف 

مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف   -١٠/١
  ٤/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : ع البلدانمجي

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 باملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها، يف مجلة أمور، يف إذ يسترشد  
  فية،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

 التطورات اهلامة األخرية والتحديات القائمة يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية وإذ يضع يف اعتباره  
   الوطنية واإلقليمية والدولية، املستوياتواالجتماعية والثقافية على 

دهتا جلنة  وإذ يشري إىل القرارات اليت اعتم٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ املؤرخ ٤/١ قراره وإذ يؤكد من جديد  
  حقوق اإلنسان بشأن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان،

 بقـصد   ٤/١ جبميع الدول أن تتخذ مجيع التدابري بغية تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان              يهيب  - ١  
  حتسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

يت حدثت يف عدد الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    بالزيادة ال  يرحب  - ٢  
  واالجتماعية والثقافية ويذكِّر الدول األطراف بالتزاماهتا مبوجب العهد؛

 قيام اجلمعية العامة، مبناسبة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق           يالحظ مع االهتمام    - ٣  
توكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بوصفه          اإلنسان، باعتماد الربو  

  أحد األدوات اهلامة للمساعدة على تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النطاق العاملي؛

ى الربوتوكول االختياري،  مجيع الدول األطراف إىل املشاركة يف احتفال فتح باب التوقيع عل  يدعو  - ٤  
 أثناء مناسبة التوقيع على املعاهدات وإيداعها، وإىل النظر يف          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤الذي سيعقد يف نيويورك يف      

  التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه كيما يدخل حيز النفاذ يف وقت مبكر؛

 اضطلعت هبا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         األعمال اليت يالحظ مع االهتمام      - ٥  
  والثقافية الرامية إىل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهـد، ويالحـظ يف هـذا الـسياق         

 بـشأن   بشأن احلق يف الضمان االجتماعي واملبادئ التوجيهية املنقحة  ١٩اعتماد اللجنة مؤخراً للتعليق العام رقم       
 من العهد الدويل اخلاص     ١٧ و ١٦الوثائق املتعلقة باملعاهدة اليت يتعني أن تقدمها الدول األطراف مبوجب املادتني            

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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اهليئات املنشأة مبعاهدات وآليات اإلجراءات اخلاصة ذات سائر  أعمال يالحظ أيضاً مع االهتمام  - ٦  
  ال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار والية كل منها؛الصلة يف جم

 ألنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف جمـال احلقـوق              يعرب عن تقديره    - ٧  
ـ          ،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ا الفنيـة   وخاصة يف معرض تيسري التعاون، يف حدود واليتها، وتعزيز خربهت

املواضيعية يف هذا اجملال على الصعيدين القطري واإلقليمي، وكذلك يف معرض إيالء اهتمام خاص بقضايا مثـل                 
  احلماية القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

لـس   املفوضية السامية، واهليئات املنشأة مبعاهدات، وآليات اإلجراءات اخلاصة التابعـة للمج           يشجع  - ٨  
وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصصة أو براجمها ذات الصلة، يف حدود والية كل منها، علـى                    
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النطاق العاملي، ودعم تعاوهنـا يف                 

  هذا الصدد؛

ي األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف            بتقرير حييط علماً   - ٩  
  ؛٤/١، املقدمني إىل اجمللس عمالً بقراره )A/HRC/10/46 وA/HRC/7/58(مجيع البلدان 

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل إعداد تقرير سنوي وتقدميه إىل اجمللس عن        يطلب  - ١٠  
   من جدول األعمال؛٣حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان مبوجب البند مسألة إعمال ا

 .إبقاء هذه املسألة قيد النظريقرر   - ١١  

  اجللسة احلادية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث  -١٠/٢

  ن جملس حقوق اإلنسان،إ

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومجيع املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل،                إذ يشري   
   منها،٤٠ و٣٩ و٣٧ و٣وال سيما املواد 

ضاء األحداث، مبا   الدولية العديدة األخرى يف جمال إقامة العدل، ال سيما ق         والقواعد   املعايري   وإذ يضع يف اعتباره     
، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة ")قواعد بيجني("يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع جنـوح األحـداث         ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٤٠/٣٣يف قرارها   
، وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم اليت اعتمدهتا اجلمعية  ")ةمبادئ الرياض التوجيهي  ("

 واملبادئ التوجيهية يف األمور املتعلقة      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٤٥/١٣٣ وقرارها   ٤٥/١١٢يف قرارها   
  باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها،
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قرارات اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي           إىل مجيع    وإذ يشري   
، وقرار اللجنـة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها قرار جملس حقوق اإلنسان          

 ٢٠٠٧يـسمرب  د/ كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٥٨، وقرار اجلمعية ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٣
 ٢٠٠٧/٢٣، وقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٣/٢٤١وقرارها  
  ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦املؤرخ 

 املتعلق باحلق يف املساواة أمام      ٣٢ اعتماد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم          وإذ يالحظ مع االهتمام     
 املتعلق ١٠واعتماد جلنة حقوق الطفل التعليق العام رقم     ) CCPR/C/GC/32(ت القضائية ويف حماكمة عادلة      احملاكم واهليئا 

  ، )CRC/C/GC/10(حبقوق الطفل يف قضاء األحداث 

 اجلهود اليت يبذهلا األمني العام يف جمال حتسني تنسيق أنشطة األمم املتحدة يف جمال إقامة العدل، وسيادة            وإذ يقدر   
ن وقضاء األحداث، ال سيما تقاريره املتعلقة بتعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة من أجـل سـيادة القـانون                    القانو

)A/61/636(                 ومذكراته التوجيهية بشأن وضع هنج لألمم املتحدة إزاء املساعدة يف جمال سيادة القانون وبشأن هنج األمم ،
  املتحدة إزاء إقامة العدالة لألطفال،

 األعمال ذات الصلة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحـة املخـدرات               ظ مع االهتمام  وإذ يالح   
  واجلرمية يف جمال إقامة العدل،

 عمل الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضائه، مبا يف ذلك منظمة              وإذ يالحظ مع االرتياح     
مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات           األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األ    

واجلرمية، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفـظ             
 فيما بينهم يف جمال تقدمي املشورة واملـساعدة  السالم، وجلنة حقوق الطفل ومنظمات غري حكومية شىت، ال سيما التنسيق     

  التقنيتني يف قضاء األحداث، واملشاركة اإلجيابية للمجتمع املدين يف جماالت عمله،

 أمهية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخاصة يف حاالت وإذ يضع يف اعتباره    
  سهاماً ذا أمهية حامسة يف إقامة السالم والعدل،ما بعد انتهاء الرتاع، بوصف ذلك إ

 أن استقالل القضاء ونزاهته، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظـام القـضائي شـروط            وإذ يؤكد من جديد     
  أساسية الزمة حلماية حقوق اإلنسان وضمان عدم وجود أي متييز يف إقامة العدل،

ضع اخلاص لألطفال واألحداث والنساء يف إقامة العدل، ال سيما أثنـاء             احلاجة إىل شدة اليقظة إزاء الو      وإذ يعي   
  فترة حرماهنم من احلرية، وإزاء إمكانية تعرضهم لشىت أشكال العنف واألذى والظلم واإلذالل،

أن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيسياً يف مجيع القرارات املتعلقـة               وإذ يؤكد من جديد       
رمان من احلرية، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عدم اللجوء إىل حرمان األطفال واألحداث من حريتهم إال كمالذ أخـري                   باحل

وألقصر فترة مناسبة، خاصة قبل احملاكمة، وإذ يؤكد من جديد احلاجة إىل ضمان فصل األحداث عـن الكبـار قـدر                     
   عدم الفصل من مصلحة الطفل الفضلى،املستطاع، يف حالة توقيفهم أو احتجازهم أو سجنهم، ما مل يكن
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 إىل أن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق مبدى ضرورة بقاء أطفال                  وإذ يشري   
األمهات السجينات معهن يف السجن وبفترة بقائهم، وإذ يؤكد مسؤولية الدولة عن تقدمي الرعاية الكافيـة للنـساء يف                   

  هلن،السجن وألطفا

يف بشأن مسألة حقوق اإلنـسان       بالتقرير األخري لألمني العام املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان           يرحب  -١  
  ؛)A/HRC/4/102(جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث 

 أمهية التنفيذ الكامل والفعال جلميع معايري األمم املتحدة املتصلة حبقـوق اإلنـسان يف   يؤكد من جديد   -٢  
  ال إقامة العدل؛جم

بالدول األعضاء أال تدخر جهداً يف توفري آليات وإجراءات تشريعية وقضائية واجتماعية وتعليمية          يهيب    -٣  
فعالة وغريها من اآلليات واإلجراءات ذات الصلة، فضالً عن املوارد الكافية لكفالة تنفيذ تلك املعـايري تنفيـذاً كـامالً،      

  إقامة العدل يف إجراء االستعراض الدوري الشامل؛جمال اإلنسان يف ويدعوها إىل مراعاة قضية حقوق 

 احلكومات إىل إدراج إقامة العدل يف خططها اإلمنائية الوطنية كجزء ال يتجزأ من عملية التنمية،                يدعو  -٤  
 الـدويل إىل  موارد كافية لتقدمي خدمات املعونة القانونية بغية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويـدعو اجملتمـع         وختصيص  

االستجابة بصورة إجيابية لطلبات احلصول على املساعدة املالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل، مبـا يف ذلـك                    
  قضاء األحداث؛

 على احلاجة اخلاصة إىل بناء القدرات الوطنية يف جمال إقامة العدل، ال سـيما حتقيـق وصـون                   يؤكد  -٥  
ة القانون يف حاالت ما بعد الرتاع، وذلك من خالل إصالح اجلهاز القـضائي والـشرطة                االستقرار يف اجملتمعات وسياد   

  ونظام السجون، فضالً عن إصالح قضاء األحداث؛ 

 احلكومات إىل توفري التدريب، مبا يف ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى التعددية الثقافية               يدعو  -٦  
فل، فيما يتصل حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبـا يف ذلـك قـضاء                ومراعاة الفوارق بني اجلنسني وحقوق الط     

األحداث، جلميع القضاة واحملامني واملدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني وموظفي اهلجرة وضباط الشرطة وغريهـم              
  ات امليدانية الدولية؛من املهنيني العاملني يف جمال إقامة العدل، مبن فيهم األفراد الذين يتم نشرهم يف العملي

بوجوب معاملة كل طفل أو حدث خمالف للقانون معاملة تصون له حقوقه وكرامته واحتياجاتـه،   يقر    -٧  
وفقاً ملبادئ القانون الدويل، مبا فيها املعايري الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، ويطلب إىل الـدول                    

  ل التقيد الصارم مببادئها وأحكامها وحتسني املعلومات املتعلقة حبالة قضاء األحداث؛األطراف يف اتفاقية حقوق الطف

قلق جلنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات أو املمارسات الوطنية يف مجيع مناطق العامل وعلى               يالحظ    -٨  
لة بإدارة قـضاء األحـداث،   مستوى كل النظم القانونية ال تعكس، يف حاالت كثرية، أحكام اتفاقية حقوق الطفل املتص   

وترحب بتقدمي جلنة حقوق الطفل توصيات ملموسة بشأن حتسني النظم الوطنية لقضاء األحداث، مبا يف ذلـك تنفيـذ                   
  القوانني اخلاصة بقضاء األحداث؛
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 الدول اليت مل تدمج بعد قضايا الطفل يف جهودها العامة املبذولة يف جمال سيادة القانون على                 يشجع  - ٩  
ح األحداث والتصدي له وكذا هبدف وعل ذلك وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة يف جمال قضاء األحداث ملنع جنأن تف

تعزيز مجلة أمور منها استخدام التدابري البديلة مثل التحويل والعدالة التصاحلية، وضمان االمتثال ملبدأ عـدم حرمـان                  
اإلضافة إىل جتنب استخدام احتجاز األطفال قبل احملاكمـة،         الطفل من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة مناسبة، ب         

  كلما أمكن ذلك؛

 على أمهية إدراج استراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال املخالفني للقانون سابقاً يف              يؤكد  -١٠  
  ر بناء يف اجملتمع؛السياسات املتعلقة بقضاء األحداث، ال سيما عرب الربامج التعليمية، حىت يقوم األطفال بدو

 الدول على أن تكفل، يف تشريعاهتا وممارساهتا، عدم تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة                حيث  -١١  
  دون إمكانية اإلفراج عند املعاقبة على جرائم يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛

 واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان         احلكومات واهليئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة     يدعو    -١٢  
واملنظمات غري احلكومية إىل إيالء اهتمام أكرب مبسألة النساء والفتيات يف السجون، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة بأطفـال                   

  النساء السجينات، بغرض حتديد اجلوانب والتحديات اجلنسانية املتصلة هبذه املشكلة ومعاجلتها؛

عطاء األولوية للتدابري غري االحتجازية، عند إصدار حكم أو اختاذ قـرار بـشأن               على ضرورة إ   يشدد  -١٣  
التدابري السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بامرأة حامل أو معيل وحيد أو رئيسي لطفل، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية وبعد                   

  مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

قوق الطفل، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضـية         باألنشطة اهلامة اليت تضطلع هبا جلنة ح       يرحب  -١٤  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحـدة                

 مـن املـشورة     اإلمنائي يف جمال إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث، ويدعو الدول الطالبة للمساعدة إىل االسـتفادة               
واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث اللتني تقدمهما الوكاالت والربامج التابعة لألمم املتحدة، ال سـيما الفريـق                  
املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، من أجل تعزيز القدرات الوطنية واهلياكل األساسية يف جمال إقامة العدل، ال 

  سيما قضاء األحداث؛

اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة للمجلس االهتمام بصفة خاصة         باملكلفني بواليات يف إطار     يهيب    -١٥  
باملسائل املتعلقة باحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث، والتقدم، عند االقتضاء،         

  قترحات الختاذ تدابري يف جمال اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية؛بتوصيات حمددة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك م

 مبفوضة األمم املتحدة السامية تعزيز اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية املتعلقة ببناء القدرات             يهيب  -١٦  
ن نريويب الصادر يف تـشرين      الوطنية يف جمال إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث، مراعية يف ذلك مجلة أمور منها إعال               

 واملتعلق بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، والذي اعتمـد يف املـؤمتر                 ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  الدويل التاسع للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
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تنسيق على صعيد املنظومة هبذا اجملال، مبا يف        باألمني العام واملفوضة السامية مواصلة تعزيز ال      يهيب    - ١٧  
ذلك من خالل تقدمي املساعدة إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تنفيذ إعالن نريويب ومواصلة دعم الفريـق        
املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث يف أعماله من أجل االستجابة لطلبات احلصول على املساعدة التنقية يف 

  ال قضاء األحداث؛جم

إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثالثة عـشرة عـن آخـر التطـورات،                   يطلب    -١٨  
والتحديات واملمارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان يف إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث وظـروف النـساء                   

  ا منظومة األمم املتحدة ككل؛احملتجزات وأطفاهلن، ويف األنشطة اليت تضطلع هب

   إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  -١٩  

  .البند نفسه من جدول األعمال وفقاً لربنامج عمله السنوي إطار مواصلة نظره يف هذه املسألة يف يقرر  -٢٠  

  اجللسة احلادية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

   حقوق اإلنسانميدانالربنامج العاملي للتثقيف يف   -١٠/٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي أطلقت اجلمعيـة     ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ألف املؤرخ ٥٩/١١٣؛ وقراراهتا سانمحلة اإلعالم العاملية حلقوق اإلنالعامة مبوجبه 

، الـيت قـررت اجلمعيـة    ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١، و٢٠٠٥يوليه / متوز١٤ باء املؤرخ  ٥٩/١١٣و
 يف ميدان حقـوق اإلنـسان،       مأن يعمل جملس حقوق اإلنسان على النهوض بالتثقيف والتعلُّ        مبوجبها، يف مجلة أمور،     

تعزيز ومحايـة  ل، وقرار اللجنة الفرعية     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١ذلك قرار جلنة حقوق اإلنسان      وك
 حقـوق    ميدان الربنامج العاملي للتثقيف يف    فيما خيص    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٩حقوق اإلنسان   

  ، )٢٠٠٧- ٢٠٠٥ (، الذي يتألف من مراحل متعاقبة، وخطة العمل يف مرحلته األوىلاإلنسان

تطوير األنـشطة   بشأن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٩إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      وإذ يشري أيضاً      
الذي مددت مبوجبـه املرحلـة       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، وقراره       
  ،املرحلتني االبتدائية والثانوية مركزاً على ٢٠٠٩ ديسمرب/األوىل من الربنامج العاملي إىل كانون األول

، اليت يتوقع مبقتضاها من     خطة العمل يف املرحلة األوىل للربنامج العاملي       من   ٥١ إىل   ٤٩الفقرات  وإذ يالحظ     
 يف عـدد    الدول األعضاء أن تعد، لدى اختتام املرحلة األوىل، تقارير التقييم الوطنية اخلاصة هبا مع مراعاة التقدم احملرز                

من اجملاالت مثل األطر القانونية والسياسات العامة، واملناهج، والعمليات واألدوات التعليمية والتدريبيـة، ومراجعـة               
جلنـة  الكتب املدرسية، وتدريب املعلمني، وحتسني البيئة املدرسية، وتقدمي تقارير التقييم الوطنية النهائية اخلاصة هبا إىل             



A/HRC/10/L.11 
Page 10 

 

وكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي، عن              التنسيق املشتركة بني ال   
   طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،

الربنامج العاملي للتثقيـف يف      بشأن    حلقوق اإلنسان  ة األمم املتحدة السامي   ةمفوضبتقرير  حييط علماً     - ١  
  ؛)A/HRC/9/4(  حقوق اإلنسانميدان

التشاور مع الـدول األعـضاء يف األمـم           حلقوق اإلنسان  ة األمم املتحدة السامي   ةمفوض إىل   يطلب  - ٢  
املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما ميكن أن               

، من حيث القطاعات املستهدفة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١يت ستبدأ يف    تركز عليه املرحلة الثانية للربنامـج العاملي ال      
  أو اجملاالت املوضوعية، وتقدمي تقرير عن هذه املشاورات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة؛

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة على الشروع يف اختاذ خطوات إلعداد تقاريرهـا التقيميـة             يشجع  - ٣  
وطنية عن املرحلة األوىل، مبساعدة املنظمات الدولية واإلقليمية، وكذلك قوى اجملتمع املدين الفاعلة، على أن تقدم إىل                 ال

 جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي                
  ؛٢٠١٠يف مطلع عام 

  .ظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة يف نطاق البند نفسه من جدول األعمال النيقرر  - ٤  

  اجللسة احلادية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ  -١٠/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

لعاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص مبيثاق األمم املتحدة، ويؤكد من جديد اإلعالن اإذ يسترشد   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنـامج             

  عمل فيينا، 

   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأهداف ومبادئ هذه االتفاقيـة،             وإذ يؤكد من جديد     
ديسمرب /ذ يرحب مبقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايل، بإندونيسيا، يف كانون األولوإ

  ، وخباصة اعتماد خطة عمل بايل،٢٠٠٧

، وبرنامج مواصلة   ٢١ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العـاملي            ٢١ تنفيذ جدول أعمال القرن   

 البشر هم حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب إعمال احلق يف التنميـة               وإذ يسلّم بأن  للتنمية املستدامة،   
  ر واملستقبل،حىت يتسىن الوفاء بشكل عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئية ألجيال احلاض
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 على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة            وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  وأنه جيب معاملتها معاملة منصفة ومتكافئة، على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

  وتغري املناخ،  بشأن حقوق اإلنسان ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٣ إىل قراره وإذ يشري  

 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق وإذ حييط علماً  
  ،)A/HRC/10/61(اإلنسان 

 أن لآلثار املتصلة بتغري املناخ جمموعة من االنعكاسات، املباشرة وغري املباشرة، على التمتـع               وإذ يالحظ   
ان اليت تشمل فيما تشمل احلق يف احلياة، واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتـع بـأعلى                الفعلي حبقوق اإلنس  

مستوى ممكن من الصحة، واحلق يف السكن الالئق، واحلق يف تقرير املصري والتزامات حقوق اإلنـسان املتـصلة                  
ي حال حرمان شعب مـن      باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات اإلصحاح وإذ يشري إىل أنه ال جيوز بأ             

  وسائل عيشه، 

 بأنه على الرغم من تأثري هذه االنعكاسات على األفراد واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل، فـإن                 وإذ يسلّم   
آثار تغري املناخ تكون أكثر حدة بالنسبة لشرائح السكان اليت تعاين فعالً حالة ضعف نتيجة لعوامل مثل اجلغرافيا                  

  السن واالنتماء إىل الشعوب األصلية أو األقليات واإلعاقة،والفقر ونوع اجلنس و

 بأن تغري املناخ مشكلة عاملية تتطلب حالً عاملياً، وأن التعاون الدويل الفعال إلتاحة تنفيذ            وإذ يسلّم أيضاً    
بادئ االتفاقية ال غىن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تنفيذاً تاماً وفعاالً ومتواصالً وفقاً ألحكام وم

  عنه يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال حقوق اإلنسان اليت تشملها اآلثار املتصلة بتغري املناخ،

 أن واجبات والتزامات حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام ودعم يف وضع السياسات               وإذ يؤكد   
  ق السياسات والشرعية والنتائج املستدامة،الدولية والوطنية يف جمال تغري املناخ وأن تعزز اتسا

 عقد حلقة نقاش بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة بغية يقرر  - ١  
اإلسهام يف حتقيق األهداف احملددة يف خطة عمل بايل ودعوة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل املشاركة يف                  

  هذه الندوة؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد موجزاً حللقة النقاش ويقـرر               إىل يطلب  - ٢  
  إتاحة املوجز ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ للنظر فيه؛

 بقرار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي               يرحب  - ٣  
ب إعداد وتقدمي تقرير مواضيعي عن التأثري احملتمل لتغري املناخ على احلق يف السكن الالئق، ويشجع أصحاب مناس

  واليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني اآلخرين على النظر يف مسألة تغري املناخ، كل منهم يف إطار واليته؛

قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  باخلطوات اليت قامت هبا املفوضية السامية وأمانة اتفايرحب  - ٤  
  املناخ لتيسري تبادل املعلومات يف ميدان حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛
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 املفوضية السامية على املشاركة على مستوى رفيع، يف أثناء االجتماع الرفيع املـستوى              يشجع  - ٥  
مة يف دورهتا الرابعة والستني، ويف الدورة اخلامسة        املعين بتغري املناخ واملقرر عقده قبل املناقشة العامة للجمعية العا         

  . عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  اجللسة احلادية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  نحلقوق اإلنساالسامية مفوضية األمم املتحدة موظفي تكوين مالك   -١٠/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

، الذي قررت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   
اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                  

  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١عية يف قرارها حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلم

   جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة وجلنـة حقـوق                وإذ حييط علماً    
  اإلنسان واجمللس،

في  بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين مـالك مـوظ             وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،(A/HRC/10/45)مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمـم            وإذ حييط علماً كذلك   
 وعن متويل ومالك موظفي مفوضـية األمـم         Add.1) و (A/59/65-E/2004/48املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  ،(JIU/REP/2007/8)امية حلقوق اإلنسان املتحدة الس

 أن اختالل التوازن يف تكوين مالك املوظفني ميكن أن يقلص فعالية عمل املفوضـية               وإذ يضع يف اعتباره     
  السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،

تحواذ منطقة واحدة على أكثر من نصف الوظائف إزاء استمرار الوضع املتمثل يف اسوإذ يعرب عن قلقه   
يف املفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليه املناطق األربع الباقية جمتمعة، وذلك علـى                  

  الرغم من الدعوات املتكررة إىل تصحيح االختالل اجلغرايف يف توزيع مالك املوظفني،

 اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق بالتمثيل اإلقليمـي           أمهية مواصلة اجلهود   وإذ يؤكد من جديد     
  ملوظفي املفوضية السامية،
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وظفني على مجيع املستويات هو ضرورة تأمني أعلـى         املعلى أن االعتبار األمسى يف استخدام       وإذ يشدد     
من ميثاق األمم املتحـدة،      ١٠١ من املادة    ٣مستوى من الكفاءة واملقدرة والرتاهة، وإذ يضع يف اعتباره الفقرة           

  يعرب عن اقتناعه بأن هذا اهلدف يتفق مع مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل،و

أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية العامة املنـوط هبـا          وإذ يؤكد من جديد       
  املتعلقة بامليزانية،املسائل مسؤوليات عن املسائل اإلدارية و

حتقيق التوازن اجلغرايف يف مالك مـوظفي       أن  ن  ماملفوضة السامية يف تقريرها     مبا ذكرته   حب  ير  - ١  
املفوضية السامية سيظل أحد أولوياهتا، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة اختاذ كافة اخلطوات املطلوبة ملعاجلة               

  زيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية؛راهن يف توازن التوختالل الالا

النسبة املئوية ملوظفي املفوضية من مناطق مت حتديدها باعتبارها تتطلـب حتـسني             زيادة  يالحظ    - ٢  
، وخمتلف التدابري اليت اقُترحت واُتخذت بالفعل ملعاجلة اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملالك متثيلها يف املفوضية

  غرايف ال يزال قائماً؛املوظفني، مع التشديد على أن اختالل التوازن يف التوزيع اجل

  بالتقدم احملرز يف حتسني التنوع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية، كما حيـيط علمـاً              حييط علماً   - ٣  
 باحلاجة إىل مواصلة التشديد على حتقيق أوسع تنوُّع جغرايف ممكـن            بأن تواصل اهتمامها   املفوضة السامية    بالتزام

  يرها؛على حنو ما ورد يف خالصة تقرملوظفيها، 

إىل املفوضة السامية العمل على حتقيق التنوع اجلغرايف ملالك املفوضية على أوسع نطاق عن يطلب   - ٤  
طريق تعزيز تنفيذ التدابري املتعلقة بتحسني متثيل البلدان واملناطق غري املمثلة أو املمثلة متثيالً ناقصاً، وال سيما من                  

 يف مالك موظفي  بالفعل زائداًاملمثلة متثيالًدة يف متثيل البلدان واملناطق البلدان النامية، مع النظر يف منع حدوث زيا
  املفوضية السامية؛

 باجلهود املبذولة لتحقيق التوازن اجلنساين يف تكوين مالك موظفي املفوضـية الـسامية،      يرحب  - ٥  
  وبالقرار الذي اُتخذ بشأن مواصلة إيالء اهتمام خاص هلذه املسألة؛

ملفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلارية يف العمل على بلوغ اهلـدف    إىل ا  يطلب  -٦  
  ؛املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية

 على أمهية مواصلة تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعيني املوظفني يف الوظائف الرفيعة املستوى              يشدد  - ٧  
   السامية؛ يف ذلك وظائف كبار املديرين، بوصفه مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضيةووظائف الفئة الفنية، مبا

 األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية، مع يؤكد  - ٨  
لدينية، وكذلك أمهية النظم السياسية مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية وا
  واالقتصادية والقانونية املختلفة، بالنسبة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛
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 ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨ من الفرع عاشراً من قرار اجلمعية العامة         ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    - ٩  
اليت كررت فيها اجلمعية العامة طلبها إىل األمني العـام أن يـضاعف              بشأن إدارة املوارد البشرية،      ٢٠٠١يونيه  /حزيران

جهوده الرامية إىل حتسني تكوين األمانة العامة عن طريق كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كافة،                  
نظـام  لنظر بـصورة شـاملة يف    إىل الطلب إىل األمني العام تقدمي مقترحات إىل اجلمعية العامة بشأن إعادة ا     ويشري أيضاً 

، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة التوزيع اجلغرايف بالنسبة إلمجايل عدد املـوظفني يف                النطاقات املستصوبة 
  مالك األمانة العامة؛

 اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز النطاقات املستـصوبة للتـوازن               يشجع  - ١٠  
ايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخييـة               اجلغر

  والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية واالقتصادية والقانونية؛

والتـأثري   بالزيادة الكبرية يف املوارد البشرية واملالية املخصصة ألنشطة املفوضية السامية،            يرحب  - ١١  
  الذي ينبغي أن حتدثه على التكوين اجلغرايف للمفوضية؛

 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٥٩ بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامة       يسلّم  - ١٢  
وتنفيذه، ويشدد على األمهية القصوى الستمرار اجلمعية يف تقدمي الدعم واإلرشادات إىل املفوضـة الـسامية يف                 

  ارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛العملية اجل

   إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً ومستكمالً إىل اجمللس يف دورته الثالثـة عـشرة يف                  يطلب  -١٣  
ـ               ٢٠١٠ عام ه، مـع    وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاق

  . املفوضيةالتركيز بشكل خاص على التدابري اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي

  اجللسة الثانية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

. ل الثـاين  انظر الفص . ، مع امتناع عضوين عن التصويت      صوتاً ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣بأغلبية  اعتمد بتصويت مسجَّل،    [
  :وكان التصويت على النحو التايل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،             :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنـوب أفريقيـا،           

ر، الكـامريون، كوبـا،     جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قط       
ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييـا،          

  نيكاراغوا، اهلند؛

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنـسا،            :املعارضون
  مالية، هولندا، اليابان؛يرلندا الشآكندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .]مجهورية كوريا، شيلي  :املمتنعون
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  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  -١٠/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة،         التزامـه بتعزيز التعاون الدويل،      إذ يؤكد من جديد     
إعالن وبرنامج عمل فيينـا     الواردة يف   األحكام ذات الصلة    وكذلك يف    منه،   ١ من املادة    ٣وال سيما يف الفقرة     

بني فيما ، بغية توطيد التعاون الصادق ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف 
  ،حقوق اإلنسان الدول األعضاء يف ميدان

 / أيلـول  ٨ملتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة يف         اد اجلمعية العامة لألمم ا    ـ إىل اعتم  وإذ يشري   
جملـس  قـرار  ، و٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٠قرار اجلمعية العامة    إىل   و ،٢٠٠٠،  سبتمرب

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٣حقوق اإلنسان 

ي وكره األجانب وما يتصل بذلك من املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر إىل وإذ يشري أيضاً  
، ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٨أغسطس إىل   / آب ٣١قد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من         تعصب، الذي عُ  

  يف تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،ه دوربو

صد األمم املتحـدة  تحقيق مقا  بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان ال غىن عنه ل            يسلّموإذ    
  ل،على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعا

حقوق اإلنسان ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن           ومحاية  بأن تعزيز    أيضاً   يسلّموإذ    
  ،ان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاءيهدفا إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميد

من شأنه أن   حقوق اإلنسان   ميدان   أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف         من جديد وإذ يؤكد     
  يسهم إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

ن واحلريات األساسية والتـشجيع     إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسا        على ضرورة    وإذ يشدد   
  على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،

واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الرامية            على أن التفاهم     وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان،ومحاية إىل تعزيز 

ومحاية ة مجيع الدول األعضاء تعزيز      من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولي     أنه  ؤكد من جديد    ي  - ١  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛

جتاه جمتمعاهتا، مسؤولية مجاعيـة     مسؤولياهتا املستقلة   ، باإلضافة إىل     تقع عليها  الدول بأن   يسلّم  - ٢
  على الصعيد العاملي؛نهم وإنصافهم بي واملساواة البشرإعالء مبادئ كرامة تتمثل يف 
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 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحتـرام             من جديد يؤكد    - ٣
ـ ة  واإلقليمية   الوطني املستوياترحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على         يالتنوع، و  بـشأن  ة  والدولي

  احلوار بني احلضارات؛

علـى الـشمول    يرتكز  نظام دويل   إقامة   الساحة الدولية على     على الفاعلة   اتاجلهمجيع   حيث  - ٤  
وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنـسان       املتبادل  والعدل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم       

نب وما يتصل بذلك العنصرية والتمييز العنصري وكره األجااملرتكز على  اإلقصاء، وعلى نبذ مجيع مذاهب ةالعاملي
  من تعصب؛

من أجـل   حقوق اإلنسان و  ومحاية  التعاون الدويل من أجل تعزيز      توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  - ٥  
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛محلة حتقيق أهداف 

يف عليهـا   املنصوص  اصد واملبادئ   التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبقاً للمق        أن   يرى  - ٦  
ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً يف املهمة امللحـة املتمثلـة يف منـع                    

  انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

ومحايتها وجوب االسترشاد، يف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يؤكد من جديد   - ٧  
املقاصـد واملبـادئ    بطريقة تنسجم مع    مببادئ العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،       وإعماهلا الكامل،   

  املنصوص عليها يف امليثاق؛

بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز التعاون الدويل يف            حييط علماً     - ٨  
  ؛(A/HRC/10/26)ميدان حقوق اإلنسان 

بالدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية مواصلة إجراء حوار          يهيب    - ٩  
اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية، ويـشجع                  بّن

  املنظمات غري احلكومية على اإلسهام بصورة إجيابية يف هذا املسعى؛

 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان إىل مواصلة إيالء يدعو  - ١٠  
  العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون املشترك والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛

تتشاور مـع الـدول واملنظمـات     إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن          يطلب  - ١١  
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن طرق ووسائل تعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار آليات األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وكذلك بشأن العقبات والتحديات القائمة يف هـذا                 

مكن تقدميها بغية التغلب على هذه العقبات والتحديات، وذلك وفق ما سلّمت به         الصدد فضالً عن املقترحات امل    
، وأن تقدم تقريراً بشأن ما تتوصل إليه ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة يف ديباجة قرارها 

  ؛٢٠١٠من استنتاجات إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 
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  . وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠١٠ه املسألة يف عام  مواصلة نظره يف هذيقرر  - ١٢  

 اجللسة الثانية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

اُألطر الوطنيـة   : حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة      - ١٠/٧
  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي يوفر إطاراً لنظر اجمللس يف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، وإذ             ٧/٩ قراره   يدإذ يؤكد من جد     
  يرحب باجلهود اليت تبذهلا مجيع أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ القرار،

التزامه بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية جلميـع      وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
متتعهم هبا متتعاً كامالً ومتكافئاً، وتعزيز احترام كرامتهم األصيلة، وبالقضاء على           األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة     

  ،همالتمييز ضد

لتمتع األشـخاص  بالنسبة  أمهية اُألطر الوطنية الفعالة للقوانني والسياسات العامة واملؤسسات        وإذ يؤكد   
  ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً حبقوقهم،

 ٣شخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري حيـز التنفيـذ يف     بدخول اتفاقية حقوق األ يرحب  -١  
  ، وكذلك بعقد االجتماع األول ملؤمتر الدول األطراف واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛٢٠٠٨مايو /أيار

 دولة  ٥٠ دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على االتفاقية وتصديق          ١٣٩ بتوقيع   يرحب أيضاً   - ٢  
 دولة عليـه حـىت اآلن، ويهيـب بالـدول     ٢٩ دولة على الربوتوكول االختياري وتصديق  ٨٢وبتوقيع  عليها،  

ومنظمات التكامل اإلقليمي اليت مل تصدِّق على االتفاقية والربوتوكول االختياري أو تنضم إليهما بعد أن تنظر يف    
  القيام بذلك على سبيل األولوية؛

فاقية وقدمت حتفظاً واحداً أو أكثر عليهـا علـى القيـام             الدول اليت صدَّقت على االت     يشجع  - ٣  
  ؛هاباستعراض منتظم ألثر هذه التحفظات ومدى جدواها، والنظر يف إمكانية سحب

 بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق   حييط علماً مع التقدير    - ٤  
، ويدعو )A/HRC/10/48(للتصديق على االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعاالً اإلنسان بشأن التدابري القانونية األساسية    

تعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص ذوي       لمجيع أصحاب املصلحة إىل النظر يف الدراسة عند وضع وتنفيذ تدابري            
  اإلعاقة، مبا يف ذلك إنشاء أُطر وطنية هلذا الغرض؛
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تدابري التشريعية وغري التشريعية من أجـل حتديـد      الدول على املسارعة إىل استعراض مجيع ال      يشجع    - ٥  
  وتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزاً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 بالدول أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي حتظر مبوجب القانون وتلغي أي شكل من أشكال                يهيب  - ٦  
ة املتساوية والفعالة من التمييز على      ـإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلماية القانوني      التمييز القائم على أساس ا    

  أي أساس؛

 الدول على تبادل املعلومات واخلربات بشأن التدابري والنماذج التشريعية اليت تكفل حقـوق              يشجع  - ٧  
ري تيسري احلركـة واإلعاشـة املعقولـة،        اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، مبا فيها تداب           

  واالعتراف على قدم املساواة أمام القانون، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، واملساعدة يف اختاذ القرارات؛

 بالدول أن تعتمد تدابري حمددة لكي تضع موضع التنفيذ العملي مبدأ عدم التمييز على أسـاس             يهيب  - ٨  
ركة واإلعاشة املعقولة، مبا يف ذلك التدابري الـضرورية يف قطاعـات اإلدارة والعدالـة               اإلعاقة وتوفري تدابري تيسري احل    

  والتعليم، وأن تعتمد عند االقتضاء تدابري خاصة للنهوض بالتنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛

شخاص ذوي  قوق األ حب الدول على اعتماد أو تعزيز سياسات وبرامج من أجل إذكاء الوعي             يشجع  - ٩  
اإلعاقة وزيادة اخلربة بشأهنا يف مجيع فروع احلكومة، بسبل منها توفري برامج تدريبية للمسؤولني واملوظفني العـاميني،                 

  آخذة يف اعتبارها على النحو الواجب أشكال التمييز املتعددة أو املتفاقمة اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة؛

بري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق السياسية وأن تعمد إىل            بالدول أن تعتمد تدا    يهيب  - ١٠  
هتيئة بيئة إجيابية يتسىن فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، على                  

  قدم املساواة مع غريهم، وأن تشجع مشاركتهم يف صياغة السياسات والربامج؛

 أي  دول أن ترصد فعالية اخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من قبل              بال يهيب  - ١١  
شخص أو منظمة أو مؤسسة، يف قطاعات منها السكن والنقل والصحة والعمل والتعليم، وأن تضع يف قيامهـا                  

لى النحـو الواجـب     بذلك منهجيات لالمتثال ملبادئ عدم التمييز وإمكانية تيسري احلركة، آخذة يف اعتبارها ع            
  ضرورة التشاور الوثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة وممثليهم وإشراكهم إشراكاً فعلياً يف هذه العمليات؛

 بالدول أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية اللجوء الفعلي إىل القضاء وإىل سـبل               يهيب  - ١٢  
ذلك سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية لألشخاص      االنتصاف واجلرب الفعلية، على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف           

  ذوي اإلعاقة احملرومني من التمتع حبقوق اإلنسان؛

 الدول على القيام، بالتشاور مع اجلهات املعنية، جبمع وتبويب بيانات تفصيلية لقيـاس              يشجع  - ١٣  
قة متتعـاً كـامالً حبقـوقهم       التقدم الوطين احملرز وحتديد العوائق اليت متنع أو تضعف متتع األشخاص ذوي اإلعا            

  اإلنسانية، واختاذ خطوات مناسبة إلزالة هذه العوائق؛
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 بالدور اهلام الذي تضطلع به آليات الرصد الوطنية، مبا يف ذلك اآلليات املـستقلة مثـل                 يسلِّم  - ١٤  
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

  ؛٧/٩عمله، وفقاً للقرار إطار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مسألة اصلة إدراج  مويقرِّر  - ١٥  

 أن جيري حواره التفاعلي السنوي القادم بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف دورتـه             يقرر  - ١٦  
حقـوق  الثالثة عشرة على أن يركِّز هذا احلوار على هيكل ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقيـة                  

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسة لتعزيز الوعي هبيكـل               يطلب  - ١٧  
ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتشاور مع أصحاب املصلحة      

قليمية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات األشـخاص ذوي         الدول واملنظمات اإل  ذلك  ذوي الصلة، مبا يف     
اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب إتاحة الدراسة على موقع املفوضية على الشبكة بـشكل               

  يسهل االطالع عليه قبل انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس؛

امية حلقوق اإلنسان أن تواصل إعداد ونشر مـواد          إىل مفوضية األمم املتحدة الس     يطلب كذلك   - ١٨  
للتدريب والتوعية يف ميدان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ االتفاقية، وأن تواصـل اإلسـهام، حـسب                 
االقتضاء، يف اجلهود الوطنية املبذولة بتطوير أدوات تتيح مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، آخذة يف اعتبارها 

  ؛ةجليداملمارسات ا

 إىل األمني العام أن يواصل تزويد والية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يطلب  - ١٩  
  يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوارد كافية لتمكينها من أداء مهامها؛

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وهيئات الرصد الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنـسان            يشجِّع  - ٢٠  
 أعاله، وكذلك يف الدورات العادية واالستثنائية ١٦شاركة بصورة إجيابية يف الدورة املشار إليها يف الفقرة على امل

  .جمللس حقوق اإلنسان وأفرقته العاملة

 اجللسة الثانية واألربعون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

ـ            - ١٠/٨ ة مشروع مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة املتعلق
  باالستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 واالحتفال بالذكرى السنوية     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل،       إذ يؤكد من جديد     
  ،٢٠٠٩العشرين لالتفاقية يف عام 
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الطفل، الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق  مجيع القرارات السابقة بشأن حقوق      أيضاًوإذ يؤكد من جديد       
 املؤرخ ٩/١٣ وقرار اجمللس ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٩اإلنسان واجلمعية العامة، وأحدثها قرار اجمللس 

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٣/٢٤١ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم       املتعلقة مبشروع    بالتقدم احملرز خالل املشاورات      يرحب  
  . ويقرر مواصلة اجلهود من أجل اختاذ إجراء بشأهنا يف دورته احلادية عشرةللرعاية البديلة لألطفال وشروطها

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  جاز التعسفياالحت  -١٠/٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها مـن أحكامـه           ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   إذ يؤكد من جديد     
  الصلة،  ذات

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

 ٢٨ املـؤرخ    ٦/٤، وإىل قرار اجمللس     ١٩٩٧/٥٠ و ١٩٩١/٤٢وق اإلنسان    إىل قراري جلنة حق    وإذ يشري أيضاً    
   بتمديد والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 على أمهية عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ويشجعه على مواصـلة تنفيـذ               يؤكد  - ١  
  ؛٦/٤ املبني يف قرار اجمللس واليته، على النحو

، مبـا يف ذلـك      )A/HRC/10/21( بتقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        حييط علماً   - ٢  
  التوصيات الواردة فيه؛

 إىل الدول املعنية أن تأخذ يف احلسبان آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عنـد االقتـضاء،                 يطلب  - ٣  
شخاص احملرومني تعسفياً من حريتهم، وأن تطلع الفريق العامل على ما اختذته اخلطوات املالئمة لتصحيح وضع األ

  من خطوات؛

  : مجيع الدول على ما يلييشجع  - ٤  

  إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  
لية ذات  اختاذ التدابري املالئمة قصد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري الدو              )ب(   

  ؛املنطبقةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  
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على وجه السرعة أمام أن ميثل يف  أو ُيحتجز بتهمة جنائية يوقّف وتعزيز حق كلّ شخص احترام   )ج(   
يف غضون فتـرة    ويف أن ُيحاكَم     مبمارسة سلطة قضائية،     مبوجب القانون قاضٍ أو أي مسؤول آخر مأذون لـه         

  عنه؛فرج أن ُيمعقولة أو 
يف إقامة دعوى أمام    نتيجةً لتوقيفه أو احتجازه      من حريته    رمُحياحترام وتعزيز حق كل شخص         )د(   
لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين                  حمكمة  

  اللتزاماهتا الدولية؛ وفقاً 
أعاله حمترماً كذلك يف حاالت االحتجاز ) د(ق املشار إليه يف الفقرة الفرعية ضمان أن يكون احل   ) ه(   

  اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري الذي له صلة بالقوانني املتعلقة باألمن العام؛ 
  حملاكمة إىل إضعاف نزاهة احملاكمة؛على ااحلرص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق    )و(   

مـع  أية تدابري تتخذها ملكافحة اإلرهاب      توافق   مجيع الدول املعنية على أن تكفل        أيضاًجع  يش  - ٥   
  بضمان احلماية من االحتجاز التعسفي، مراعية يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛التزاماهتا 

 مجيع الدول على ضمان محاية املهاجرين املوجودين يف وضع خمـالف للقـانون              يشجع كذلك   - ٦  
 ملنع أي شكل من أشكال حرمان املهاجرين        اتوملتمسي اللجوء من التوقيف واالحتجاز التعسفيني واختاذ إجراء       

وملتمسي اللجوء من حريتهم تعسفاً، ويالحظ مع التقدير أن بعض الدول قد جنحت يف تنفيذ التدابري البديلة عن                  
  االحتجاز لفائدة املهاجرين الذين ال حيملون وثائق؛

بشأن اآلثار النامجة ) A/HRC/10/21( التعليقات اليت أبداها الفريق العامل يف تقريره ظ بقلقيالح  - ٧  
  عن الفساد يف اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف عدم اخلضوع لالحتجاز التعسفي؛

لطلباتـه   مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر جبدية يف االسـتجابة                يشجع  - ٨  
  املتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

 أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة اليت وجهها الفريق العامل بقيت بدون رد،              يالحظ بقلق   - ٩  
ق العامل على أسـاس     وحيث الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلة اليت يوجهها إليها الفري             

  إنساين حبت دون أن تصدر حكماً مسبقاً على استنتاجاته النهائية احملتملة؛

املتعلقـة   عن جزيل شكره للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واسـتجابت لطلباتـه               يعرب  - ١٠  
  باحلصول على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل إبداء روح التعاون ذاهتا؛

 إبالغ الفريق العامل بإطالق سراح بعض األفراد الذين كانـت حالتـهم             حظ مع االرتياح  يال  - ١١  
  معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبري من احلاالت اليت مل جتد حالً بعد؛
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ال سيما  إىل األمني العام أن يضمن حصول الفريق العامل على مجيع املساعدات الالزمة، ويطلب  - ١٢  
ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضـطالع بواليتـه بـشكل فعـال، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق                      

  امليدانية؛  بالبعثات

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٣  

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  الختفاء القسري أو غري الطوعيحاالت ا  -  ١٠/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة               إذ يؤكد من جديد   
حلق يف  والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب، وا                

  االعتراف للفرد بالشخصية القانونية،

 فريق عامل لبحـث     بإنشاء ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري 
  املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،

، الـذي اعتمـدت     ١٩٩٢ديسمرب  /ول كانون األ  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة       أيضاً وإذ يشري 
  اجلمعية مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،

 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة                 وإذ يقر 
خول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكـن         ، وإذ يعترف بأن د    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماً دولة عليها سيشكل حدثا٢٠ًبتصديق 

 فيهـا    إزاء تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق شىت من العامل، مبـا               وإذ يساوره بالغ القلق   
وازدياد عـدد   ا شاهبه من حاالت،     االختفاء القسري أو م   تدخل يف نطاق    واالختطاف اليت   واالحتجاز   التوقيفحاالت  
   عما يتعرض لـه الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب املختفني من مضايقات وسوء معاملة وترويع،التقارير

االختفاء القسري قد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفهـا يف نظـام رومـا                 أعمال   بأن   وإذ يقر 
  ة، األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي

، حسبما حددته االتفاقيـة الدوليـة    بشأن ظروف االختفاء القسري يف معرفة احلقيقةالضحايا بأمهية حق   وإذ يقر 
، حبيث يتسىن اإلسهام يف وضع حد لإلفالت من         )والديباجة) ٢(٢٤املادة  (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

  العقاب ويف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،
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مكافحة اإلفـالت مـن     إجراءات  حقوق اإلنسان من خالل     وتعزيز  إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية       وإذ يشري 
 هلـذه   املـستكملة  مع التقدير بالنسخة     يط علماً حي وإذ   ،)، املرفق الثاين  E/CN.4/Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (العقاب  
  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1(املبادئ 

 املعـين    والية الفريق العامل   ه، الذي ُمددت مبوجب   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٢إىل قراره    أيضاً وإذ يشري 
   لفترة أخرى مدهتا ثالث سنوات،حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي               بالتقرير املقدم من   حييط علماً   -١ 
)A/HRC/10/9(ت الواردة فيه؛ وبالتوصيا  

  ؛٧/١٢دت يف القرار دِّ على أمهية عمل الفريق العامل، ويشجعه على مواصلة أداء واليته كما ُحيؤكد  -٢ 

  املتعلقـة  اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية بشأن االدعـاءات           احلكومات  ب يهيب  -٣ 
لة هبذا  ص املت  ذات الصلة  دود وإيالء االهتمام الواجب للتوصيات    بوقوع حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلك الر         

  املوضوع والواردة يف تقارير الفريق العامل؛

  :الدول على ما يلي حيث  -٤ 

  أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛  )أ(
ن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هذا اإلطار، يف             أن تتعاون مع الفريق العامل وأ      )ب(

  االستجابة للطلبات املقدمة لزيارة بلداهنا؛
 أال ُيعتقَل أي شخص حمروم من احلرية ضمانأن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها  )ج(

 السلطات واملؤسـسات    أمام فتح مجيع أماكن االحتجاز      إال يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني، وضمان        
أو سـجالت   /اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قوائم رمسية وعلنيـة ومـستوفاة و                

   احملتجزين أمام سلطة قضائية فور احتجازهم؛وضمان مثولللمحتجزين 
 أعمال االختفاء القسري من العقاب واستجالء حاالت       أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت مرتكيب        )د(

  خطوات بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛كاالختفاء القسري، 
أن ، وخباصة األطفال، و   ضعيفةشخاص ينتمون إىل فئات     ألأن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري         )ه(

بصفة خاصة للعنف اجلنسي وغريه من ضروب العنف، وأن دون تعرض النساء لالختفاء القسري، ألهنن قد يتعرضن حتول 
  حتقق يف هذه احلاالت باهتمام خاص، وتقدم مرتكيب أعمال االختفاء القسري إىل العدالة؛

احلماية الكافية للشهود على حاالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي،    وفري أن تتخذ خطوات لت    )و(
الختفاء القسري، واحملامني، وأسر األشخاص املختفني مما قد يتعرضون له من           وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني ل     

 للنساء من أقرباء األشخاص املخـتفني يف سـياق           خاصاً ترويع أو اضطهاد أو انتقام أو سوء معاملة، وأن تويل اهتماماً          
  ؛قضايا اختفاء أفراد من أسرهنلحل إجياد كفاحهن من أجل 
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  :لى ما يلياحلكومات املعنية ع حيث  -٥ 

تّ          )أ( خذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق      أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُي
  العامل إليها؛

أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على تزويد السلطات املختـصة               )ب(
لقضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وذلك حىت بعد النظر يف وضع آليات ا حللبالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد 

  ؛واملصاحلة تكمل نظام العدالة عند االقتضاء احلقائق يلتقص أو إنشاء جلان حمددةقضائية 
أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القسري أو غري الطـوعي أو أسـرهم                  )ج(

 منصٍف وفوري وكاٍف، وأن تنظر إضافة إىل ذلك، عند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزية ُتقر مبعاناة                 احلصول على تعويض  
  الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  ؛أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني )د(

  : الدول مبا يلييذكِّر  -٦

الن املتعلق حبماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء           من اإلع  ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة         )أ(
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛

تأخذ يف احلسبان   أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبات               )ب(
  لقانون اجلنائي؛مدى خطورة هذه األعمال مبوجب اعلى النحو الواجب 

 أن تضمن قيام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مـىت مـا                 أنه ينبغي هلا   )ج(
  وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة اختفاء قسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛

قسري الختفاء االأفعال  مجيع مرتكيب   دم إىل العدالة  ـاد، أن تق  ـأن عليها، إذا ثبتت صحة ذلك االعتق       )د(
  طوعي؛الأو غري 

أن اإلفالت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت االختفاء القسري وإحدى                )ه(
  العقبات الرئيسية اليت حتول دون استجالء هذه احلاالت؛

شخاص احملرومني من حريتهم على حنو       من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األ      ١١أنه ينبغي، مبقتضى املادة      )و(
يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعالً، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف تكفل سالمتهم                      

  ؛البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل

  :عما يلي بيعر  -٧ 

عامل ورّدت على طلباتـه للحـصول علـى         عن شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق ال         )أ(
معلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، ويطلب إليها أن تويل توصيات الفريق العامل كل                 

  بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛العامل االهتمام الالزم، ويدعوها إىل إبالغ الفريق 
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ق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها، أو اليت             تقديره للحكومات اليت حتق   عن   )ب(
تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيـق                    

  فيها، وتشجع مجيع احلكومات املعنية على التوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛

 عند إعالن    ذلك ، مبا يف  اخلطوات تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من       خطواتدول إىل اختاذ     ال يدعو  -٨ 
حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطار املساعدة التقنيـة                 

ه من تدابري وما تواجهه من عقبات يف سعيها ملنع حاالت           عند االقتضاء، وموافاة الفريق العامل مبعلومات حمددة عما تتخذ        
  االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛

باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل وبأنشطتها الداعمة لتنفيـذ              حييط علماً   -٩ 
   مواصلة تعاوهنا؛اإلعالن، وتدعو تلك املنظمات إىل

  : إىل األمني العام أن يواصل ما يلييطلب  -١٠ 

دعم ما يتيح   حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك              كفالة   )أ(
  مبادئ اإلعالن وإيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورات يف البلدان اليت تبدي استعداداً الستضافتها؛

   قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛الستكمالاملوارد الالزمة تاحة إ )ب(
الفريق العامل وجملس حقوق اإلنسان بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل نشر اإلعالن                إبقاء   )ج(

  والترويج له على نطاق واسع؛

ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو تصدق مل توقع على االتفاقية الدولية حل الدول اليت يشجع  -١١ 
عليها أو تنضم إليها على أن تنظر يف االضطالع بذلك والدول اليت يف سبيلها إىل التوقيع على هذا الصك أو التصديق عليه 

  ؛يف اإلمكانوبأسرع ما إجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي أو االنضمام إليه على أن تكمل 

وإىل العمل من الفضلى  الدول إىل النظر يف االنضمام إىل جهود تبادل املعلومات بشأن املمارسات يدعو  -١٢ 
  أجل اإلسراع بدخول االتفاقية حيز النفاذ هبدف حتقيق عامليتها؛

   . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًيقرر  -١٣ 

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    
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استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة           -١٠/١١
  ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان وجلنـة حقـوق           إذ يشري   
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٦٤نسان بشأن هذا املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامة          اإل

لفترة ثالث أن ميدِّد ، والذي قرر اجمللس مبوجبه ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢١وقرار جملس حقوق اإلنسان 
اك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النته      سنوات  

  املهام املنوطة به،أن حيدد و، يف تقرير مصريها

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تدين، يف مجلة أمور، أي دولة جتيز جتنيد املرتزقة ومتويلهم وإذ يشري أيضاً  
سـيما    يف األمـم املتحـدة، وال     وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء          

، وإذ يـشري    أو تتسامح يف ذلك أو تتغاضى عنه      حكومات البلدان النامية، أو هبدف حماربة حركات التحرير الوطين          
كذلك إىل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتـصادي                

  يقي ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام املرتزقة يف أفريقيا،واالجتماعي واالحتاد األفر

 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة بشأن التقيد الصارم مببادئ املساواة وإذ يؤكد من جديد  
ير املصري وعدم استعمال القـوة     يف السيادة واالستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية للدول وحق الشعوب يف تقر          

  صميم الوالية الداخلية للدول،دخل يف التهديد باستعماهلا يف العالقات الدولية وعدم التدخل يف الشؤون اليت ت  أو

 أنه، عمالً مببدأ حق تقرير املصري، حيق جلميع الشعوب أن حتدد حبرية وضعها              وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
   حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية،السياسي وأن تسعى حبرية إىل

 بالعالقات الودية والتعاون بني الـدول    صلة إعالن مبادئ القانون الدويل املت     وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

يف شىت أحناء ية  ما تشكله أنشطة املرتزقة من خطر على السلم واألمن يف البلدان الناموإذ يثري جزعه وقلقه  
  العامل، وال سيما يف مناطق الرتاع،

 إزاء اخلسائر يف األرواح واألضرار اجلسيمة اليت تلحق باملمتلكات واآلثار السلبية            وإذ يساوره بالغ القلق     
  على سياسة البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقوم به املرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،

سـيما   العـامل، وال  يف شىت أحناء     أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان النامية          وقلقه بالغ جزعه    وإذ يثري   
  مناطق الرتاع، وما تنطوي عليه هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة، يف
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لون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل        بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم يشك     واقتناعاً منه     
الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سالم الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة        

  تعوق متتع الشعوب حبقوق اإلنسان،

 شـديداً   أمور تثري قلقاً  هي   أن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم        يؤكد من جديد    - ١  
  لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة؛

بأن الرتاعات املسلحة واإلرهاب واالجتار باألسلحة والعمليات السرية اليت تقوم هبا قوى            يسلم    - ٢  
  ثالثة تؤدي إىل تشجيع أمور عدة منها الطلب على املرتزقة يف السوق العاملية؛

 مجيع الدول على اختاذ اخلطوات الالزمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء اخلطر الـذي               حيث  - ٣  
تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ تدابري تشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها واألراضي األخـرى اخلاضـعة                

ن أجل التخطيط ألنـشطة     لسيطرهتا، وكذلك رعاياها، يف جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم م          
جزئيـة،    أو القيام، بصورة كليـة أو     حبكومة أي دولة    هتدف إىل إعاقة ممارسة احلق يف تقرير املصري أو اإلطاحة           

بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت تتصرف مبا يتفق مع 
  ها؛احترام حق الشعوب يف تقرير مصري

 إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع جتنيد املرتزقـة                 يطلب  - ٤  
تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم اخلدمات االستشارية واألمنية العسكرية الدولية                 أو

اعات املسلحة أو األعمال الراميـة إىل       الطابع، وأن تفرض كذلك حظراً حمدداً على تدخل هذه الشركات يف الرت           
  زعزعة األنظمة الدستورية؛

 جبميع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واسـتخدامهم               يهيب  - ٥  
  ومتويلهم وتدريبهم أن تنظر يف اختاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بذلك؛

بلدان اليت زارها الفريق العامل، وباعتمـاد بعـض الـدول           بالتعاون الذي أبدته تلك ال    يرحب    - ٦  
  تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

 الدول إىل أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمال إجراميـة ذات                يدعو  - ٧  
  طابع إرهايب؛

  العـامل،  حنـاء   خمتلـف أ  يف  يف اآلونة األخرية يف البلـدان الناميـة         ملرتزقة  األنشطة اليت قام هبا ا     يدين  -٨  
ال سيما يف مناطق الرتاع، ملا تشكله هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وملمارسة         

  ألعمال غري املشروعة؛شعوهبا حلقها يف تقرير املصري، ويثين على حكومات أفريقيا لتعاوهنا يف جمال مكافحة هذه ا

 باجملتمع الدويل أن يقدم، وفقاً اللتزاماته مبوجب القانون الدويل، يد العـون واملـساعدة               يهيب  - ٩  
  مقاضاة املتهمني بارتكاب أنشطة االرتزاق يف إطار حماكمات علنية وعادلة وتقوم على أساس الشفافية؛  يف
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ه، وحييط علماً مع التقدير بالتقرير األخري للفريق         بعمل الفريق العامل ومسامهات    يقر مع التقدير    - ١٠  
  ؛(A/HRC/10/14)العامل 

 إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون السابقون بشأن                يطلب  - ١١  
على أن يأخذ يف ذلك، تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على 

تعريف قانوين جديد للمرتزقة الذي قدمه املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقـوق              االعتبار االقتراح املتعلق بوضع     
  ؛(E/CN.4/2004/15)اإلنسان يف دورهتا الستني 

 عمل الفريق العامل بشأن صياغة مبادئ حمددة تنظم عمل الشركات اخلاصة            يالحظ مع التقدير    - ١٢  
ليت تقدم املساعدة واملشورة العسكرية وغري ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية، وهو                ا

العمل الذي اضطلع به الفريق العامل عقب زيارات قطرية ومن خالل عملية مـشاورات إقليميـة والتـشاور                  
يف تقرير الفريـق العامـل املقـدم        أكادمييني ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية، والذي يرد            مع
  اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف دورته العاشرة؛  إىل

  : إىل الفريق العامل أن يضطلع مبا يلييطلب  - ١٣  

أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات أكادميية وخرباء خبصوص               )أ(  
اتفاقية ممكن بشأن الشركات اخلاصة اليت تقدم مساعدة ومشورة عسكرية وغري ذلك من اخلدمات حمتوى ونطاق مشروع 

  املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية، يكون مشفوعاً بقانون منوذجي، إضافة إىل صكوك قانونية أخرى؛ 
ـ              )ب(   وق اإلنـسان،   أن يتقاسم مع الدول األعضاء، عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلق

العناصر املكونة ملشروع اتفاقية ممكن بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وأن يطلب إىل تلـك الـدول            
  املسامهة يف حتديد حمتوى ونطاق مثل هذه االتفاقية وإرسال ردودها إىل الفريق العامل؛

ن التقدم احملـرز يف وضـع       أن يقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان تقريراً ع            )ج(  
  مشروع صك قانوين كي ينظر فيه اجمللس ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات؛

سبيل األولوية، باآلثار الـسلبية        إىل املفوضية السامية أن تعرِّف على نطاق واسع، وعلى         يطلب  - ١٤  
ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن ألنشطة املرتزقة والشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة واملشورة العسكرية وغري 

العسكري يف السوق الدولية على حق الشعوب يف تقرير املصري، وأن تقدم اخلدمات االستشارية، عند الطلـب                 
  وحسب االقتضاء، إىل الدول املتضررة من هذه األنشطة؛

ليمية لـدول    ملا قدمته املفوضية السامية من دعم لعقد املشاورة احلكومية اإلق          يعرب عن تقديره    - ١٥  
جمموعة أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى، يف االحتاد الروسي بشأن األشكال التقليدية واجلديـدة ألنـشطة                

فيما يتعلق بتـأثري      املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، وخباصة            
  التمتع حبقوق اإلنسان؛أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على 
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إىل املفوضية السامية أن تستمر يف دعم الفريق العامل لعقد مشاورات حكومية إقليميـة              يطلب    - ١٦  
، علماً بأن املشاورات الثالث املتبقية مـن        ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة      ١٥حول هذه املسألة، وفقاً للفقرة      

 ذلك أن هذه العملية قد تفضي إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة         ، مراعية يف  ٢٠١٠املقرر عقدها قبل هناية عام      
للدول على مستوى رفيع، برعاية األمم املتحدة، ملناقشة املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة باعتبارها اجلهة                

مبـا يف   احملتكرة حلق استخدام القوة، هبدف الوصول إىل تفاهم حاسم بشأن مسؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة،               
تعزيـز    ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، يف السياق الراهن، والتزامات كل جهة من هذه اجلهات إزاء              

  حقوق اإلنسان ومحايتها، وإىل تفاهم مشترك بشأن األنظمة والضوابط اإلضافية على الصعيد الدويل؛

  از واليته؛ مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل يف إجنحيث  - ١٧  

 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل              يطلب  - ١٨  
بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملالية، إلجناز واليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق 

حدة املختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبقتضيات         العامل وغريه من كيانات منظومة األمم املت      
  أنشطته احلالية واملقبلة؛

 إىل الفريق العامل أن يتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري               يطلب  - ١٩  
ر، وتقدمي استنتاجاته بـشأن     احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين يف تنفيذ هذا القرا             

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري إىل اجلمعية العامة                
  يف دورهتا الرابعة والستني وإىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة؛

  .ق نفس البند من جدول األعمال مواصلة نظره يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف نطايقرر  -٢٠  

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

انظر الفـصل  .  أعضاء عن التصويت٣، مع امتناع  صوتا١٢ً صوتاً مقابل ٣٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية  [
  :وكان التصويت على النحو التايل. الثالث

، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان،       االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني     :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، زامبيـا،             
السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            

   نيكاراغوا، اهلند؛اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا،

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،           :املعارضون
  يرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛آفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .]سويسرا، شيلي، املكسيك  :املمتنعون
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  احلق يف الغذاء  -  ١٠/١٢

  ،لس حقوق اإلنسانإن جم

ة العامة وجملس حقوق اإلنسان بشأن احلق يف الغـذاء، وال  ـة للجمعيـقرارات السابقـ إىل مجيع ال  إذ يشري   
 ٢٧ املـؤرخ    ٧/١٤لـس   اجمل وقـرار    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٧سيما قرار اجلمعية العامة     

 سان املتخذة يف هذا الصدد،، وكذلك مجيع قرارات جلنة حقوق اإلن٢٠٠٨مارس /آذار

 التأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية      تناولت بالتحليل  إىل عقد دورته االستثنائية السابعة اليت         أيضاً وإذ يشري   
 ،مستمرةعلى إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وإىل أن متابعة هذه املسألة 

، الذي ينص على أن لكل شخص احلق يف التمتع مبستوى إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     كذلك وإذ يشري   
 لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء، واإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية، وإعالن                مالئممعيشي  

 األمم املتحدة لأللفية،

افية، الذي يعتـرف     إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق         كذلك وإذ يشري  
 باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

 إعالن روما بشـأن األمـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمتـر القمة العاملي لألغذية،             وإذ يضع يف اعتباره    
 ،٢٠٠٢يونيه /ن حزيرا١٣مخس سنوات بعد االنعقاد، الذي اعتمد يف روما يف  :وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية

 التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف             من جديد  وإذ يؤكد  
غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة يف تـشرين                   

 ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

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

وال تتجزَّأ ومترابطة ومتشابكة، وأنه ال بـد مـن   الطابع  أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية       من جديد  وإذ يؤكد  
 ،تناوهلا على الصعيد العاملي على حنو عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار، على            وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسية اليت ستمكن الدول من إيالء أولوية كافيـة لألمـن                   

 الغذائي وللقضاء على الفقر،

مخس  :يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية  ما ورد    يكرر تأكيد  ذإو 
ؤكد من جديد يف هذا     ياالقتصادي، وإذ     سنوات بعد االنعقاد، أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو           

تتفق مـع القـانون        تدابري انفرادية ال   اخلصوص أمهية التعاون والتضامن الدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع عن اختاذ         
 الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،
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 تتناسب مع مواردها وقدراهتا لتحقيق األهداف اخلاصة هبا ستراتيجيةا بوجوب أن تعتمد كل دولة  منهاًواقتناع 
 العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية،        يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي          

 فيه  يزداد، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي العاملية يف عامل             ودولياً وأن تتعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً     
 ،اسياً أسالترابط بني املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات وُيعّد فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمراً

 بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأن التقدم احلاصل يف جمال احلد من اجلوع موإذ يسلّ 
 مل تتخـذ إجـراءات عاجلـة وحامسـة          إذاغري كاف، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطري يف بعض املناطق              

  عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعية،ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف

 أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي عوامل تساهم يف البؤس ووطأة اليأس، مما يؤثر سلباً                 وإذ يالحظ  
 على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،

ية واألمراض واآلفات وآثارها املتزايدة يف السنوات        عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيع        وإذ يعرب  
ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغـذائي للخطـر،        األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح واألرزاق وعرّ          

 وخباصة يف البلدان النامية،

ة للزراعـة، باألرقـام    أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصـص  وإذ يؤكد  
 احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

 إعمال ويذكر بأن بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة، اتتعهداإلعالن حديثاً عن  بوإذ يرحب  
 واملـزارعني   املـالكني ركز على صغار    ي امالًً ش هنجاًيتطلب أيضاً   بل  فحسب  احلق يف الغذاء ال يستلزم رفع اإلنتاجية        

  وعلى السياسات الوطنية والدولية املؤاتية إلعمال هذا احلق،التقليديني والفئات األكثر ضعفاً

 أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل اختاذ تدابري عاجلة             يؤكد من جديد    - ١ 
  والدويل من أجل القضاء عليه؛على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي

 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ، مبا يتفق مـع احلـق يف                 أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكون يف مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على حنو 

 كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ سـن   ٦ أن أكثر من     يرى أنه من غري املقبول      - ٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً يف التغذية، وأنـه         ٩٦٣ حنواخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأن يكون يف العامل          

يعانون نقصاً يف التغذية قد ازداد يف الـسنوات         لذين  ألشخاص ا  فإن العدد املطلق ل    ،بينما تقلصت درجة انتشار اجلوع    
 أن ينتج من الغذاء     ميكنهة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بأن كوكب األرض          ـد دراس ـاألخرية، يف حني تفي   

  نسمة، أي ضعف سكان العامل حالياً؛مليار ١٢ما يكفي إلطعام 
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 متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقـر،  إزاء تعرض املرأة والفتاة بشكل غرييعرب عن قلقه  - ٤ 
، ومن أن احتماالت وفاة الفتيات يف العديـد       بينهمامما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتمييـز            

 البنني،  من البلدان من جراء سوء التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتماالت وفاة                
 ومن أن التقديرات تشري إىل أن نسبة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛

مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد          ا ذات الصلة     اللتزاماهت  الدول، وفقاً  شجعي  - ٥ 
مييز ضد املرأة، وخباصة حيثما كان ذلك يسهم يف املرأة، على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني والت

 وعلى قدم املساواة،     كامالً اختاذ تدابري تكفل إعمال احلق يف الغذاء إعماالً       يشمل  تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية، مبا       
  نفسها وأسرهتا؛ هلا من إطعاممع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض واملياه، متكيناً

 واملزارعني التقليديني ومنظماهتم علـى احلقـوق        املالكني ضمان حصول صغار     ضرورة على   يؤكد  - ٦  
 ، مبا يشمل بصفة خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛يمتييزوغري املتعلقة باألراضي على حنو عادل 

العمل على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين       املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل           يشجع  - ٧ 
فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار واليته، ويشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئات وآليات األمم                  

ا سألة احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين وبعد حلقوق اإلنسان يف سياساهت              مباملتحدة األخرى املعنية    
 بفعالية؛ هذين البعدين إعمالعلى وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة مبسألة الوصول إىل الغذاء و

ضرورة ضمان أن تْشَمل برامج تقدمي األغذية املأمونة واملغذّيـة األشـخاص ذوي             من جديد    يؤكد  - ٨ 
  اإلعاقة وأن ُييّسر وصوهلم إليها؛

 إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء، مبـا يف          ياً مجيع الدول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجي       يشجع  - ٩ 
ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع واليت تكفل يف أسرع وقـت                

، إلعمال احلق يف الغذاء الكايف،      االقتضاءستراتيجيات وطنية، عند    اممكن التمتع الكامل باحلق يف الغذاء، وعلى اعتماد         
  :والنظر يف وضع آليات مؤسسية مناسبة من أجل ما يلي

يف الغـذاء   التمتع باحلق    تعيقعلى حتديد التهديدات الناشئة اليت      يف أقـرب وقـت ممـكن     العمل    )أ(  
 الكايف هبدف مواجهتها؛

  اإلسهام يف إعمال احلق يف الغذاء؛هبدف  بصفة عامةتعزيز النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان  )ب(  

 ؛ للحكومةحتسني التنسيق بني خمتلف الوزارات ذات الصلة وبني املستويات الوطنية ودون الوطنية  )ج(  

حتسني املساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وحتديد أطر زمنية دقيقة إلعمال أبعاد احلق يف الغـذاء                 )د(  
 ؛ تدرجيياًاليت تتطلب تنفيذاً

  النعدام األمن الغذائي؛شرائح السكان األكثر تعرضاً مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة ضمان  )ه(  

 ؛تأثراًإيالء اهتمام خاص لضرورة حتسني وضع شرائح اجملتمع األكثر   )و(  
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أن تفـي   الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            ب يهب  -١٠  
 ؛الكايف من العهد، وال سيما فيما يتعلق باحلق يف الغذاء ١١ من املادة ٢رة  والفق٢ من املادة ١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

 أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار العام يف جمال التنمية الريفية أمر ضـروري              يؤكد  - ١١  
مارات يف التكنولوجيات   للقضاء على الفقر واجلوع، وال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع االستث               

 املناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف املشاريع الصغرية احلجم من أجل احلد من سرعة التأثر مبوجات اجلفاف؛

 يف املائة منهم    ٥٠ يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعيشون يف املناطق الريفية، وأن             ٨٠ بأن نسبة    يقر  - ١٢ 
تقليديني، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائي، نظراً  واملزارعني الاملالكنيمن صغار 

؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور وغري ذلك         الزراعيةيرادات  اإلاملدخالت، واخنفاض   شىت  إىل تزايد تكلفة    
دعم املقدم من الـدول إىل صـغار املـزارعني          من املوارد الطبيعية يعد حتدياً متزايداً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن ال          

 وجمتمعات الصيادين وإىل املشاريع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء؛

 أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منها بـذل جهـود وطنيـة مدعومـة          يؤكد على   - ١٣ 
هور األراضي، واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجـه خـاص          بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتد      

للتصدي خلطر جفاف األراضي، ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف                  
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييز، احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              على أيضاً يؤكد  - ١٤ 
للشعوب األصلية وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخذاً يف االعتبار، حسب االقتضاء، إعالن األمم املتحـدة                

ممثلي جمتمعات الشعوب األصلية قد بشأن حقوق الشعوب األصلية، ويعترف بأن كثرياً من منظمات الشعوب األصلية و
أعربوا يف خمتلف احملافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب من أجل التمتـع التـام         

الدول اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء املستويات العالية غـري             ب يهيبباحلق يف الغذاء، و   
  للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضدها؛املتناسبة

 القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات الدولية، كـل يف          من الفاعلة   واجلهات إىل مجيع الدول     يطلب  - ١٥ 
ك يف املفاوضات لجميع، مبا يف ذللإطار واليته، أن تضع متاماً يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف الغذاء 

 اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان املتضررة وبالتعاون               يقر  - ١٦ 
معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته على حنو أفضل، وإىل القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية حلماية السكان 

ن أجربوا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت هي من صنع اإلنسان الذي
  التمتع باحلق يف الغذاء؛تؤثر على

 احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية مـن مجيـع املـصادر وختصيـصها                 يؤكد على   - ١٧ 
يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيـز              واستخدامها على أمثل وجه، مبا      

 اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛
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، الذي يبحث الكيفية الـيت      )A/HRC/10/5( بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء         علماً حييط  - ١٨  
 يف إعمال احلق يف الغذاء يف كل مكان؛ اإلسهام لتعاون اإلمنائي وسياسات املعونة الغذائية ميكن من خالهلا ل

 املقرر اخلاص على مواصلة التعاون مع الدول هبدف تعزيز إسهام التعاون اإلمنـائي واملعونـة          يشجع  - ١٩  
 أصحاب املصلحة يف االعتبار؛الغذائية يف إعمال احلق يف الغذاء، يف إطار اآلليات القائمة ومع وضع آراء مجيع 

 أن على مجيع الدول أن تبذل قصـارى جهدهـا لكفالة أال يكون لـسياساهتا الدوليـة ذات                 يؤكد  -٢٠ 
 الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية الدولية، أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛

 منظمـة التجـارة العامليـة       بعثتـه إىل  رر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بشأن         بتقرير املق  حييط علماً   - ٢١  
)A/HRC/10/5/Add.2 ( اليت حددها الشواغـل ة احلوار مع هذه املنظمة ملتابعة     ـرر اخلاص على مواصل   ـويشجع املق

  يف تقريره؛

يوصي مبواصلة اجلهود   أمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، و          إىل   يشري  - ٢٢ 
 الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛

 من يعانون مـن     عدد بتخفيض   ١٩٩٦ يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام         املعلنة بأن الوعود    يقر  - ٢٣ 
منائية الدوليـة، وكـذلك     دعو مرة أخرى مجيع املؤسسات املالية واإل      يهبا بعد، و  يوف  نقص التغذية مبقدار النصف مل      

خفـض عـدد    الالزم لتحقيق هدف    دعم  ، إىل إيالء األولوية وتوفري ال     ذات الصلة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها     
 حسبما هو مـبني يف      ٢٠١٥األشخاص الذين يعانون من اجلوع إىل النصف أو خفض نسبتهم على األقل حبلول عام               

احلق يف الغذاء، على النحو املبـني يف إعالن روما بشأن األمن  عن إعمال ضالً من األهداف اإلمنائية لأللفية ف    ١اهلدف  
 وإعالن األمم املتحدة لأللفية؛ الغذائي العاملي

هدف متكني مجيع النـاس يف مجيـع        صلب   أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف        من جديد  يؤكد  - ٢٤ 
أفضلياهتم من أجـل حيـاة نـشيطة        وحتياجاهتم الغذائية   األوقات من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية ا         

) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةوصحية يشكل جزءاً من التصدي الشامل النتشار فريوس نقص املناعة البشري          
  األخرى؛الساريةوالسل واملالريا واألمراض 

  أولوية كافية إلعمال احلق يف الغذاء؛ستراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتاا الدول على أن تويل يف حيث  - ٢٥ 

 األنـشطة    إطـار   الدولية، وال سيما يف    اإلمنائية الدويل واملساعدة     اإلمنائي  أمهية التعاون  يؤكد على   - ٢٦ 
من صـنع   املتعلقة باحلد من خطر الكوارث ويف حاالت الطوارئ، من قبيل حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث اليت                

آلفات، وذلك من أجل إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويسلم يف الوقت               اإلنسان، واألمراض وا  
 ستراتيجيات الوطنية يف هذا الصدد؛النفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج وا

لنقد الدويل، إىل تـشجيع  ، مبا فيها البنك الدويل وصندوق اذات الصلة مجيع املنظمات الدولية  يدعو  - ٢٧ 
 احلق يف الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الـشركاء احلـق يف الغـذاء يف    علىالسياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً   
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ستراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفادي اختاذ أي اتنفيذهم للمشاريع املشتركة، وإىل دعم    
 اً؛يتؤثر فيه سلبن أن ميكإجراءات 

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان               يشجع  - ٢٨ 
 بشأن موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق يف التعاونوالشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على 

 مان توافر موارد مائية مستدامة لالستهالك البشري والزراعة؛الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ض

 تقلب أسعار السلع الزراعية يف األسواق الدولية        تزايد و  غري الكافية  لقدرة الشرائية مبا ينجم عن ا    يقر  - ٢٩ 
لدان املستوردة   البلدان النامية وعلى الب    سكانمن تأثري سليب على التمتع الكامل باحلق يف الغذاء الكايف، وال سيما على              

 الصافية لألغذية؛

 ٦/٢ سنوات مبوجب قرار اجمللـس       ٣ تنفيذ والية املقرر اخلاص بالصيغة اليت مددت هبا لفترة           يؤيد  - ٣٠ 
 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يواصال تقدمي مجيع املوارد               يطلب  - ٣١ 
 ؛فعاالً شرية واملالية الالزمة لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته تنفيذاًالب

 بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز احلق              يرحب  -٣٢ 
 من العهد الدويل اخلـاص  ١١املادة (لكايف بشأن احلق يف الغذاء ا) ١٩٩٩(١٢يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم        

، الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن احلق يف الغذاء الكايف يرتبط ارتباطـاً               )باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 حلقـوق    كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان األخرى املكرسة يف الشرعة الدوليـة                ينفصل عن ال  

اإلنسان، وأنه أيضاً حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتـصادية وبيئيـة واجتماعيـة                    
 مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق اإلنسان للجميع؛

، ) من العهـد   ١٢ و ١١املادتان  (بشأن احلق يف املياه     ) ٢٠٠٢(١٥قم   إىل تعليق اللجنة العام ر     يشري  - ٣٣ 
الذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من املياه ألغـراض االسـتهالك البـشري                    

 حلق يف الغذاء الكايف؛اإعمال  يف والزراعة

إلعمال التدرجيي للحق يف الغـذاء الكـايف يف    أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم ا     من جديد  يؤكد  - ٣٤ 
سياق األمن الغذائي الوطين، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي،                  

 فية؛وتتيح بالتايل أداة إضافية لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األل

 العمل الذي اضطلعت به اللجنة االستشارية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء؛ب يقر  - ٣٥ 

يف  دراسة بشأن التمييز يف سياق مسألة احلق يف الغذاء، مبـا             جتريإىل اللجنة االستشارية أن     يطلب    - ٣٦ 
الـدورة  إىل يراً يف هذا الشأن تقرستراتيجيات مكافحة التمييز، وأن تقدم ا حتديد املمارسات اجليدة يف سياسات و ذلك

 مجلس؛الثالثة عشرة لل
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 واللجنـة االستـشارية      حلقوق اإلنسان   السامية  األمم املتحدة   بالتعاون املستمر بني مفوضة    يرحب  - ٣٧ 
  شجعهم على مواصلة تعاوهنم يف هذا الصدد؛يواملقرر اخلاص، و

عده على أداء مهمته، وأن تزوده جبميع       ميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تسا        جب يهيب  - ٣٨ 
املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء 

 بواليته مبزيد من الفعالية؛

جلمعيـة العامـة يف    إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل ا ٦٣/١٨٧طلب اجلمعية العامة يف قرارها      بيذكر    - ٣٩ 
تناول أمور منـها    ب القرار وأن يواصل عمله يف إطار واليته احلالية         ذلكعن تنفيذ   مؤقتاً   دورهتا الرابعة والستني تقريراً   

  بإعمال احلق يف الغذاء؛املتعلقةدراسة القضايا الناشئة 

اهليئات املنشأة مبعاهدات  احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، ويدعو  - ٤٠ 
 الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً                 واجلهات

ـ  ـمع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائ                ال ـل إعم
 احلق يف الغذاء؛

  لمجلس؛ل الثالثة عشرة ةدورال عن تنفيذ هذا القرار إىل  إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراًيطلب  - ٤١ 

  .يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ذه املسألة يف دورته الثالثة عشرةـ مواصلة النظر يف هيقرر  -٤٢  

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية  -  ١٠/١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  مبقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد   

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها لكل فرد أن تكون له              ١٥أيضاً باملادة   وإذ يسترشد     
  ن جنسيته تعسفاً،جنسية وتنص على أال حيرم أحد م

 وكذا مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن           ٧/١٠ قراره   وإذ يؤكد من جديد     
  مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية،

 حبق الدول يف سن قوانني تنظم اكتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، طبقاً للقـانون                 وإذ يعترف   
ويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل اجلمعية العامة يف إطار املسألة األوسع نطاقاً الد

  املتعلقة خبالفة الدول،
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أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية املتعلقة بانعدام اجلنـسية وخطـر             وإذ يالحظ     
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،           ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(احلرمان منها، ومنها الفقرة     

 من اتفاقيـة حقـوق   ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤ من املادة    ٣والفقرة  
ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  من اتفاقية الق٩ من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة ٣ إىل  ١  الطفل، واملواد 

 من االتفاقية املتعلقة حبقوق ذوي اإلعاقة، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة ١٨ واملادة ،املرأة
  مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،

قانون الالجـئني   إىل أن احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان ووإذ يشري   
، فيما يّتصل بالدول األطراف، االتفاقية املتعلقـة مبركـز           ذلك وكذلك الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية، مبا يف      

  األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني والربوتوكول امللحق هبا،

 للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنه يـتعني       على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية الطابع وغري قابلة        وإذ يشدد     
القدر على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان بصورة شاملة وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم املساواة وبنفس 

  ،من األمهية

 الذي جاء فيه، يف     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٤٨إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
، أن اجلمعية حتث مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على مواصلة عملها فيما يتعلـق بتحديـد                 مجلة أمور 

  األشخاص عدميي اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية واحلد منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية،

يها إىل  العمل اهلام الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني يف سـع              وإذ يالحظ     
انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، مسترشدة بصفة خاصة باستنتاج جلنتها التنفيذيـة املعنيـة بتحديـد                 معاجلة مشكلة 

، املتعلق بتـبني انعـدام      ٢٠٠٦) ٥٧- دال(١٠٦األشخاص عدميي اجلنسية ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية رقم         
  اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،

، ١٩٨٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣ املؤرخ   ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارها       يف اعتباره  يضعوإذ    
مناشدة مجيع الدول من أجل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتناع عن حرمان أفراد سـكاهنا منـها         

  بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢ املؤرخ ٥٩/٣٤ و٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٣قراري اجلمعية العامة  إىلوإذ يشري   
   بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول، ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

ة له من   وباإلسهامات املقدم  )١(٧/١٠ بتقرير األمني العام املقدم وفقاً لقرار اجمللس         وإذ حييط علماً مع التقدير      
  قبل الدول وغريها من أصحاب املصلحة اآلخرين، 

                                                      

)١( A/HRC/10/34.  
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 بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية يؤثر بصورة غري متناسبة على األشخاص الـذين ينتمـون إىل                 وإذ يقر   
  ،)٢(األقليات ويشري إىل العمل الذي قام به اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات بشأن موضوع احلق يف اجلنسية

إزاء حرمان أشخاص أو جمموعات من األشـخاص تعـسفاً مـن جنـسيتهم،              ساوره بالغ القلق    يوإذ    
ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي   خاصة

  أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر،

هـذا    ن جنسيته تعسفاً ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنسية، ويعـرب يف           إىل أن حرمان الفرد م    وإذ يشري     
الصدد عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املمارسة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجب القـانون               

  الدويل حلقوق اإلنسان،

يتهم خبالفة الدول ال بد  أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الذين قد تتأثر جنسوإذ يؤكد  
  أن حتترم احتراماً كامالً،

   أن احلق يف اجلنسية لكل شخص حق أساسي من حقوق اإلنسان؛يؤكد من جديد  - ١  

بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخاصة ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة               يسلم    - ٢  
صل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر، هو انتـهاك              أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األ        

  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

جبميع الدول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات حترم أشخاصـاً مـن               يهيب    - ٣  
رأي السياسي أو غريه أو األصـل       جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو ال             

القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر، أو اإلبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك          
  التدابري والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛

بشأن اجلنسية  مجيع الدول على القيام، بغية تفادي انعدام اجلنسية باعتماد وتنفيذ تشريعات حيث  - ٤  
تتمشى مع مبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع احلرمان التعسفي من اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجـة                 

  خلالفة الدول؛

 الدول اليت مل تنضم إىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركـز               يشجع  - ٥  
  االضطالع بذلك؛األشخاص عدميي اجلنسية على أن تنظر يف 

 أن متتع الفرد متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية قد يعـاق نتيجـة                يالحظ  - ٦  
  احلرمان التعسفي من اجلنسية؛

                                                      

)٢( A/HRC/7/23.  
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عن قلقه من أن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية قد يتعرضون للفقـر واإلقـصاء               يعرب    - ٧  
  االجتماعي وعدم األهلية القانونية؛

   باحتياجات األطفال اخلاصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من اجلنسية؛سلِّمي  - ٨  

بالدول أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة لألشخاص الذين يكونون قد حرموا تعسفاً يهيب   - ٩  
  ؛من جنسيتهم، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، استعادة اجلنسية

ات الصلة التابعة لألمم املتحدة واهليئات املناسبة املنشأة مبعاهـدات          آليات حقوق اإلنسان ذ   حيث    - ١٠  
ذات الصلة ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات بشأن مسألة حقوق 

العتبـار، إىل  اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وعلى أخذ هذه املعلومـات يف ا      
  جانب أية توصيات عنها يف تقاريرها ويف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛

إىل األمني العام إعداد تقرير عن احلق يف اجلنسية، مع التأكيد على مسألة احلرمان التعسفي               يطلب    - ١١  
، ٧/١٠ومات اليت مجعت عمالً بقرار اجمللس من اجلنسية، مبا يف ذلك يف حاالت خالفة الدول، آخذاً يف اعتباره املعل          

والدراسات املماثلة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغريها من مـصادر املعلومـات ذات                 
  الصلة، وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛

  .طار البند نفسه من جدول األعمال مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة يف إيقرر  - ١٢  

 اجللسة الثانية واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـولني االختيـاريني          - ١٠/١٤
  امللحقني هبا

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ز ومحاية حقوق الطفل، وإذ يضع يف  على أن اتفاقية حقوق الطفل جيب أن تكون املعيار يف تعزيإذ يشدد  
  اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية، وكذلك سائر صكوك حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن اجمللس وجلنـة حقـوق              وإذ يؤكد من جديد     
 وقـرار اجلمعيـة العامـة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجمللس       

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٣/٢٤١

  ،(A/HRC/10/86) بتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وإذ يرحب  
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ة  بالذكرى السنوية العشرين العتماد االتفاقية، وإذ يغتنم هذه الفرصة لـدعو           ٢٠٠٩ يف عام    وإذ حيتفل   
الدول األطراف كافةً إىل وضع االتفاقية موضع التنفيذ الفعلي مبا يكفل متتع األطفال كافةً متتعاً تاماً مبا هلم مـن                    

  حقوق إنسان وحريات أساسية،

، وخباصة ما قرره فيه من أن ينظر يف إصدار قرار           ٧/٢٩ من قرار اجمللس     ٤٧ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
 أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من املواضيع املتعلقة حبقوق الطفـل              جامع بشأن حقوق الطفل كل    

  يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة،

ٍة على صدور اتفاقية حقوق الطفل      ٢٠مرور  " باحلوار البناء بشأن     وإذ يرحب    منجزاهتا والتحديات  :  َسَن
 ١١تماع اليوم الكامل السنوي بشأن حقـوق الطفـل يـوم            مبناسبة اج " املاثلة أمام وضعها موضع التنفيذ التام     

  ، ومبا أعربت عنه الدول جمدداً يف هذه املناسبة من التزام بوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ،٢٠٠٩مارس /آذار

 إىل خمتلف املبادرات املتخذة على الصعيدين الدويل واإلقليمي لإلسهام يف وضع أحكام االتفاقية وإذ يشري  
املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني        مثل   التنفيذ، وإىل املناسبات الدولية،      موضع

  ريو،ن يف ريو دي جا٢٠٠٨نوفمرب /الذي عقد مؤخراً يف تشرين الثاين

 منه بضرورة  من أن حالة األطفال يف كثري من أحناء العامل ما زالت حرجة، واقتناعاًوإذ يساوره بالغ القلق  
  اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة يف هذا الشأن،

 بالدول اليت مل تصبح بعد دوالً أطرافاً يف االتفاقية ويف الربوتوكولني االختياريني امللحقني              يهيب  - ١  
  هبا أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛

 تتناىف وغرض ومقصد االتفاقية أو بالدول األطراف كافةً أن تسحب التحفظات اليتيهيب أيضاً   - ٢  
بروتوكوليها االختياريني، وتشجع مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أو يف بروتوكوليها االختياريني على أن تضع           
إجراًء منتظماً لتقييم ما يترتب على حتفظاهتا على االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني من آثار، هبدف سحب تلك 

   الحترام أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني أمت احترام ممكن يف مجيع الدول األطراف؛التحفظات ضماناً

 إىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان وضع التزاماهتا الناشئة عـن االتفاقيـة          يطلب  - ٣  
وأن تعيد النظر يف تـشريعاهتا     موضع التنفيذ التام من خالل السياسات والتشريعات املعمول هبا يف نظمها احمللية،             

  الوطنية حتقيقاً هلذه الغاية؛

 بالدول األطراف كافةً أن ُتجري تقييماً منتظماً ملا قد ُيقترح من قوانني أو توجيهـات                يهيب  - ٤  
إدارية أو سياسات أو خمصصات يف امليزانية قد تترتب عليها آثار على األطفال وحقوقهم، مع مراعاة ما تتصف به 

طفل من ترابط وعدم قابلية للتجزئة، وضمان إنفاذ التزامات الدول األطراف على النحو املناسب مبقتضى حقوق ال
  أحكام االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا؛
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 جبميع الدول أن تكفل أن توضع سياسات الدول املتعلقة باألطفال وتقيـيم تلـك               يهيب أيضاً   - ٥  
يانات املتاحة والكافية واملوثوقة والتفصيلية املتعلقة باألطفال، واليت تشمل كامـل فتـرة             السياسات بناء على الب   

  الطفولة ومجيع احلقوق املكفولة يف االتفاقية؛

 الدول كافةً على أن تضع أو جتدد، حسب االقتضاء ومن خالل عمليٍة قوامها التشاور، مبا            حيث  - ٦  
ضالً عمن يعيشون ويعملون معهم، استراتيجيات وطنية شاملة من أجل         يف ذلك مع األطفال واليافعني وممثليهم، ف      

األطفال، واضعة يف اعتبارها أحكام االتفاقية، وواضعة نصب أعينها أهدافاً حمددة وتدابَري تنفيذ مستهَدفة، ومع               
ِقرَّ هذه ا    ستراتيجية علـى  الختصيص موارد مالية وبشرية، مبا يف ذلك ترتيبات للرصد واالستعراض املنتظم، وأن ُت

  أرفع املستويات احلكومية وتكفل نشرها على نطاق شامل، بأسلوب يفهمه األطفال وبلغات وصَيغ مناسبة؛

 بأن ختصيص موارد كافية من أجل اإلنفاق العام، ومنها املوارد الالزمة للتعليم االبتـدائي               يقر  - ٧  
يهيب بالدول أن تضع والطفل إعماالً تاماً، والرعاية الصحية األساسية، هو شرط أساسي من أجل إعمال حقوق 

األطفال كأولوية يف خمصصات ميزانياهتا، وأن تضع االعتمادات املخصصة لألطفال يف الـصدارة يف ميزانياهتـا                
احلكومية من خالل رصد اعتمادات تفصيلية خمصصة هلم، وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية األطفال 

  جه اخلصوص املهمشون واحملرومون منهم من اآلثار السلبية لألزمات املالية؛مبا يف ذلك على و

 بالدول أن تتخذ كل ما هو مناسب من تدابري، مبا فيها اإلصالحات القانونيـة وتـدابري                يهيب  - ٨  
  الدعم اخلاصة، لضمان متتع األطفال بكل ما هلم من حقوق إنسان وحريات أساسية دومنا متييز من أي نوع؛

 يف املائة من الناتج احمللي      ٠,٧ إىل اهلدف الذي وضعته األمم املتحدة واملتمثل يف ختصيص           يشري  - ٩  
ويهيب بالدول كافةً أن تكفل أن تكون مساعدهتا        ،  )٣(٢٠/٢٠اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، وإىل املبادرة       

  ال برامَج أساسها احلقوق وتدعم تنفيذ االتفاقية؛اإلمنائية الدولية املتصلةُ اتصاالً مباشراً أو غري مباشر باألطف

 بالدول كافةً أن تضطلع، بالتكامل مع اهلياكل احلكومية الفعالة املخصـصة لألطفـال،              يهيب  - ١٠  
بإنشاء أو إبقاء أو تعزيز أو تعيني آليات مستقلة مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، أو                  

 املفوضني املعنيني باألطفال أو جهات وصل تعىن حبقوق الطفل يف املؤسسات الوطنيـة حلقـوق                أمناء املظامل أو  
اإلنسان، وأن ختصص هلا املوارد املالية الكافية، وأن تتيح لألطفال إمكانية االتصال هبا، بغية تعزيز ورصد تنفيذ                  

  أحكام االتفاقية والنهوض بإعمال حقوق الطفل عاملياً؛

بالدول األطراف كافةً أن تتيح لألطفال وممثليهم إجراءات تراعى فيهـا مـصاحل              يهيب أيضاً   - ١١  
األطفال، كيما تتاح هلم سبل تيسري االنتصاف الفعال من أي انتهاكات متس حقوقهم الناشئة عن االتفاقية، وذلك 

سائل من بينها آليات    من خالل إسداء مشورة مستقلة إليهم والدفاع عنهم وإتاحة اجملال هلم لتقدمي الشكاوى، بو             
  ، واالستماع إىل آرائهم يف األمور اليت تتعلق هبم أو مبصاحلهم يف الدعاوى القضائية؛قضاءلالحتكام إىل ال

                                                      

 .ملية للتنمية االجتماعيةوثيقة نتائج القمة العا )٣(
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آليات فعالة تشجع األطفـال علـى       إنشاء   بالدول أن تواصل، حسب االقتضاء،       يهيب كذلك   - ١٢  
 السياسات العامة، بدءاً باملستوى احمللي وانتـهاًء  اإلعراب عن آرائهم وتيسر ذلك هلم، وخباصة فيما يتعلق بوضع 

  باملستوى الوطين، وأن تكفل إشراك األطفال إشراكاً جمدياً وعرض آرائهم لدى رصد تنفيذ االتفاقية واإلبالغ عنه؛

 بالدول كافةً أن تعمل، حسب االقتضاء، على استحداث وتطوير تعليم وتدريب عملـي             يهيب  - ١٣  
املوظفني احلكوميني وأعضاء اجملالس واجلهات املعنية بوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، ومنهجي من أجل مجيع 

التشريعية وأعضاء اهليئة القضائية، ومجيع العاملني مع األطفال ومن أجلهم، فضالً عن تطوير التعليم املستمر احملدد 
متمتعني حبقوق اإلنـسان، وزيـادة      األغراض لألطفال أنفسهم، هبدف التشديد على وضعهم بوصفهم أشخاصاً          

  تعريفهم بأحكام االتفاقية وتفهمهم هلا والتشجيع على االحترام الفعلي جلميع أحكامها؛

 الدول األطراف على أن تنشر على نطاق واسع نص االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني،             حيث  - ١٤  
لكي تطّلع عليهـا    حظات اخلتامية للجنة وتوصياهتا     وكذلك التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة حقوق الطفل واملال        

بوسائل فعالة، من بينها اإلنترنت، وباللغـات املناسـبة أيـضاً،           وذلك  اجلهات املعنية كافةً، مبا فيها األطفال،       
  وبأساليب يسهل على األطفال فهمها، وبطرق يتيسر هلم احلصول عليها؛

ها على النحو الواجب، لدى تنفيـذها أحكـام          الدول األطراف على أن تضع يف اعتبار       يشجع  - ١٥  
االتفاقية، والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وتوصيات جلنة حقوق الطفل ومالحظاهتا وتعليقاهتا العامة يف             

  هذا الشأن؛

 مبا اختذته جلنة حقوق الطفل من إجراءات يف سبيل متابعة الدول األطراف ورصدها تنفيذ يرحب  - ١٦  
ه اللجنة من مالحظات ختامية وما قدمته من توصيات، ويسلط الضوء بوجه خاص يف هذا الشأن على          ما أدلت ب  

  حلقات العمل اإلقليمية وعلى مشاركة اللجنة فيما اختذ من مبادرات على الصعيد الوطين؛

يـذ   بالدور الذي تلعبه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تعزيز تنف            يرحب أيضاً   - ١٧  
 االختياريني امللحقني هبا، وعلى حني تالحظ مع االرتياح إنشاء قوة العمل املعنية حبقوق              االتفاقية والربوتوكولني 

الطفل على كامل نطاق املفوضية يف اآلونة األخرية، فإهنا تشجع املفوضية السامية على أن تكفل كذلك، بالتعاون 
الت األمم املتحدة ذات الصلة، اإلدماج الكامل املنتظم حلقوق         مع صندوق األمم املتحدة لألطفال وغريه من وكا       

  الطفل يف براجمها وأنشطتها؛

 بالدول األطراف كافة، أن تعمل بصورة وثيقة، يف سياق تنفيذ االتفاقية والربوتوكـولني             يهيب  - ١٨  
  األطفال والشباب؛االختياريني امللحقني هبا، مع منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات املهتمة ب

 التزامه بتضمني عمله أحكاَم االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني بانتظام ومنهجية وشفافية، يؤكد  - ١٩  
ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان التابعة للمجلس أن تـضع أحكـام االتفاقيـة                  

  دى هنوضها باملهام املسندة إليها؛وبروتوكوليها االختياريني ذات الصلة يف اعتبارها ل
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 بالدول األطراف أن تدرج يف عملية االستعراض الدوري الشامل أحكاَم اتفاقية حقـوق              يهيب  - ٢٠  
الطفل وبروتوكوليها االختياريني، ويشجع الدول األطراف على أن تضع يف اعتبارها التوصـيات ذات الـصلة                

  تفاقية وبروتوكوليها االختياريني؛املستمدة من االستعراض لدى تنفيذها أحكام اال

 الدول األطراف، لدى تنفيذها توصيات اللجنة، أن تطلب، حسب االقتضاء، الدعم الفين يشجع  - ٢١  
  من وكاالت األمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية ذات الصلة يف بلداهنا أو أقاليمها؛

 سنوياً بإعداد موجز عن أعمال اجتماع اليوم إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوميطلب   - ٢٢  
  ؛٧/٢٩ من قرار اجمللس ٧الكامل املتعلق حبقوق الطفل على سبيل املتابعة ألحكام الفقرة 

، عن بـالغ قلقـه إزاء      ٦٣/٢٤١ وقرار اجلمعية العامة     ٧/٢٩باإلشارة إىل قرار اجمللس     يعرب،    - ٢٣  
عين مبسألة العنف ضد األطفال، ويطلب إىل األمني العام أن يبـادر            التأخر يف تعيني املمثل اخلاص لألمني العام امل       

، وأن يقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة ٦٢/١٤١بصورة عاجلة إىل تعيينه وفقاً ألحكام قرار اجلمعية العامة 
  تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن؛

، وأن ٧/٢٩ لربنامج عمله وألحكام قـراره   أن يواصل نظره يف مسألة حقوق الطفل وفقاً     يقرر  - ٢٤  
  .يركز اهتمامه، يف قراره واجتماعه التاليني، على القضاء على العنف اجلنسي الذي ميارس ضد األطفال

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

محاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف سـياق            - ١٠/١٥
  حة اإلرهابمكاف

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٣/٦٨، وقرارات جلنة حقوق اإلنـسان       ٧/٧ و ٦/٢٨ وقراريه   ٢/١١٢ مقرره   إذ يؤكد من جديد     
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩، وإذ يذكّر بقرارات اجلمعية العامـة        ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
ع أصحاب املصلحة ذوي الصلة لتنفيذ      ، وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا مجي      ٦٣/١٨٥، و ٦٢/١٥٩ و ٦١/١٧١و

  ،تلك القرارات

لقـانون  متوافقاً مع ا  أي تدبري ُيتخذ ملكافحة اإلرهاب      أن يكون   جبميع الدول أن تكفل     يهيب    - ١  
  الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل؛

 عن قانون الالجئني ات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية فضالً إزاء انتهاك قلقهبالغيعرب عن   - ٢  
  والقانون اإلنساين الدويل، يف سياق مكافحة اإلرهاب؛



A/HRC/10/L.11 
Page 44 

 

 للمعاناة اليت يسببها اإلرهاب لضحاياه وألسرهم ويبـدي تـضامنه           يعرب عن استيائه الشديد     - ٣  
  الشديد معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛

 إدانته القاطعة جلميع أفعال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، بكل أشكاله ومظـاهره،            كد من جديد  يؤ  - ٤  
وحيثما ارُتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيـّدد التزامـه                   

، الدول واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل        بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته ويدعو، يف هذا الشأن         
ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تؤكد من جديد أموراً اأن تقوم، حبسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ 

  عدة منها احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛

بالدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، ضمان حصول أي شخص تعرض النتهاك حقوقه            هيب  ي  -٥  
وضمان حصول الضحايا على أشكال جـرب مناسـبة وفعالـة     فعالاإلنسانية وحرياته األساسية على سبيل انتصاف      

  وعاجلة، حبسب االقتضاء، مبا يف ذلك تقدمي املسؤولني عن تلك االنتهاكات إىل العدالة؛

الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على محاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق              ث  حي  - ٦  
أن تضع يف اعتبارها أن بعض تدابري مكافحة اإلرهاب ميكن أن تؤثر على وعلى االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

  التمتع هبذه احلقوق؛

حترام احلق يف املساواة أمـام احملـاكم        الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على ا      حيث أيضاً     - ٧  
واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة وفق ما ينص عليه القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقـوق                  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وحسب االنطباق، القانون اإلنـساين             ١٤اإلنسان، كاملادة   
  لالجئني؛الدويل وقانون ا

الدول إىل دراسة قائمة املبادئ اليت وضعها مؤخراً الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يدعو   - ٨  
 من اإلعالن العاملي حلقـوق      ١٠ و ٩بشأن احلرمان من احلرية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب يف ضوء املادتني             

  ؛)A/HRC/10/21(وق املدنية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلق١٤ و٩اإلنسان واملادتني 

بأن آلية االستعراض الدوري الشامل ميكن أن تفيد كأداة لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      يقر    - ٩  
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وحيث مجيع أصحاب املصلحة على مواصلة تكثيف جهودهم يف               

  هذا الشأن؛

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة         املعين  بتقرير املقرر اخلاص    ينوه    - ١٠  
 ؛)A/HRC/10/3(اإلرهاب 

 إىل مجيع الدول التعاون بشكل كامل مع املقرر اخلاص يف أداء املهام والواجبات املوكلة               يطلب  - ١١  
لومات املطلوبة، ويطلب أيضاً إىل     إليه يف إطار واليته، مبا يف ذلك سرعة االستجابة للنداءات العاجلة وتقدمي املع            

  الدول النظر جبدية يف قبول طلبات املقرر اخلاص إجراء زيارات لبلداهنا؛ 
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 بواليته، أن يعد، بالتشاور مع الدول وأصـحاب املـصلحة ذوي         عمالً،  املقرر اخلاص إىل  يطلب    - ١٢  
لقانونية واملؤسسية اليت تضمن احترام وكاالت      الصلة اآلخرين، جتميعاً للممارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابري ا        

االستخبارات حلقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك املمارسات املتعلقة بالرقابـة علـى تلـك                  
  الوكاالت، وأن يعرض التجميع يف تقرير يقدمه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛

امية حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات            بتقرير مفوضة األمم املتحدة الس     ينوه  -١٣  
على تنفيذ الوالية اليت أسـندهتا       عن العمل    فضالً) AHRC/8/13(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب املقدم إىل اجمللس         

إلنـسان   فيما خيص محاية حقوق ا     ٦٠/١٥٨ واجلمعية العامة يف قرارها      ٢٠٠٥/٨٠إليها جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها       
  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة جهودها يف هذا الشأن؛

 إىل املفوضة السامية واملقرر اخلاص مواصلة املسامهة، حسب االقتضاء، يف النقاش اجلاري             يطلب  - ١٤  
 ضمانات كافية حلقوق اإلنسان تكفـل وضـع         بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف األمم املتحدة لتوفري         

إجراءات عادلة وواضحة، ال سيما فيما يتعلق بوضع أفراد أو كيانات يف قوائم العقوبات ذات الصلة باإلرهاب                 
  واستبعادهم منها؛

 على أمهية قيام اهليئات والكيانات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليميـة ودون              يشدد  - ١٥  
، اليت توفر املساعدة التقنية     فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب       ليمية، وخباصة املشاركة منها يف      اإلق

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

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

  وأصحاب املصلحة ذوو الصلة، أو ضمان تواصل احلوار معها؛

إىل املفوضة السامية وإىل املقرر اخلاص أن يقدما تقريريهما، مع وضع مضمون هذا القرار يطلب   - ١٦  
  .نامج عمله السنوي من جدول األعمال، وفقاً لرب٣إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة يف إطار البند يف االعتبار، 

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -  ١٠/١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

خلاصـني حبقـوق     مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني ا          إذ يسترشد   
  اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
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 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية              وإذ يشري   
 ٢٧ املؤرخ   ٧/١٥العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها قرار اجمللس               

، وإذ حيث على تنفيذ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٩٠ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٨مارس /آذار
  هذه القرارات،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٣ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢التابع لألمم املتحـدة، و  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ٥/١إىل قرار اجمللس وإذ يشري    
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني               

  ، وإذ يشدد على ضرورة أداء أصحاب الواليات مهامهم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

دمني من املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا             التقريرين املق  وإذ يضع يف اعتباره     
  ، وإذ حيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،)A/HRC/10/18 و(A/63/322الشعبية الدميقراطية 

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،وقد استعرض  

إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسـعة النطـاق            غ القلق   وإذ يساوره بال    
للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل    

ول أخرى، وإذ حيث حكومـة مجهوريـة   غري احملسومة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل واليت تتعلق باختطاف رعايا د    
  كوريا الشعبية الدميقراطية على االحترام الكامل والتام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 إزاء التجاوزات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف مجهورية           وإذ يعرب عن استيائه     
ال التعذيب ضد السجناء السياسيني واملواطنني املعادين إىل مجهوريـة          كوريا الشعبية الدميقراطية، وخباصة استعم    

  كوريا الشعبية الدميقراطية وإيداعهم يف معسكرات العمل،

لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بواليـة املقـرر           وإذ يعرب عن بالغ أسفه        
  لبلد،اخلاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول ا

   هشاشة الوضع اإلنساين يف البلد،وإذ تثري جزعه  

 مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتع كل سـكاهنا             وإذ يؤكد من جديد     
  متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

، وباحلاجة إىل ضمان محايتهم  بضعف حال النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسننيوإذ يسلم  
  من اإلمهـال والتعسف واالستغالل والعنف،

 عن قلقه الشديد الستمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق حلقوق اإلنسان يعرب  - ١  
  يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛
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ورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام       على املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجه         يثين  - ٢  
  به من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته، على الرغم من صعوبة احلصول على املعلومات؛

  ، لفترة سنة واحدة؛٧/١٥ متديد والية املقرر اخلاص، وفقاً لقرار اجمللس يقرر  - ٣  

قراطية على التعاون التام مع املقرر اخلـاص وعلـى           حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدمي     حيث  - ٤  
  السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده جبميع املعلومات الالزمة لتمكينه من الوفاء بواليته؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مشاركة عملية االستعراض الدوري           حيث أيضاً   - ٥  
، بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق        ٢٠٠٩ديسمرب  /نون األول الشامل بشكل كامـل وإجيـايب يف كا     

  املشاركة الفعالة مع اجملتمع الدويل؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان وصول املساعدة اإلنسانية           حيث كذلك   - ٦  
  ة؛بشكل كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس احلاجة، وفقاً للمبادئ اإلنساني

 األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية وأصـحاب      يشجع  - ٧  
الواليات واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمني مـع               

  املقرر اخلاص يف الوفاء بواليته؛

د املقرر اخلاص بكل ما يلزمه من مساعدة ومـوظفني لالضـطالع     إىل األمني العام أن مي     يطلب  - ٨  
  بواليته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

  . املقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامةيدعو  - ٩  

  واألربعوناجللسة الثالثة    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

. انظر الفصل الرابع  .  عضوا عن التصويت   ١٥، مع امتناع    ٦ صوتاً مقابل    ٢٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل

األرجنتني، األردن، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، بوركينـا فاسـو،       :املؤيدون
 واهلرسك، مجهورية كوريا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غانا، البوسنة

فرنسا، الكامريون، كندا، مدغشقر، املكسيك، اململكة العربية الـسعودية، اململكـة           
  يرلندا الشمالية، موريشيوس، هولندا، اليابان؛آاملتحدة لربيطانيا العظمى و

   الصني، كوبا، مصر، نيجرييا؛االحتاد الروسي، إندونيسيا،  :املعارضون

أذربيجان، أنغوال، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـويت،            :املمتنعون
  .]السنغال، غابون، الفلبني، قطر، ماليزيا، نيكاراغوا، اهلند
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  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  - ١٠/١٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتـهاك إسـرائيل   لغ القلق إذ يساوره با    
  ،١٩٦٧حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام املنهجي واملتواصل 

  ،١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧إىل قرار جملس األمن  وإذ يشري  

 كـانون   ٥ املؤرخ   ٦٣/٩٩  إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار         شري أيضاً وإذ ي   
 أن إسرائيل قـد فـشلت يف االمتثـال لقـرار جملـس األمـن       أعلنت فيه اجلمعيةلذي   ا ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  ، ويطالبها باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،)١٩٨١(٤٩٧

 فرض ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ  أخرى مرة يؤكد من جديدوإذ   
  قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،

  ، مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويلوإذ يؤكد من جديد  

 بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق            وإذ حييط علماً مع بالغ القلق       
، الذي أشارت فيه إىل التـردي       (A/63/401) اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة         

ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي        ،  ري احملتل اخلطري يف حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السو       
   يف األراضي العربية احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،

 ن، باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا             وإذ يسترشد 
أغـسطس  / آب ١٢يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة               و

  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت الهاي لعامي ١٩٤٩

قـراري جملـس األمـن       أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد علـى أسـاس             وإذ يؤكد من جديد     
 ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢

ومبدأ األرض مقابل السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف                  
إلحالل سـالم   ) ١٩٧٣(٣٣٨و) ١٩٦٧(٢٤٢األمن  حمادثات السالم على أساس التنفيذ الكامل لقراري جملس         

  عادل وشامل يف املنطقة،

 وجملس حقوق القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان   أيضاًمن جديد   وإذ يؤكد     
  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٠وآخرها قراره ، اإلنسان

 ثال لقرارات اجلمعية العامة وجملـس األمـن       إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمت    ب يهيب  - ١  
الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، ) ١٩٨١(٤٩٧وخاصة قرار جملس األمن وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة، 
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أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثـر                  
  تلغي قرارها هذا فوراً؛  إسرائيل بأنقانوين دويل، وطالب

 بإسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكـل املؤسـسي     يهيب أيضاً   - ٢
واملركز القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل 

  تلكاهتم؛بالعودة إىل ديارهم واستعادة مم

إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية علـى           ب  كذلك يهيب  - ٣  
عن مجيع املمارسات األخرى والكف عن تدابريها القمعية ضدهم، واملواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، 

ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متـت       اليت تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية والسياس       
 يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان              اإلشارة إىل عدد منها   

  للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

 اجلوالن السوري احملتل بزيارة أسرهم وأقربائهم يف  بإسرائيل السماح للسكان السوريني يفيهيب  - ٤  
الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات                

  ؛ التفاقية جنيف الرابعة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية صارخاًبوصف ذلك انتهاكاً

 بإسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية الـذين مت              أيضاً يهيب  - ٥  
  ؛ عاماً ويدعو إسرائيل إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل٢٣ اعتقال البعض منهم لفترات تزيد على

ولية للصليب األمحر بزيـارة      بإسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الد        يهيب كذلك   - ٦
سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء اختصاصيني للوقوف على حالتهم الصحية              

  ؛حياهتم  والنفسية ومحاية

 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة             يقرر  - ٧  
حتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ومركزه القانوين الغية وباطلة وتـشكل انتـهاكاً               القائمة باال 

 ١٢صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املـدنيني يف وقـت احلـرب املؤرخـة                  
  ؛، وليس هلا أي أثر قانوين١٩٤٩أغسطس /آب

 بأي من التدابري واإلجراءات     يف األمم املتحدة عدم االعتراف    الدول األعضاء   ب  مرة أخرى  يهيب  - ٨
  التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمـم املتحـدة          لألمم املتحدة    األمني العام     إىل يطلب  - ٩  
ملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هـذا      املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية وا       

   ؛ الثالثة عشرةلس يف دورتهاجملالقرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل 
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  مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتـل يف دورتـه            يقرر  - ١٠  
  .عشرة  الثالثة

 عوناجللسة الثالثة واألرب    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

انظـر  .  عن التـصويت    عضواً ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. السابع الفصل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،           :املؤيدون
حرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـويت، زامبيـا،            الب

السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر،             
  املكسيك، موريشيوس، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  كندا؛  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،           :املمتنعون
يرلنـدا الـشمالية،    آسويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       

  .]هولندا، اليونان

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها   - ١٠/١٨
  ة، ويف اجلوالن السوري احملتلالقدس الشرقي

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   األرض بالقوة،حيازة مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد

حسبما  أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،             وإذ يؤكد من جديد    
ة وكما وردت بالتفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان والعهـدين             يف ميثاق األمم املتحد    هو منصوص عليه  

  الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك املنطبقة،

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان وجملس األمن               وإذ يشري  
  لة أمور، عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،واجلمعية العامة، اليت أكدت من جديد، يف مج

 ١٢ أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة               وإذ يضع يف اعتباره    
ليت حتتلها إسرائيل   ، واليت تنطبق قانوناً على األراضي الفلسطينية وعلى مجيع األراضي العربية ا           ١٩٤٩أغسطس  /آب

، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّر باإلعالن الذي اعتمده مـؤمتر األطـراف                ١٩٦٧منذ عام   
  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 
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ن سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هـو خـرق            أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء م       وإذ يرى 
التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف              

  ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢األول التفاقيات جنيف املؤرخة 

 بشأن اآلثـار القانونيـة      ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩ يف    إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية       وإذ يشري  
الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، وإىل استنتاجها أن إقامة املستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض                 

   متثل خرقاً للقانون الدويل،،مبا فيها القدس الشرقية، الفلسطينية احملتلة

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥- لعامة دإ إىل قرار اجلمعية اوإذ يشري أيضاً 

 أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة تشكل انتهاكات خطـرية جـداً               وإذ يؤكد 
  للقانون اإلنساين الدويل وللحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هذه األرض وتقّوض اجلهود الدوليـة املبذولـة،             

 ومؤمتر باريس الدويل للماحنني مـن       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املعقود يف    متر أنابوليس للسالم  مبا يف ذلك مؤ   
، اهلادفة إىل إنعاش عملية السالم وإقامة دولـة         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املعقود يف    أجل الدولة الفلسطينية  

  ،٢٠٠٨قاء حبلول هناية عام وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البغري مقطعة األوصال فلسطينية 

إىل متّسكه بتنفيذ كال الطرفني اللتزاماهتما مبوجب خارطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية بغية وإذ يشري 
، وإذ يالحظ على    )، املرفق S/2003/529( الفلسطيين على أساس وجود دولتني       - اإلسرائيلي  صراع  إجياد حل دائم لل   

  ميد مجيع األنشطة االستيطانية،وجه التحديد دعوهتا إىل جت

 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة املستوطنات وتوسـيعها يف             ه قلق بالغوإذ يعرب عن     
األرض الفلسطينية احملتلة، منتهكة بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك خطـط                  

  ،غري مقطعة األوصالنات حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية توسيع املستوط

على أسـاس   صراع   من أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض حتقيق حل ال          وإذ يعرب عن قلقه    
  وجود دولتني،

القانون الدويل، يف تشييد اجلدار داخل األرض  إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع        قلقه  بالغ وإذ ُيعرب عن   
الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مـسار اجلـدار                    

، مما قد حيكم مسبقاً على املفاوضات املستقبلية وجيعل احلل القائم على وجود             ١٩٤٩املنحرف عن خط اهلدنة لعام      
  تحيل التنفيذ مادياً ومما يتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،دولتني مس

 من أن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبيـة العظمـى مـن املـستوطنات                 وإذ يساوره بالغ القلق    
  اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

وال  إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة،               لقهوإذ يعرب عن ق    
  ،١٩٦٧ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام سيما
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   منـذ    بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة              يرحب  - ١
، ويدعو حكومة إسرائيل إىل أن تتعاون مع املقررين اخلاصني املعنيني وفقـاً لقـرار               )A/HRC/10/20 (١٩٦٧عام  

   لتمكينهم من االضطالع بواليتهم بالكامل؛٩/١- اجمللس دإ

إلعالنات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل املتعلقة ببناء وحدات سكنية جديدة إزاء ا يعرب عن استيائه  - ٢
أهنـا  بـالنظر إىل    وطنني اإلسرائيليني يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا،             للمست

وذات سيادة ومستقلة، وألهنا تنتهك القانون الدويل غري مقطعة األوصال تقوض عملية السالم وإنشاء دولة فلسطينية 
  وختل بتعهدات إسرائيل يف مؤمتر أنابوليس للسالم؛

  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   - ٣

استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك                 )أ(
األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق          مصادرة  توسيع املستوطنات، و  

 ، احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية       الفلسطينيةي إىل تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف لألراضي         االلتفافية، مما يؤد  
 املؤرخة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب          الرابعة واجلوالن السوري احملتل، ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف      

عقبة رئيسية أمام حتقيق متثل  املستوطنات  ويشري إىل أن    تفاقية؛   من تلك اال   ٤٩، وال سيما املادة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢
 سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وذات سيادة متلك مقومات البقاء؛

شكل ي الذييف الضفة الغربية احملتلة،     " أدام" جبوار مستوطنات    املزمع اإلسرائيلية   بناء املستوطنات   )ب(
  ؛ية جديدةكتلة استيطان

  ، مبـا يف    ٢٠٠٨منـشأة يف عـام       ١ ٢٥٧تزايد عدد املنشآت املشيدة حديثاً واليت بلغ عددها           ) ج(
ىل الـدفع   إ من املنشآت القابلة للنقل، األمر الذي يعيق جهود اجملتمع الدويل الرامية             ٥٠٩ مبىن دائماً و   ٧٤٨ذلك  

  ؛بعملية السالم يف الشرق األوسط

ل عن أهنا ستحتفظ بالكتل االستيطانية الرئيسية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا            آثار إعالن إسرائي    )د(
 يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛

توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة اليت بـات               ) ه(
ا خلف اجلدار، مما ينشئ أمراً واقعاً على األرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما قد يكون مبثابة                  يتعذر الوصول إليه  

 ضم فعلي؛

استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، وتقييـد               )و(
 قطاع غزة احملتل، األمر الذي      العبور يف حاالت اإلغالق املتكررة لنقاط     حرية تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك        

تسبب يف إجياد وضع إنساين حرج للغاية يعيشه السكان املدنيون، وأثّر سلباً على متتع الشعب الفلسطيين حبقوقـه                  
 االقتصادية واالجتماعية؛

ا، وهو  االستمرار يف بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية وحوهل                )ز(
 ما يتعارض مع القانون الدويل؛
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 مسكناً يف حي البستان يف سلوان، األمـر         ٨٨اخلطة اإلسرائيلية األخرية الرامية إىل هدم أكثر من           )ح(
 شخص من الفلسطينيني القاطنني يف القدس الشرقية؛ ١ ٥٠٠ أكثر من نزوحالذي سيؤدي إىل 

  :ما يلي إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على حيث  - ٤

أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري،               )أ( 
النمـو  "وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقف توسيع املستوطنات القائمة، مبـا يف ذلـك        

  واألنشطة ذات الصلة؛" الطبيعي
  د للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛أن متنع أي توطني جدي )ب(  

  ، ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥الوصول املؤرخ   وعلى التنفيذ الكامل التفاق التنقل      حيث    - ٥
وال سيما اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر يكتسي أمهية حامسة بالنسبة ملـرور املـواد الغذائيـة             

  كاالت األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛واإلمدادات األساسية، فضالً عن وصول و

إسرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسـلحة وتطبيـق عقوبـات         ب يهيب  - ٦
 جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحايـة               

  املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

 التوصيات املتعلقة باملستوطنات، واملقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية أن تنفذإسرائيل ب يهيب  - ٧
 األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومـصر        إىل بشأن زيارهتا حلقوق اإلنسان يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنسان         

  ؛)E/CN.4/2001/114(واألردن 

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املذكورة يف             يطالب  - ٨
  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٩الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

 مؤمتر أنابوليس للـسالم     مبا يتمشى مع  ي دفعة جديدة لعملية السالم،       الطرفني على أن تعط    حيث  - ٩
ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، وأن تنفذ خارطة الطريق اليت أقرها جملس األمن يف قراره                  

ياسية شـاملة    إىل تسوية س   الوصول تنفيذاً كامالً، هبدف     ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥
وسائر قرارات األمم املتحـدة  ) ١٩٧٣(٣٣٨والقرار ) ١٩٦٧(٢٤٢وفقاً لقرارات جملس األمن، مبا يف ذلك القرار    

، ١٩٩١أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف              
  دولتني، مها إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح ل

  .٢٠١٠مارس /آذارالثالثة عشرة يف  مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته يقرر  - ١٠

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
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انظـر  . التـصويت  صوتاً مقابل صوت واحد، مع عدم وجود ممتنعني عن           ٤٦اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. الفصل السابع

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي،           :املؤيدون
أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسـنة          

 كوريا، جنوب أفريقيا، جيبـويت، زامبيـا، سـلوفاكيا،          واهلرسك، بوليفيا، مجهورية  
سلوفينيا، السنغال، سويسرا، شيلي، الصني، غابون، غانا، فرنسا، الفلـبني، قطـر،            
الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية،           

، نيجرييا، نيكاراغوا،   يرلندا الشمالية، موريشيوس  آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
  اهلند، هولندا، اليابان؛

  .]كندا  :املعارضون

 والعملياتانتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات   - ١٠/١٩
  العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

حلقوق اإلنسان، والعهدين الـدوليني  مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي        إذ يسترشد     
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه ويف عدم جـواز حيـازة األراضـي                وإذ يسترشد أيضاً    
  باستخدام القوة، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،

 ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢دنيني وقت احلرب، املؤرخة      انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية امل       وإذ يؤكد   
  على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا              وإذ يؤكد أيضاً    
  القدس الشرقية،

وصفها السلطة القائمة باالحتالل، بتنفيذ مـا سـبق          إزاء عدم قيام إسرائيل، ب     وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
للمجلس أن اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها                 

  القدس الشرقية،

  نة،مجيع أشكال العنف ضد املدنيني ويأسف للخسائر يف األرواح البشرية يف سياق احلالة الراهوإذ يدين   
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 العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة نتجت عنها انتهاكات والعملياتأن اهلجمات ب يقروإذ   
تقوض اجلهود ا وأهنا جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعب الفلسطيين الذي يعيش فيه

  ة على أساس حل الدولتني،الدولية الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم يف املنطق

أن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املعابر احلدودية، ب أيضاً يقروإذ   
  يفضي إىل نتائج إنسانية واقتصادية وبيئية وخيمة،

ية احملتلة االحتالل، احتالهلا لألرض الفلسطينالقائمة بسلطة البأن تنهي إسرائيل، بوصفها يطالب   - ١  
 وأن حتترم التزاماهتا يف إطار عملية السالم إزاء إنشاء دولة فلسطينية مـستقلة وذات سـيادة،                 ١٩٦٧عام   منذ

  عاصمتها القدس الشرقية وتعيش بسالم وأمن مع مجيع جرياهنا؛

ا  العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة م        والعمليات اهلجمات   بشدة يدين  - ٢  
حدث منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن قتل وجرح آالف املدنيني الفلسطينيني، منهم عدد كبري مـن                   

  ؛ إطالق الصواريخ البسيطة الصنع على املدنيني اإلسرائيلينيأيضاًالنساء واألطفال، ويدين 

ملـدنيني وعـن    الحتالل، عن استهداف ا   القائمة با سلطة  ال بأن تكف إسرائيل، بوصفها      يطالب  - ٣  
التدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، باإلضافة إىل تدمري املمتلكات العامة واخلاصـة، واسـتهداف       

  مرافق األمم املتحدة، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة؛

يع أعمال احلفـر    االحتالل، مج القائمة ب سلطة  ال، بوصفها    فوراً  أن توقف إسرائيل   يطالب أيضاً   - ٤  
احلالية حتت جممع املسجد األقصى وحوله، وأن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكل األمـاكن                   

  املقدسة اإلسالمية واملسيحية أو يغري من طبيعتها يف األرض الفلسطينية احملتلة، ال سيما يف القدس وحوهلا؛

ا يف ذلك محاية دولية للشعب الفلسطيين يف األرض إىل توفري محاية فورية جلميع املدنيني، مبيدعو   - ٥  
الفلسطينية احملتلة، امتثاالً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الساريني كليهما على األرض              

  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع أحنـاء   والعمليات إىل الوقف الفوري جلميع اهلجمات        أيضاً يدعو  - ٦  
  األرض الفلسطينية احملتلة وإلطالق املقاتلني الفلسطينيني صواريخ بسيطة الصنع على جنوب إسرائيل؛

االحتالل، قرارها غري القـانوين     القائمة ب سلطة  ال، بوصفها    فوراً سرائيللغي إ  بأن ت  يطالب أيضاً   - ٧  
سطينية حبي البستان يف منطقة سلوان بالقدس الشرقية، قـرب املـسجد            القاضي هبدم عدد كبري من املنازل الفل      
   فلسطيين من سكان القدس الشرقية؛١ ٥٠٠األقصى، مما سينتج عنه نزوح أكثر من 

  الفلسطينيني؛املعتقلني  بأن تفرج إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، عن السجناء ويطالب  -٨  

االحتالل، أن تزيل نقاط التفتيش وأن تفـتح مجيـع          القائمة ب سلطة  لا بإسرائيل، بوصفها    يهيب  - ٩  
  املعابر واحلدود وفقاً لالتفاقات الدولية؛
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 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل             حيث  - ١٠  
  والكف عن العنف ضد السكان املدنيني؛

  .٢٠١٠مارس /ذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة يف آذار مواصلة النظر يف هيقرر  - ١١  

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

انظر الفصل  .  أعضاء عن التصويت   ٨، مع امتناع     أصوات ٤ صوتاً مقابل    ٣٥اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. السابع

ي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،          االحتاد الروس   :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيـا،          
جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، سويسرا، شيلي، الصني، غـابون، غانـا،            

كسيك، اململكة العربية الـسعودية،     الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، امل      
  موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  أملانيا، إيطاليا، كندا، هولندا؛  :املعارضون

أوكرانيا، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحـدة            :املمتنعون
  .]يرلندا الشمالية، اليابانآلربيطانيا العظمى و

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  - ١٠/٢٠

   حقوق اإلنسان،جملس إن

 واخلمسني اخلامسةبأحكام املادة األوىل واملادة وخاصة  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،      مبقاصد سترشدي إذ  
   االحترام الدقيق ملبدأ االمتنـاع      ضرورةمنه اللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ يؤكد من جديد             

يف إعالن مبادئ القانون الدويل على النحو احملّدد  أو استخدامها، القوة العالقات الدولية عن التهديد باستخدام يف
   العامـة يف    اجلمعيـة  الوّدية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، الـذي اعتمدتـه              بالعالقاتلة  صاملت

  ،١٩٧٠بر أكتو/ تشرين األول٢٤املؤرخ ) ٢٥- د(٢٦٢٥قرارها 

 ١ والثقافية، واملادة  واالجتماعية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتني تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،والسياسية،من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

قوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن منح        بالعهدين الدوليني اخلاصني حب     كذلك سترشدي وإذ  
 حلقـوق  اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي        ، إعالن وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة،   

حبق مجيع  قتني  املتعل ، من اجلزء األول   ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ اإلنسان يف 
  الحتالل األجنيب،الشعوب الواقعة حتت ا تقرير مصريها، وخصوصاً يفالشعوب 
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   ،١٩٤٧نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين    ٢٩املـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري اجلمعية العامة     إىل شريي وإذ  
حقـوق الـشعب     وُتحـّدد ، وإىل سائر القرارات اليت تؤكـد        ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و

  الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف تقرير مصريه،

   ،١٩٦٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمــن قــرارات جملــس إىلشري أيــضاً يــ وإذ  
ــؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨و ــشرين األول٢٢امل ــوبر / ت ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣أكت ــارس / آذار١٢امل   ،٢٠٠٢م
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و

أن مـن   ،  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواها املؤرخة            وإذ يشري كذلك      
 القـدس الـشرقية، إىل      هاتشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا في           

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريبقاًجانب التدابري املتخذة سا

 ٧ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١ وآخرها القرار    ، يف هذا الصدد   اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

ارات األمـم   وقر يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدة          الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً    بوصفهالدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري       والصكوك   الصلة، وألحكام العهود     ذاتوإعالناهتا  املتحدة  

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عادل ودائـم          القانون من قواعد    قاعدة قطعية جلميع شعوب العامل، نظراً لكونه      
  األوسط،رق وشامل يف منطقة الش

  والدائم وغري املشروط يف تقرير مـصريه،       غري القابل للتصرف     الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
املستقلة والدميقراطية وذات السيادة    املتصلة األراضي و  دولته  إقامة  العيش يف حرية وعدالة وكرامة ويف       مبا يف ذلك حقه يف      

  والقابلة للحياة؛ 

دعمه للحل القائم على وجود دولتني، فلسطني وإسرائيل، تعيـشان جنبـاً إىل              يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
  جنب يف سالم وأمن؛

احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبـا            على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛ القدس الشرقيةهافي

األمم املتحدة على دعم الشعب الفلسطيين      مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة          حيث  -٤  
  ومساعدته على أن ينال حقه يف تقرير مصريه يف أقرب وقت؛

  .٢٠١٠مارس /مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة يف آذار قرري  -٥  

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
 .]اعتمد بدون تصويت[    
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 بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان      ٩/١-  اجمللس دإ  متابعة قرار   - ١٠/٢١
يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة االنتهاكات الناشئة عن اهلجمات         

  العسكرية اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزة احملتل

  إن جملس حقوق اإلنسان،
  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢املؤرخ  ٩/١- قراره دإ إىلإذ يشري   

بإيفاد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي احلقائق يعينها رئيس اجمللس للتحقيق يف            املتعلق   إىل مقرره    يشري أيضاً وإذ    
مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من ِقَبل إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة             

يع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، نتيجة للعـدوان             باالحتالل، ضد الشعب الفلسطيين يف مج     
  األخري، وبأن يدعو إسرائيل إىل االمتناع عن إعاقة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً،

  تنفيذاً كامالً حىت اآلن، ٩/١- القرار دإ عن أسفه لعدم تنفيذ وإذ يعرب  

  ؛بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائقيس اجمللس مواصلة جهوده الدؤوبة لتعيني رئ  إىليطلب  - ١  

االحتالل، بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل     القائمة ب سلطة  ال بأن تتقيد إسرائيل، بوصفها      يهيب  - ٢  
  والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ 

املعنيني مع مجيع   أن تتعاون تعاوناً كامالً     باالحتالل،  لقائمة ب اسلطة  ال إسرائيل، بوصفها    يطالب  - ٣  
  يف أداء مهامهم؛ إطار اإلجراءات اخلاصة من املكلفني بواليات يف

البعثـة الدوليـة    أن تيسر ألعضاء    باالحتالل،  القائمة ب سلطة  الإسرائيل، بوصفها    أيضاً   يطالب  - ٤  
  هم دون عوائق؛املستقلة لتقصي احلقائق عملهم وأن تسهل هلم سبل

  . مواصلة النظر يف هذه املسألةيقرر  - ٥  

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

انظـر  .  عن التـصويت    عضواً ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. الفصل السابع

وسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان،         االحتاد الر   :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، زامبيـا،             
السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،              

  السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛املكسيك، اململكة العربية 

  كندا؛  :املعارضون

أوكرانيا، أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،             :املمتنعون
  .]يرلندا الشمالية، هولندا، اليابانآفرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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  مناهضة تشويه صورة األديان  - ١٠/٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 تعهد مجيع الدول، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق              إذ يؤكد من جديد     
اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا على النطاق العاملي، دون أي متييز على أساس العرق أو اجلنس أو                 

  ،اللغة أو الدين

   أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ يؤكد من جديد أيضاً  

 ١٦ املؤرخ ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها ٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام وإذ يشري  
لدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، باحترام ، واليت أكدت فيها اجلمعية على مسؤوليات مجيع ا٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع، واعترفت بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين                
  والثقايف يف مجيع أحناء العامل،

أن يقدمها احلـوار بـني    باملسامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة اليت ميكن   وإذ يقر   
  احلضارات يف حتسني الوعي بالقيم املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،

  / أيلـول  ٨ مبا أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف                وإذ يرحب   
األجانب اآلخذة يف االزدياد يف  من تصميم على اختاذها تدابري للقضاء على أعمال العنصرية وكره ٢٠٠٠سبتمرب 

كثري من اجملتمعات وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح يف اجملتمعات كافة، وإذ يتطلع إىل تنفيذ هذا اإلعالن                  
  تنفيذاً فعاالً على مجيع املستويات،

ملي ملناهضة   يف هذا الصدد على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العا             وإذ يشدد 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان جبنوب أفريقيـا                 

، وإذ يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل، وإذ يؤكد على أهنما يشكالن أساسـاً                 ٢٠٠١عام  
  ييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،متيناً للقضاء على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتم

 جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية اهلادفة إىل تشجيع الوئام بني الثقافات وبني األديان، مبـا               وإذ يرحب   
فيها حتالف احلضارات واحلوار الدويل بشأن التعاون بني األديان من أجل حتقيق السالم والوئام، وما بذل فيها من 

  ود قيِّمة يف سبيل تعزيز ثقافة السالم واحلوار على مجيع املستويات،جه

 بتقارير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره             وإذ يرحب أيضاً    
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اليت قـدمت إىل اجمللـس يف دوراتـه الرابعـة والـسادسة والتاسـعة                     

)A/HRC/4/19و A/HRC/6/6و A/HRC/9/12 ( واليت سلط فيها املقرر اخلاص الضوء على خطورة تشويه صورة
  مجيع األديان وعلى احلاجة إىل تكملة االستراتيجيات القانونية،
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 مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف املرتكبة ضد أتباع عقائد دينية معينة            وإذ يالحظ مع بالغ القلق      
لعامل، باإلضافة إىل الصورة السلبية اليت تعطيها وسائط اإلعالم عن أديان معينة واعتماد وإنفاذ يف أحناء كثرية من ا

قوانني وتدابري إدارية تتحيز حتديداً ضد األشخاص املنتمني إىل أصول عرقية ودينية معينـة وتـستهدف هـؤالء                  
دد بإعاقة متتعهم الكامل حبقوق     ، وهت ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١األشخاص، وخباصة األقليات املسلمة بعد أحداث       

  اإلنسان واحلريات األساسية،

 على أن تشويه صورة األديان يشكل إهانة بالغة لكرامة اإلنسان تفضي إىل تقييد احلرية الدينية وإذ يؤكد  
  ملعتنقيها وإىل التحريض على الكراهية والعنف الدينيني،

ريض على الكراهية الدينية عموماً، ميكن أن يؤديا إىل  أن تشويه صورة األديان والتحوإذ يالحظ مع القلق  
التنافر االجتماعي وإىل انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإذ يثري جزعه عدم اختاذ بعض الدول أي إجراءات ملكافحـة       
هذا االجتاه املتنامي وما ينجم عنه من ممارسات متييزية ضد معتنقي أديان معينة وإذ يشدد يف هذا السياق علـى                    

رة املكافحة الفعالة لتشويه صورة مجيع األديان والتحريض على الكراهية الدينية بصورة عامة وضد اإلسالم               ضرو
  واملسلمني بصورة خاصة،

 بأن احترام التنوع الثقايف والعرقي والديين واللغوي، وكذلك احلوار بني احلضارات وداخلها        واقتناعاً منه   
 على املستوى العاملي يف حني أن مظاهر التحيز الثقايف والعرقي والتعصب جوهريان إلحالل السالم وحتقيق التفاهم

  الديين وكره األجانب تولِّد الكراهية والعنف بني الشعوب والدول،

 على الدور اهلام للتعليم يف تعزيز التسامح الذي يقتضي قبول عامة الناس للتنوع واحتـرامهم                وإذ يشدد   
  هلذا التنوع،

ملبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل مكافحة التعصب الديين والعنصري ضد فئات            خمتلف ا  وإذ يالحظ   
وجمتمعات حمددة وإذ يشدد يف هذا السياق على ضرورة اعتماد هنج شامل وغري متييزي لضمان احتـرام مجيـع                   

  األعراق واألديان،

 ١٨ املـؤرخ    ٦٣/١٧١عامة   وقرار اجلمعية ال   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩ إىل قراره    وإذ يشري   
  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 بالدراسة اليت أعدهتا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والـيت تتـضمن              حييط علماً   - ١  
) A/HRC/9/25(جتميعاً للتشريعات واالجتهادات القانونية القائمة بشأن تشويه صورة األديان وانتهاك حرمتـها       

 املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن     وتقرير املقرر اخلاص  
  اللذين قدما إىل اجمللس يف دورته التاسعة؛) A/HRC/9/12(تعصب 

 إزاء وضع قوالب منطية سلبية لألديان وتشويه صورهتا وإزاء مظاهر التعصب يعرب عن بالغ قلقه  - ٢  
  و املعتقد اليت ال تزال واضحة يف العامل واليت أدت إىل التعصب ضد أتباع هذه األديان؛والتمييز يف مسائل الدين أ
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إزاء مجيع أعمال العنف واالعتداءات النفسية والبدنية والتحريض على القيام هبا           يعرب عن بالغ استيائه       -٣  
لتجارية وممتلكاهتم ومراكـزهم    ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء توجيه هذه األعمال ضد منشآهتم ا             

  الثقافية وأماكن عبادهتم، فضالً عن استهداف املواقع املقدسة والرموز والشخصيات الدينية جلميع األديان؛

 إزاء استمرار احلاالت اخلطرية لتعمد استخدام القوالب النمطيـة لألديـان            يعرب عن بالغ قلقه     - ٤  
عالم، وإزاء الربامج واخلطط اليت تنفذها املنظمـات واجملموعـات    ومعتنقيها وللشخصيات املقدسة يف وسائط اإل     

  املتطرفة هبدف خلق وإدامة قوالب منطية بشأن أديان معينة، وخباصة عندما تتغاضى عنها احلكومات؛

 اشتداد محلة تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، مبا يالحظ بقلق بالغ    - ٥  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١ العرقي والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث يف ذلك التصنيف

 بأن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً أصـبحا، يف سـياق               يسلِّم  - ٦  
م األساسية  مكافحة اإلرهاب، عاملني يسامهان يف تفاقم حرمان أفراد اجملموعات املسُتهَدفة من حقوقهم وحرياهت            

  واستبعادهم اقتصادياً واجتماعياً؛

 يف هذا الصدد إزاء الربط املتكرر واخلاطئ بني اإلسالم وانتهاكات حقوق            ُيعرب عن بالغ قلقه     - ٧  
اإلنسان واإلرهاب وُيعرب عن أسفه يف هذا الشأن إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ملراقبة                 

  ملسلمة، ما يؤدي إىل وصم هذه األقليات ويضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛ورصد األقليات ا

ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة     ال التزام مجيع الدول بالتنفيذ املتكامل       يؤكد من جديد    - ٨  
 وأعادت ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول٨ املؤرخ ٦٠/٢٨٨اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة دون تصويت يف قرارها         

، الذي أكدت فيه من جديد بوضوح مجلة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥ املؤرخ   ٦٢/٢٧٢اجلمعية تأكيدها يف قرارها     
أمور منها أنه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة وكذلك احلاجة إىل تدعيم 

  رام مجيع األديان واملعتقدات والثقافات، ومنع تشويه صورة األديان؛التزام اجملتمع الدويل بتعزيز ثقافة السالم واحت

 من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية البصرية واإللكترونية، مبا فيها ُيعرب عن استيائه  - ٩  
اإلنترنت، وأي وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف أو كره األجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب وعلى                  

  ييز ضد أي دين، وكذلك استهداف الرموز والشخصيات الدينية؛التم

 ٢٩ و ١٩ على أن لكل فرد، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املادتان               ُيشدِّد  - ١٠  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، احلق         ٢٠ و ١٩من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتان       

تناق اآلراء دون تدخُّل، واحلق يف حرية التعبري، وأن ممارسة هذين احلقني تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة يف اع
وال ميكن بالتايل أن ختضع سوى للقيود اليت ينص عليها القانون واليت يقتضيها احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم                  

  آلداب والرفاه بصورة عامة؛ومحاية األمن الوطين أو النظام العام والصحة العامة أو ا

 للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي تعترب فيـه          ١٥ أن التعليق العام رقم      يؤكد من جديد    - ١١  
اللجنة حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية منسجماً مع حريـة الـرأي                  

  ى الكراهية الدينية؛والتعبري، ينطبق أيضاً على مسألة التحريض عل
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 مجيع مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من يدين بقوة  - ١٢  
تعصب ضد األقليات القومية أو العرقية والدينية واللغوية وضد املهاجرين والقوالب النمطية اليت كثرياً ما ُتطبَّـق                 

ين أو املعتقد، وحيث مجيع الدول على أن تطبِّق وأن ُتعـزِّز، حبـسب              عليهم، مبا يف ذلك ما يستند منها إىل الد        
االقتضاء، القوانني القائمة عند حدوث أعمال أو مظاهر أو أوجه تعبري متصلة بكره األجانب أو التعصب، بغيـة     

  احليلولة دون إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب؛

ظمها القانونية والدستورية، احلماية الكافية من أعمال  مجيع الدول على أن توفِّر، يف إطار نحيث  - ١٣  
الكراهية والتمييز والتخويف واإلكراه النامجة عن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً،              

  وعلى أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان واملعتقدات؛

ضرورة مكافحة تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، بوضـع             على   ُيشدِّد  - ١٤  
  االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية عن طريق التثقيف والتوعية؛

ق مع القانون الدويل     جبميع الدول أن تبذل أقصى جهد، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية ومبا يتف           يهيب  - ١٥  
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، لضمان االحترام واحلماية الكاملَني لألماكن واملواقع واألضرحة والرموز 

  الدينية، وأن تتخذ تدابري إضافية يف حاالت تعرضها للتدنيس أو التدمري؛

تعزيز ثقافة التسامح والسالم على      إىل تكثيف اجلهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عاملي ل         يدعو  - ١٦  
مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات، وحيث الدول واملنظمـات غـري                
  احلكومية والزعماء الدينيني، باإلضافة إىل وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية على مساندة وتشجيع هذا احلوار؛

 للمفوضة السامية لعقدها حلقة دراسية بشأن حريـة التعـبري والـدعوة إىل              يرهُيعرب عن تقد    - ١٧  
، ويطلـب   ٢٠٠٨أكتوبر  /الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، يف تشرين األول             

ل التحريض وآثـار    إليها مواصلة االعتماد على هذه املبادرة، بغية اإلسهام بشكل حمدد يف منع وإهناء مجيع أشكا              
  القوالب النمطية السلبية لألديان أو املعتقدات وملعتنقيها على حقوق اإلنسان هلؤالء األفراد وجمتمعاهتم؛

 إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             يطلب  - ١٨  
 الثانية عشرة تقريراً عن مجيع مظاهر تـشويه صـورة           وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إىل اجمللس يف دورته          

  األديان، وخباصة اآلثار اخلطرية لكره اإلسالم على متتع أتباعه جبميع احلقوق؛

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن         يطلب  - ١٩  
تمل بني تشويه صورة األديان وتزايد التحريض والتعصب والكراهيـة يف  تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك الترابط احمل  

  .أحناء عديدة من العامل

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    

. انظر الفصل التاسع.  عن التصويت عضوا١٣ً، مع امتناع ١١ صوتاً مقابل ٢٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية [
 : التايلوكان التصويت على النحو
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االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين، بـنغالديش،            :املؤيدون
بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، الصني، غابون، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا،           

  ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا؛

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كنـدا، اململكـة              :املعارضون
   الشمالية، هولندا؛آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و

األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، زامبيا،   :املمتنعون
  .]ريشيوس، اهلند، اليابانغانا، مدغشقر، املكسيك، مو

  اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية  - ١٠/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ميثاق األمم املتحدة،ومبادئ مبقاصد  يسترشدذ إ

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              وإذ يشري   
ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن وبرنامج عمل فيينا، ومجيع صـكوك حقـوق              والثقافية، والعهد الد  

  اإلنسان األخرى ذات الصلة،

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقـوق  وإذ يشري أيضاً   
 ١٣ املـؤرخ    ٦٣/٢٢ و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨رخ   املؤ ٦٢/١٥٥اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة        

  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦، وقرار اجمللس ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بشأن التنوع الثقايف، والتعاون الثقـايف الـدويل،         وإذ يالحظ   
 التعاون الثقايف الدويل، واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتمـدمها            ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ     

   على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عامي 

 املتعلق  ٥/٢املتحدة و  املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم          ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
يونيه / حزيران ١٨مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني              

  ، مؤكداً على أن يؤدي مجيع أصحاب الواليات واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧

 اليت اعتمدها املـؤمتر     ة محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف      اتفاقي بتزايد عدد الدول األطراف يف    وإذ يرحب   
 ١٨ ودخلـت حّيـز النفـاذ يف         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف         

  ، ٢٠٠٧مارس /آذار
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سان واحلريات األساسية للجميع ينبغي     بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلن         واقتناعاً منه     
أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافة               

  ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

لحيـاة  املـشترك ل إلثراء ل وسعي مجيع الشعوب واألمم إىل التطور الثقايف مصدران         بأن التنوع الثقايف   سلميوإذ  
  الثقافية للبشرية،

على التعامل مع حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي على حنو منصف وعادل، وعلى قدم املساواة               وتصميماً منه   
  ،وبالقدر نفسه من االهتمام

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

  ؛أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتهحبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية ويقر   -٢  

لف اخللفيات التارخيية    أنه يف حني جيب مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وخمت          يؤكد من جديد    -٣  
والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز مجيع حقـوق                 

  اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛

يف، أن   إىل أنه ال جيوز ألحد، حسبما هو منصوص عليه يف اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقـا                يشري  -٤  
  يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حقوق اإلنسان اليت يضمنها القانون الدويل أو لكي حيد من نطاقها؛

   أن على الدول مسؤولية محاية وتعزيز احلقوق الثقافية؛يؤكد من جديد  -٥  

 باحلقوق الثقافية    بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع           حييط علماً   -٦  
  ؛)A/HRC/10/60(واحترام التنوع الثقايف 

 للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة الـيت اسـتجابت              ُيعرب عن تقديره    -٧  
 ٢٢ املـؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦للمشاورات، أو شاركت يف املشاورات، اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقـوق اإلنـسان               

، ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  ؛ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦ بقرار اجمللس ، وعمال٢٠٠٥ًأبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠و

ويسهم يف توسيع  بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية املكفولة للجميع يعزز التعدد الثقايف،           سلمي  -٨  
نطاق تبادل املعارف واخللفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل، ويعزز العالقات                 

  الودية املستقرة فيما بني الشعوب واألمم على الصعيد العاملي؛

بري املـستقل يف جمـال احلقـوق        اخل" معنوناً    جديداً  خاصاً  أن ينشئ لفترة ثالثة سنوات، إجراءً      يقرر  -٩  
  :، حسبما هو مبني يف صكوك األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان ذات الصلة، تسند إليه الوالية التالية"الثقافية
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حتديد املمارسات الفضلى يف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية على املـستويات احملليـة والوطنيـة                 )أ(  
  واإلقليمية والدولية؛

أو توصـيات إىل  / العقبات احملتملة اليت تعوق تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وتقدمي مقترحـات و       حتديد  )ب(  
  اجمللس بشأن اإلجراءات احملتملة يف هذا الشأن؛

العمل بالتعاون مع الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابري على املستويات احمللية والوطنيـة واإلقليميـة                  )ج(  
ة احلقوق الثقافية من خالل مقترحات ملموسة تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل             والدولية هبدف تعزيز ومحاي   

  يف هذا الشأن؛
دراسة العالقة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف، بالتعاون الوثيق مع الدول واجلهات الفاعلة               )د(  

ة للتربية والعلم والثقافة هبدف مواصلة تعزيز ذات الصلة األخرى، مبا فيها على وجه اخلصوص منظمة األمم املتحد
  احلقوق الثقافية؛ 

  إدماج املنظور اجلنساين والنظرة إىل ذوي اإلعاقة يف عمله؛  ) ه(  
التعاون الوثيق، مع جتنب االزدواجية اليت ال مربر هلا، مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري                  )و(  

اصة التابعة للمجلس، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومنظمة األمم          احلكومية وغريها من اإلجراءات اخل    
املتحدة للتربية والعلم والثقافة، فضالً عن التعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى اليت متثل أوسع نطـاق ممكـن مـن                 

 طريق حضور ومتابعة املؤمترات واألحداث الدولية       االهتمامات واخلربات، حبسب الواليات املُسندة إليها، مبا يف ذلك عن         
  ذات الصلة؛ 

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع اخلبري املستقل وأن تساعده يف أداء مهام واليتـه، وأن تـزوده                  يهيب  -١٠  
 بلداهنا لتمكينه   جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات اخلبري املستقل املتعلقة بزيارة              

  من االضطالع بواجباته على حنو فعال؛

  إىل املفوضة السامية توفري كافة املوارد البشرية واملالية الالزمة إلجناز والية اخلبري املستقل بفعالية؛ يطلب   -١١  

  مله؛  لربنامج ع وفقا٢٠١٠ًمارس / إىل اخلبري املستقل تقدمي تقريره األول إىل اجمللس يف آذاريطلب  -١٢  

  .  لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال وفقاًيقرر  -١٣  

 اجللسة الثالثة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦    
 .]اعتمد بدون تصويت[    
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التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           - ١٠/٢٤
ور ومـسؤولية العـاملني الطبـيني       د: الالإنسانية أو املهينة  

  وغريهم من العاملني الصحيني

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مجيع القرارات املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      إىل  يشري  إذ    
  تحدة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان،واملتعلقة بعلم الطب الشرعي اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم امل

مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محاية السجناء              إىل  أيضاً   يشريوإذ    
  واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

 أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                   ديدوإذ يؤكد من ج     
  الالإنسانية أو املهينة، أو

أن عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو                 إىليشري  وإذ    
وف، مبا يف ذلك يف أوقـات الرتاعـات املسلحـة الدولية أو الداخلية           حق غري قابل للتقييد وجيب محايته يف مجيع الظر        

العقوبة القاسية   أو أوقات االضطرابات وحالـة الطـوارئ، وأن احلظر املطلق للتعذيب وغـريه من ضروب املعاملة أو             
  أو الالإنسانية أو املهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

ني الطبيني وغريهم من املوظفني الصحيني بأن ميارسوا املهنة لصاحل املرضـى وبعـدم              واجب املوظف  يالحظوإذ    
  التسبب يف أي ضرر أو ظلم مبوجب القََسم الطيب ومدونات قواعد آداب املهنة اخلاصة هبم،

أن من املخالفات اجلسيمة آلداب مهنة الطب ضلوع العاملني الطبيني وغريهـم مـن العـاملني                 إىل   يشريوإذ    
حيني، بصورة إجيابية أو سلبية، بأداء أفعال تشكل مشاركة يف ارتكاب التعذيب أو غـريه مـن ضـروب املعاملـة              الص
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تشكل تواطؤاً فيها أو حتريضاً عليها أو حماولة الرتكاهبا، عمالً مببادئ آداب                    أو

  مهنة الطب،

الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني عليهم واجب تقدمي خدمة طبية تتسم بالكفاءة         على أن العاملني    وإذ يشدد     
يف ظل استقالل مهين ومعنوي كامل مع الشعور بالشفقة واحترام الكرامة اإلنسانية، وبأن يضعوا دائماً يف االعتبار حيـاة      

  نية املتعلقة هبم،اإلنسان والعمل حتقيقاً للمصلحة الفضلى للمريض مبوجب مدونات اآلداب امله

واجب مجيع العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني املتمثل يف اإلبالغ أو اإلخطار عن أفعال                يالحظوإذ    
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة الـيت يعلمون هبا للـسلطات الطبيـة أو      

  دولية، حسب االقتضاء، مبوجب مدونات اآلداب املهنية اخلاصة هبم ومبا يتفق معها،القضائية الوطنية أو ال

، ، خرقاً خطرياً  ١٩٤٩ أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام           وإذ يالحظ أيضاً    
 اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل     كما أن النظام األساسي للمحكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات          
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، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص ١٩٩١اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام    
ا املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواند                

واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعمال إبادة األجناس وغريها من االنتهاكات املرتكبة يف أراضـي الـدول                 
، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة        ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير و / كانون الثاين  ١اجملاورة، بني   

ئم ضد اإلنسانية، وتشكل كذلك جرائم حرب عندما ترتكب يف ظل حالة تقضي بأن أفعال التعذيب ميكن أن تشكل جرا  
  من حاالت الرتاع املسلح،

 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف            يدين  -١
ميكن  رة يف كل زمان ومكان ومن مث ال       ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، واليت هي مجيعاً حمظورة وستظل حمظو            

تربيرها أبداً، ويطلب إىل مجيع الدول أن تنفذ تنفيذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

لية بغيـة منـع ومكافحـة     على وجوب قيام الدول باختاذ تدابري تتسم باملثابرة والتصميم والفعا         يؤكد    -٢
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويشدد على وجوب جعل مجيـع أفعـال                    

  التعذيب جرائم مبوجب القانون اجلنائي الداخلي؛

ة عامة   على أنه ال ينبغي االحتجاج بأي أوامر أو تعليمات صادرة من موظف أعلى أو من سلط                يشدد  -٣
تطلب  كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأنه جيب على الدول أن ال                   

أو تتطلب من أحد، مبن يف ذلك أيُّ مـن العامـلني الطبيني أو الصحيني اآلخرين، ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب                    
  لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛أو غريه من ضروب املعاملة أو ا

 الدول على احترام أوجه االستقالل والواجبات واملسؤوليات املهنية واملعنوية للعـاملني الطبـيني              حيث  -٤
  وغريهم من العاملني الصحيني؛

بالغ  الدول على ضمان قيام العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني بواجبهم يف اإل             حيث أيضاً   -٥
أو اإلخطار عن أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يعلمون هبا للسلطات الطبية                   
أو القضائية الوطنية أو الدولية، حسب االقتضاء، مبوجب قواعد اآلداب املهنية املنطبقة عليهم ومبا يتفق معها دون خوف                  

  من العقاب أو املضايقات؛

 على وجوب قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر على وجه السرعة وبرتاهة يف مجيع ادعـاءات                يشدد  -٦
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك الفحص عند اللزوم على أيـدي        

خرين لكي جيري حتميل املسؤولية لألشخاص الذين يـشجعون         خرباء يف الطب الشرعي والعاملني الطبيني ذوي الصلة اآل        
على ارتكاب هذه األفعال أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنا وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتهم مبا يتناسب مـع                    

  شدة اجلرم املرتكب؛

املتعلقـة بالتقـصي     الدول على وضع إجراءات فعالة للتحري والتوثيق واإلحاطة علماً باملبادئ            حيث  -٧
والتوثيق الفعالني ألعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة باعتبار ذلـك أداة     

  مفيدة يف هذا الصدد؛
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 على وجوب عدم قيام الدول مبعاقبة العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني أو ترهيبـهم      يشدد  -٨
أخرى، بسبب عدم إطاعتهم أو معارضتهم ألوامر أو تعليمات بارتكاب أو تيسري أو إخفاء أفعال تشكل تعذيباً أو             بوجوه  

  غري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

ون  مجيع الدول على إتاحة فحص طيب مهين جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم، يف السج              حيـث  -٩
أو يف أي منشآت احتجاز أخرى، عند إيداعهم فيها ونقلهم بني هذه املنشآت وإجراء هذا الفحص بعد ذلك على أساس                    

  املهينة؛ منتظم كوسيلة للمساعدة على منع التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

شخاص احملرومني من حريتهم حبمايـة صـحتهم البدنيـة           مجيع الدول على تزويد مجيع األ      أيضاً حيث  -١٠
والعقلية ومبعاجلة أي مرض وبتوفري أي رعاية حيتاج إليها على وجه التحديد األشخاص ذوو اإلعاقة على أن يكون هـذا                    
 العالج وهذه الرعاية من نفس النوعية واملستوى املتاحني لألشخاص غري احملرومني من حريتهم، باعتبـار ذلـك وسـيلة    

  للمساعدة على منع التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 بأن فحوص الطب الشرعي ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريـق         يقر  -١١
 األشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقـوق       توفري األدلة اليت تشكل أساساً ميكن باالستناد إليه رفع دعاوى بنجاح على           

اإلنسان، وعند االنطباق، القانون اإلنساين الدويل؛ ويشجع على زيادة التنسيق بني احلكومات واملنظمـات احلكوميـة                
الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق، يف مجلة أمور، بالتخطيط هلذه التحريات وإجرائها، وكذلك فيمـا يتعلـق                  

  رباء الطب الشرعي واخلرباء ذوي الصلة؛حبماية خ

ميع الدول ضمان أن تكون برامج التثقيف واإلعالم املتعلقة باحلظر املطلق للتعذيب وغريه من              جب يهيب  -١٢
من العاملني  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مدرجة بالكامل يف تدريب العاملني الطبيني وغريهم  

أشـكال   يني الذين قد يشاركون يف إجراءات سجن أو استجواب أو عـالج أي فـرد خاضع ألي شكل مـن                 الصح
  التوقيف أو االحتجاز أو السجن؛

 مجيـع الـدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    حيـث  -١٣
، على أن تفعل ذلك، كمسألة ذات أولوية ويطلب إىل الدول األطراف النظـر              أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

  مبكراً يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛

 بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة ملنع التعذيب، يشارك فيها عاملون طبيون وعاملون  يرحب  -١٤
 اليت مل تنشئ مثل هذه اآلليات على أن تفعل ذلك، ويطلب إىل الدول األطراف يف         صحيون آخرون، ويشجع مجيع الدول    

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
  ة يف هذا الصدد؛الوفاء بالتزامها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة حقاً وفعال

 إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعامـلة أو العقـوبة القاسية              يطلب  -١٥
أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من آليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة األخرى، ويدعو اهليئـات ذات الـصلة املنـشأة     

  :مبعاهدات، يف حدود والية كل منها، إىل
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أن تظل متيقظة فيما يتعلق باملشاركة اإلجيابية أو السلبية من قبل العاملني الطبيني وغريهم من العاملني                  )أ(  
الصحيني يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وفيما يتعلق باستقالهلم الوظيفي     

  يف إطار املؤسسة اليت يعملون هبا؛
مناقشة جماالت التعاون املمكنة مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، وال                )ب(  

سيما منظمة الصحة العاملية، بغية تناول دور ومسؤولية العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف توثيـق ومنـع                   
  سية أو الالإنسانية أو املهينة؛التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا

ُيدَّعى  االستجابة على حنو فعال للمعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة املعروضة عليها بشأن احلاالت اليت              )ج(  
حاالت التعذيب وغـريه   فيها حدوث مشاركة إجيابية أو سلبية من قبل العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف        

  لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛من ضروب املعام
النظر يف تضمني تقاريرها املقدمة إىل اجمللس معلومات عن مشكلة مشاركة العاملني الطبيني وغريهم من   )د(  

  العاملني الصحيني يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  إىل الدول التعاون على حنو كامل وحبسن نية مع آليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة؛أيضاً  طلبي  -١٦

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقدمي اخلدمات االستـشارية إىل             مب أيضاً يهيب  -١٧
لالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك األدوات أو الدول من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا         

  إجراء التحريات عن حاالت التعذيب املدعاة؛

  .(A/HRC/10/44)بتقرير املقرر اخلاص حييط علماً   -١٨

 اجللسة الرابعة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

انظـر  .  عن التصويت  ضواً ع ١٣ صوتاً مع عدم وجود معارضني، وامتناع        ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. الفصل الثالث

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا،   :املؤيدون
إيطاليا، الربازيل، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، مجهورية كوريا، جنوب          

، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شـيلي، غـابون، فرنـسا، الفلـبني،         أفريقيا، زامبيا 
 آيرلنداالكامريون، كندا، كوبا، مدغشقر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، هولندا، اليابان؛

نغال، الصني، غانا، قطر، ماليزيا،     األردن، باكستان، البحرين، بنغالديش، جيبويت، الس       :املمتنعون
  .] مصر، اململكة العربية السعودية، اهلند
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التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتع   - ١٠/٢٥
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أصدرت اجلمعية    ١٩٨١نوفمرب  /ين الثاين  تشر ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة    إىل   يشريإذ    
  العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من اإلعالن ١٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة ١٨املادة إىل   أيضاًيشريوإذ 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ) ٢(٢قوق اإلنسان، وباملادة    العاملي حل 

  واألحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

 والقرارات املتعلقة بالقضاء علـى      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٧إىل قراره    كذلك   وإذ يشري   
  ائمني على أساس الدين أو املعتقد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، مجيع أشكال التعصب والتمييز الق

 اعتماد اجلمعية العامة مؤخراً الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص       وإذ يالحظ مع االهتمام     
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

  ي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، أن مجيع حقوق اإلنسان هوإذ يؤكد من جديد  

 بأن من الضروري بذل املزيد من اجلهود املكثّفة والقوية لتعزيز ومحاية احلق يف              وإذ يعتقد اعتقاداً راسخاً     
حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة علـى                

اس الدين أو املعتقد، كما ذُكر أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما            أس
  يتصل بذلك من تعصب،

 أن التمييز الرمسي أو القانوين على الصعيد الوطين بني مجاعات دينية خمتلفة العقائد ميكن أن                وإذ يالحظ 
  ية الدين أو املعتقد،يشكّل متييزاً وقد ميس بالتمتع حبر

 أن األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات دينية كثرياً ما يتعرضون بصفة خاصة للتمييز علـى            وإدراكاً منه 
أساس الدين أو املعتقد فيما يتعلق بتمتعهم جبميع حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية، مبا يف ذلك حقـوقهم                 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 إزاء مجيع اهلجمات على األماكن واملواقع واملزارات الدينية، مبا يف ذلـك أي تـدمري                ساوره شديد القلق  وإذ ي   
  للقانون الدويل، وخباصة قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين،متعمد لآلثار واملعامل، وال سيما عندما متثل انتهاكاً

ل األديان يف تعزيز التسامح يف األمور املتعلقة بالدين أو           بأمهية احلوار املعزز بني األديان وداخ      وإذ يسلّم   
املعتقد، وإذ يرحب مبختلف املبادرات يف هذا الصدد، مبا فيها حتالف احلضارات والربامج اليت تديرها منظمة األمم 

 املتحدة للتربية والعلم والثقافة،
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ومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكوإذ يشدد    
 تؤديه يف تعزيز التسامح واحترام التنوع الديين والثقايف، وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان على النطـاق            هاماً دوراً

 املعتقد،  العاملي، مبا يف ذلك، حرية الدين أو

 وكذلك انتـهاكات     مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد          يدين  - ١
  حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

 أن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين ينطبق بالتساوي على الناس كافة بصرف النظر         يؤكد  - ٢
  عن دياناهتم أو معتقداهتم ودون أي متييز فيما يتعلق بتمتعهم حبماية القانون على قدم املساواة؛

الذي ) A/HRC/10/8 (املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد      ذي قدمته    بالتقرير ال  يرحب  - ٣
التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              يتناول  

  ويشجع الدول على النظر يف تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛

كثرياً ما يكون له تأثري سليب على التمتع ز القائم على أساس الدين أو املعتقد على أن التميي يشدد  - ٤
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية وغريهم من               

  األشخاص الذين يعانون من حاالت ضعف؛

  : الدول على القيام مبا يليحيث  - ٥

 بأعلى ان متتع كل فرد، يف مجلة أمور، باحلق يف التعليم، والعمل، ومستوى معيشة مناسب، والتمتع       ضم  )أ(
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملشاركة يف احلياة الثقافية دون متييز قائم على أساس الدين أو املعتقد؛

، وبوجه خاص فيمـا يتعلـق      كفالة عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس دينه أو معتقده            )ب(
  حبصوله يف بلده، يف مجلة أمور، على املساعدة اإلنسانية أو املنافع االجتماعية أو اخلدمة العامة؛

ضمان عدم تأثر أي شخص بسبب دينه أو معتقده، من حيث متتعه باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                 )ج(
  بالسكن أو امللكية أو حيازة األراضي أو أي ممارسات متييزية؛والثقافية، بأمور منها القوانني التمييزية املتعلقة 

اختاذ التدابري الضرورية، وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ملكافحة التمييز القائم على أساس   )د(
الدين أو املعتقد الذي متارسه جهات فاعلة من غري الدول، وال سيما ضد أفراد األقليات الدينية وغريهـم مـن                    

  شخاص الذين يعانون من حاالت ضعف؛األ
توجيه اهتمام خاص إىل املمارسات التمييزية ضد املرأة، على أساس دينها أو معتقدها، اليت تؤثر    )ه(

  سلباً على متتعها حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
انون الدويل حلقوق   ضمان أن تتاح لألفراد سبل انتصاف قانونية وسبل أخرى مناسبة، وفقاً للق             )و(

اإلنسان لتمكينهم من طلب جرب عن التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد الذي يؤثر على متتعهم حبقـوقهم                  
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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 ، بتعزيز وتشجيع التفاهمواحلوار بني األديان  التعليم  مجيع الوسائل املتاحة، مبا يف ذلك       القيام، عن طريق      )ز(
، وبذل مجيع اجلهود املالئمة لتـشجيع   والتسامح الديينوالتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد     

  ؛ املتبادل واالحترامتعزيز التفاهم والتسامحباإلضافة إىل األخصائيني االجتماعيني، على  ،العاملني يف جمال التدريس

يت تبذهلا مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع، مبا يف ذلك املنظمات غـري    باجلهود املتواصلة ال   رحبي  - ٦
احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء                

شجع كذلك  ي، و شجع تلك اجلهود  وي ،على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد          
ما تقوم به هذه اجلهات الفاعلة من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو املعتقد وتسليط الضوء علـى حـاالت                     

  التعصب والتمييز واالضطهاد الديين؛

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي املقبل إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛يطلب  - ٧

ضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس الـدين أو              إبقاء مسألة الق   يقرر  - ٨
  .املعتقد موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال

 اجللسة الرابعة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

صل انظر الف.  عضوا عن التصويت٢٤ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع ٢٢اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية [
 :وكان التصويت على النحو التايل. الثالث

االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، مجهورية   :املؤيدون
كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكـة املتحـدة      

  ، موريشيوس، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، اليابان؛ الشماليةآيرلندالربيطانيا العظمى و

  جنوب أفريقيا؛  :املعارضون

أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسـو، البوسـنة              :املمتنعون
واهلرسك، بوليفيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غـابون، غانـا، الفلـبني، قطـر،              

  .] ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجريياالكامريون، كوبا،

  علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان  - ١٠/٢٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية إىل  يشريإذ   
 امللحقني  ١٩٧٧ والربوتوكولني اإلضافيني لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ملؤرخة  والسياسية، واتفاقيات جنيف ا   

هبا، وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، باإلضافة إىل                
  إعالن وبرنامج عمل فيينا،
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، وتقريري  ٩/١١ وقراره   ٢/١٠٥لس  ، ومقرر اجمل  ٢٠٠٥/٦٦ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يضع يف اعتباره     
  بشأن احلق يف معرفة احلقيقة،) A/HRC/5/7 وE/CN.4/2006/91(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 ١٩٩٦/٣١ و ١٩٩٤/٣١ و ١٩٩٣/٣٣قـرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان         وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        
  نسان وعلم الطب الشرعي، بشأن حقوق اإل٢٠٠٥/٢٦ و٢٠٠٣/٣٣ و٢٠٠٠/٣٢ و١٩٩٨/٣٦و

 / آب ١٢ من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيـات جنيـف املؤرخـة             ٣٢املادة  إىل   يشريوإذ    
 من الربوتوكول اإلضايف األول اليت      ٣٣، اليت تعترف حبق األسر يف معرفة مصري أفرادها، واملادة           ١٩٤٩أغسطس  

ث عن األشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم، حاملـا تـسمح           تنص على وجوب قيام األطراف يف نزاع مسلح بالبح        
من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت تنص على ) ٢(٢٤الظروف بذلك، واملادة 

حق الضحايا يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفـي،                
  ت الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد،وحتدِّد التزاما

 بشأن األشخاص املفقودين اليت تؤكد فيه اجلمعية أمهية         ٦١/١٥٥قرار اجلمعية العامة     إىل    أيضاً يشريوإذ    
علم الطب الشرعي يف حتديد هوية هؤالء األشخاص وتعترف بالتقدم احملرز يف هذا الصدد مع تطور علم الوراثة،                  

  ،)A/63/299(لك بتقرير األمني العام بشأن األشخاص املفقودين وكذ

 بتقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن األشخاص املفقودين وأسـرهم الـصادر يف              وإذ حييط علماً    
  ، ٢٠٠٣فرباير /شباط

 حلقوق  ضرورة اختاذ خطوات وافية أيضاً لتحديد هوية الضحايا يف حاالت االنتهاكات اخلطريةوإذ يؤكد  
  اإلنسان وكذلك، يف سياق املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل،

 بأمهية إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم األصلية، مبن يف ذلك األشخاص الذين يقروإذ   
حلقوق اإلنسان، وكـذلك، يف سـياق       انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف حاالت االنتهاكات اخلطرية           

  املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل،

بأن علم الطب الشرعي الوراثي، عند تطبيقه بصورة مستقلة ورهناً باملعايري الدولية، ميكن              أيضاً   يقروإذ    
 إىل األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهم       أن يساهم بصورة فعالة يف حتديد هوية رفات الضحايا، ويف إعادة اهلوية           

  بصورة غري قانونية، ويف التصدي ملسألة اإلفالت من العقاب،

 وجوب حبث املسائل األخالقية الناشئة عن التقدم السريع للعلم وتطبيقاته التكنولوجيـة ال يف       وإذ يدرك   
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،    ضوء االحترام الواجب لكرامة اإلنسان فحسب، وإمنا أيضاً يف ضوء احترام            

وإذ يذكّر يف هذا الصدد باإلعالن العاملي لألخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان، واإلعالن الـدويل املتعلـق                
بالبيانات اجلينية البشرية، واإلعالن العاملي املتعلق باجلينوم البشري وحقوق اإلنسان، وكلها إعالنات صادرة عن منظمة 

  ،)اليونسكو(دة للتربية والعلم والثقافة األمم املتح
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 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام يف حتديد هويـة رفـات                يشجع  - ١  
  ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب؛

ر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام يف إعادة اهلوية            الدول على النظ   يشجِّع أيضاً   - ٢  
إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم، مبن يف ذلك األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف                  

لقانون حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وكذلك، يف سياق املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات ا
  اإلنساين الدويل؛

 على أمهية تقدمي نتائج حتقيقات علم الطب الشرعي الوراثي إىل السلطات الوطنية وال سيما،               يشدِّد  - ٣  
  عند االقتضاء، إىل السلطات القضائية املختصة؛

 بتزايد استخدام علم الطب الشرعي الوراثي يف التحقيقات اخلاصة باالنتـهاكات اخلطـرية              يرحِّب  - ٤  
وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويدعو إىل تعزيز التعاون بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات               حلق

  غري احلكومية يف ختطيط وتنفيذ هذه التحقيقات على حنو يتفق مع أحكام القانون الوطين والدويل الواجبة التطبيق؛

 الشرعي الوراثي وتطبيقه عمالً باملعـايري الدوليـة          الدول على النظر يف استخدام علم الطب       يشجع  - ٥  
املقبولة يف األوساط العلمية، فيما يتعلق بضمان اجلودة ومراقبتها، واحلرص، عند االقتضاء، على إيالء أقصى قدر مـن                  

 موضوعة  االحترام ملبادئ محاية املعلومات وسريتها وتقييد االطالع عليها، ويقّر بأن لدى دول كثرية تشريعات داخلية              
  حلماية احلياة اخلاصة لألفراد؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس من الدول واملنظمات احلكومية              يطلب  - ٦  
الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن املمارسات الفضلى يف جمال استخدام علم الطب الشرعي الـوراثي يف                 

اكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية النظر يف إمكانية صياغة دليـل              حتديد هوية ضحايا االنته   
ميكن االسترشاد به يف تطبيق علم الطب الشرعي الوراثي، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، القيام طوعاً بإنشاء وتشغيل بنوك 

  للمواد الوراثية بضمانات مناسبة؛

 أن تدرج املعلومات املطلوبة أعاله يف تقرير عن استخدام خرباء الطـب              إىل املفوضية السامية   يطلب  - ٧  
   املتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة؛٩/١١الشرعي يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، عمالً بقرار اجمللس 

  . النظر يف هذه املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  - ٨  

 اجللسة الرابعة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]اعتمد بدون تصويت[    
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  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ١٠/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                       مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني                     إذ يسترشد   
                                                                    القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان                  من جديد       يؤكد                             اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ     

    ١٤            املـؤرخ      ٣٣ / ٦    ، و     ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢          املؤرخ    ١ / ٥-                                        ميامنار، وقرارات جملس حقوق اإلنسان دإ        يف
  ،     ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ   ١٤ / ٨   ، و    ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢٨        املؤرخ   ٣١ / ٧   ، و    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول

   ،    ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٤        املؤرخ    ٢٤٥ /  ٦٣                                           افة إىل قرارات اجلمعية العامة، وآخرها القرار   إض

      ٢٠٠٨      أغسطس  /    آب ٧     إىل  ٣           الفترتني من                                             مبوافقة حكومة ميامنار على زياريت املقرر اخلاص يف          وإذ يرحب  
                     إلنـسان يف ميامنـار           ً                                                وأيضاً بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق ا              ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ١٩       إىل     ١٤     ومن  

) A/HRC/10/19(  ،   ،ويشجع على مواصلة الزيارات املنتظمة وعلى تعاون                                     وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه                                             
      خلاص،   ا          مع املقرر     ً  تاماً                   ً سلطات ميامنار تعاوناً

    ٣١     من                                                                حكومة ميامنار على زيارة املمثل اخلاص لألمني العام إىل ميامنار يف الفترة          مبوافقة     ً  أيضاً        وإذ يرحب 
                                                              عن تقرير األمني العام بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار              ً   فضالً  ،    ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط  ٣           يناير إىل    /            كانون الثاين 

) A/HRC/10/17( ،   

                                                                ً                          لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة يف القرارات السالف ذكرها، فضالً عن قـرارات                   القلق        يساوره       وإذ  
                           على ضرورة إحراز تقدم                    وإذ يشدد كذلك                               ة حقوق اإلنسان يف ميامنار،                                           هيئات األمم املتحدة األخرى بشأن حال     

                                    ملموس صوب تلبية دعوات اجملتمع الدويل،

  ٢٠٠٧         سـبتمرب    /                           اجلماهريية السلمية يف أيلول   أن العنف يف تفريق املظاهرات      إزاء         ً   أيضاً                   وإذ يساوره القلق  
                                 مبا يف ذلك حـاالت االختفـاء         ،         اإلنسان    قوقحل          انتهاكات                                                        وعدم التحقيق مع مرتكيب هذا العنف وما أعقبه من          

   ،                ً  ومالحقتهم قضائياً                      والتعذيب وسوء املعاملة،التعسفي                 القسري واالحتجاز 

                                                                                        إزاء عملية وضع الدستور واالستفتاء الدستوري مل يلبيا توقعات أن تكـون العمليـة                                   وإذ يعرب عن قلقه     
                                            مان أن تكون العمليات السياسية يف البلد                                                                           السياسية حرة وعادلة، ويؤكد من جديد مناشداته حكومة ميامنار لض         

                           شفافة وشاملة وحرة وعادلة،

                                                                                             إزاء استمرار اإلقامة اجلربية التعسفية املفروضة على األمني العام للرابطة الوطنية من أجل                                  وإذ يعرب عن قلقه     
         ً     سياسـياً     ً يناً       سـج    ٢٩                                                                                             الدميقراطية، داو أوونغ سان سوو كي، وإزاء التقارير اليت أفادت بأنه، رغم إطالق سراح               

   ،                                                     شخص مسجون يف ظروف شاقة أو يف مواقع غري معلومة أو بدون هتم   ٢     ١٠٠         ، ال يزال      ً مؤخراً
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          جبميـع        ً   تاماً                                                              ً             أن حكومة ميامنار تتحمل مسؤولية كفالة متتع مجيع سكان ميامنار متتعاً                              وإذ يؤكد من جديد   
                                       تحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،                                       ً                                    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم امل          

                                      وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

   ٢ / ٥                                                                    بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة، و            ١ / ٥                    إىل قراري اجمللس             وإذ يشري 
    ١٨       ملؤرخني                                                                                             بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، ا             

                                                   ً                          ، وإذ يؤكد أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                  االنتهاكات املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛      يدين  -  ١  

          تفرج بدون                   افع سياسية، وأن                   ة االعتقاالت بدو   ل                                           حكومة ميامنار على أن تتراجع عن مواص               حيث بشدة   -  ٢  
                                                                                           مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم األمني العام للرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة، داو                             تأخري وبدون شروط عن   
                            وزعيم جمموعة طلبـة جيـل                                                                   رابطة قوميات شان من أجل الدميقراطية، يو كون تون أو،              رئيس و                      أوونغ سان سوو كي،     

  ؛           مني كو ناينغ      ، يو    ١٩٨٨

                منـشأة مبوجـب                    مستقلة ونزيهة        خمتصة و       حماكم        أمام                                إجراء حماكمات عادلة وعلنية         إىل        يدعو  -  ٣  
                                    األحكام القاسية الـصادرة يف يـانغون                                                               ويعرب عن قلقه إزاء أوجه القصور يف احملاكمات اليت أدت إىل                  لقانون،   ا

  ؛          القصور هذه                           حكومة ميامنار إىل تصحيح أوجه      دعو ي   ، و    ٢٠٠٨      نوفمرب  /                        ومانداالي منذ تشرين الثاين

                                                                                إجراء حتقيق كامل يتسم بالشفافية والفعالية والرتاهة واالسـتقاللية يف كافـة                إىل       ً   أيضاً     يدعو  -  ٤  
                                                                     قوق اإلنسان، مبا يشمل حاالت االختفاء القسري، واالحتجاز التعـسفي،           حل             انتهاكات                    املتعلقة بوقوع          التقارير

                                        ن ضروب إساءة املعاملة، وإىل حماكمة املسؤولني                                                   واالغتصاب وغريه من ضروب العنف اجلنسي، والتعذيب وغريه م
                                                          عن ذلك لوضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛

                                                                                        حكومة ميامنار على إهناء كل أشكال التمييز وعلى محاية احلقوق املدنية والـسياسية                      حيث بشدة   -  ٥  
       ميدان              ً              واالمتثال حتديداً اللتزاماهتا يف                حلقوق اإلنسان،                        على أساس اإلعالن العاملي                                واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

                 ً                                                                                حقوق اإلنسان وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف هذا الصدد؛

                                                                                                   بتمديد الفترة التجريبية للتفاهم التكميلي بني منظمة العمـل الدوليـة وحكومـة ميامنـار                    يرحب  -  ٦  
                                                                                    ، وحيث حكومة ميامنار على تكثيف التدابري الرامية إىل وضع حد للسخرة، وتعزيز تعاوهنا مـع        ٢٠٠٩     اير    فرب /    شباط   يف

              طاليب االنتصاف؛          بصفة خاصة            سلبية متس        تداعيات                                                       مكتب االتصال التابع ملنظمة العمل الدولية، وضمان عدم حدوث 

                              تخدام اجلنود األطفال من قبل               تجنيد واس  ل                                  ً       كومة ميامنار أن تضع على الفور حداً       حب         بشدة     يهيب  -  ٧  
                              محاية األطفال من الرتاع املسلح،         اليت تكفل                                  للقانون الدويل، وأن تكثف التدابري                            ً مجيع األطراف، مما يشكل انتهاكاً

                                                                     وأن تواصل تعاوهنا مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح؛
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                                                    اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة، يف سـياق              مع                           تعاون حكومة ميامنار                      يالحظ مع التقدير    -  ٨  
                             بآلية الفريق األساسي الثالثي                                                                             ً تقدمي املساعدة الدولية إىل السكان الذين تأثروا بإعصار نرجس، وبتمديد العمل مؤخراً

            ر يف األرواح؛                                                                       يف اعتباره أن االستجابة يف الوقت املناسب تسهم يف ختفيف املعاناة وتقليص اخلسائ             ً األطراف، واضعاً

                                                                            كومة ميامنار أن تعاجل على وجه االستعجال احلالة اإلنسانية املتردية، وأن تسمح بوصول  حب      يهيب  -  ٩  
                                                                                                       املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتاجني إليها يف مجيع مناطق ميامنار، بسرعة وبدون عراقيل وأن تـسهل           

  ؛  ً ياً                                           ذلك، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص املشردين داخل

        راخـني                                                                  األشخاص املنتمني إىل أقلية الروهينغيا العرقية يف مشال والية                   إزاء حالة                 يعرب عن قلقه    -   ١٠  
                                                                                      وحيث حكومة ميامنار على االعتراف حبق هؤالء األشخاص يف اجلنسية ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املقررة هلم؛

  ؛       املتبقية       رئيسية   ال      دولية   ال           قوق اإلنسان                                           كومة ميامنار أن تنظر يف االنضمام إىل معاهدات ح حب      يهيب  -   ١١  

       يـدعو                                               من القوانني احمللية قد أحيـل إىل املراجعـة و                               ً     باملعلومات اليت تفيد بأن عدداً          علما       حييط    -   ١٢  
        للقانون                                                                                         إىل ضمان إجراء استعراض شفاف وشامل ومستفيض ملدى امتثال مجيع تشريعاهتا الوطنية                           حكومة ميامنار 

                                                                 مع املعارضة الدميقراطية والفئات العرقية، ويـدعوها إىل أن              بناء                      قتران مع فتح حوار                              الدويل حلقوق اإلنسان، باال   
                                             منافية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن تلغيها؛                                ُ            األحكام القانونية الوطنية اليت ُيستنتج أهنا   هذه               تتوقف عن تطبيق 

                       اإلجراءات القانونيـة       لضمان                اجلهاز القضائي                       كفالة استقاللية ونزاهة                        حكومة ميامنار على       حيث  -   ١٣  
                                                                                                             الواجبة، ويرحب يف هذا السياق مبا أعربت عنها سلطات ميامنار للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف                  

                                  السلطات إىل أن تفي هبذه التأكيدات يف                     صالح القضائي، ويدعو       بشأن اإل   ً اً                                 ميامنار من تأكيدات بشأن بدئها حوار
              أقرب وقت ممكن؛

                                                                           ً            حكومة ميامنار على أن تقدم، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، تدريباً                 ً أيضاً    حيث  -   ١٤  
  ،        فيها                                              فراد القوات املسلحة والشرطة وموظفو السجون      أل                                                بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل              ً مناسباً
                               اإلنساين الـدويل، وأن تـضعهم                                                                                 تكفل امتثال هؤالء األفراد التام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون                وأن

                                   مساءلة عن أي انتهاكات يف هذا الصدد؛      موضع

                                                                                       حكومة ميامنار إىل الدخول يف عملية حوار ومصاحلة وطنية منفتحة وموضوعية وحمـددة                  يدعو  -   ١٥  
                                               من ممثلي كافة األحزاب السياسية واجلماعات العرقية؛        كاملة       مشاركة       يف إطار    ،     ً زمنياً

                                                                            يامنار إىل ضمان تنظيم عملية انتخابية حرة وعادلة، تكون شفافة وشاملة،                      حكومة م           ً  يدعو أيضاً   -   ١٦  
    ة؛ ي                 مشاركة تامة وحقيق             أصحاب املصلحة               شارك فيها مجيع  ي و

     يشمل                                                                                            حكومة ميامنار على أن تضمن احلق يف حرية التجمع وتشكيل اجلمعيات وحرية التعبري، مبا                حيث  -  ١٧  
            هذه احلقوق؛      ممارسة                          مجيع القيود املفروضة على      ً  فوراً    تلغي      لى أن                                      احلق يف وسائط إعالم حرة ومستقلة، وحيثها ع
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 ي متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقراريقرر  - ١٨  
 ،٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠ و ١٩٩٢مارس  / آذار ٣املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨حقوق اإلنسان     جلنة

 ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٢جملس حقوق اإلنسان ولقرار 

تتعاون معـه     حكومة ميامنار على أن تواصل استجابتها لطلبات املقرر اخلاص لزيارة البلد وأن           حيث    - ١٩  
 بإتاحة وصوله إىل مجيع املعلومات واهليئات واملؤسسات ذات الصلة واألشخاص املعنيني، من أجل متكينه من تعاوناً تاماً

 A/HRC/7/24 و A/HRC/7/18 و (A/HRC/6/14وفاء بواليته بفعالية، وتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقـاريره             ال
 ؛٨/١٤ و٧/٣١ و٦/٣٣ و٥/١-  اجمللس دإقرارات، فضالً عن )A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12و

ني وإىل   إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والـست              يطلب  - ٢٠  
 جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

 املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من           أن تزود فوضية السامية   املب يهيب  - ٢١  
 االضطالع بواليته على حنو كامل؛

دف ضمان وار مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هب احلأن تواصلكومة ميامنار حب  كذلكيهيب  - ٢٢  
 االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛

 لبعثة املساعي احلميدة والتزام األمني العام، ويشجع حكومة ميامنار على السماح  القوييعرب عن تأييده  - ٢٣
 وشاملة، تيسري عملية سياسية حقيقيةبقصد بإجراء زيارات منتظمة للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبيامنار، 

  .واملقرر اخلاص يف هذا الصددويدعو حكومة ميامنار إىل ضمان التعاون التام مع األمني العام وممثله 

 اجللسة الرابعة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]اعتمد بدون تصويت[    

   حقوق اإلنسانميدان يف  والتدريبلتثقيفإعالن األمم املتحدة ل -١٠/٢٨

  ان،إن جملس حقوق اإلنس

، الذي طلـب اجمللـس   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٠ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان     إذ يشري   
اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد مشروع إعالن بشأن التثقيف والتـدريب يف ميـدان                مبوجبه من   

  ،حقوق اإلنسان لعرضه على جملس حقوق اإلنسان

بذولة بشأن هذه املسألة من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحـدة             اجلهود امل وإذ يدرك ويقدِّر      
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من            ) اليونيسيف(للطفولة  

  قبل أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبن فيهم املُرّبون واملنظمات غري احلكومية،



A/HRC/10/L.11 
Page 79 

 يف النـهوض    )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       بصورة خاصة على دور     وإذ يشدد     
  ،بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان

 مبا أبداه عدد كبري من أصحاب املصلحة من اهتمام يف الردود اليت قّدموها على االسـتبيان                 وإذ يرحب   
آراء وإسهامات أصحاب املصلحة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف       الذي أعدته اللجنة االستشارية اللتماس      

  حمتوى مشروع اإلعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،

 بالتقرير املرحلي عن مشروع اإلعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق            وإذ يرحب مع االرتياح     
   يف الدورة احلالية،اإلنسان الذي قّدمته اللجنة إىل اجمللس

 الذين مل يقدموا بعد ردودهم عن االستبيان الذي أعدتـه           أصحاب املصلحة املعنيني  مجيع  حيث    - ١  
اللجنة االستشارية بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف حمتوى اإلعالن على أن تفعل ذلك وأن تضع يف اعتبارها                  

  الصكوك احلالية ذات الصلة؛

فل املعين بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان الرامية إىل تنظيم حلقة             مببادرة احمل  يرحب  - ٢  
 ومجيع  حلقوق اإلنسانة األمم املتحدة السامي   ةمفوضدراسية مبشاركة خرباء وخمتصني وباالستعانة مبساعدة وخربة        

  ؛عالناألطراف املهتمة، من أجل مواصلة التفكري يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف مشروع اإل

اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان تقدمي مشروعها لإلعـالن بـشأن التثقيـف           إىل   يطلب  - ٣  
  .٢٠١٠مارس /والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان إىل اجمللس لينظر فيه يف دورته الثالثة عشرة املزمع عقدها يف آذار

 اجللسة اخلامسة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]ن تصويتاعتمد بدو[    

  احملفل االجتماعي  -١٠/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن هذه املسألة جلنة حقـوق اإلنـسان               إذ يشري     
  السابقة وجلنتها الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٣ و٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قراريه  وإذ يشري أيضاً  

 أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع يبقيان ضرورة أخالقية ومعنوية حتمية              وإذ يضع يف اعتباره     
 ٢٠٠٨االجتماعي لعام  مقرر احملفل -  تقرير رئيس وإذ يالحظللبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان، 

، الذي ركّز على املسائل املتعلقة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ إىل   ١املعقود من   
  اإلنسان، واملمارسات الفضلى يف مكافحة الفقر، والُبعد االجتماعي لعملية العوملة،
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م املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجراء  الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األموإذ يؤكد من جديد  
حوار وتبادل لآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات                

 على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يأخذ يف احلسبان إسـهام احملفـل                وإذ يشدِّد احلكومية الدولية،   
كحيِّز حيوي إلجراء حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمـة               االجتماعي  

  لتعزيز متتع اجلميع بكافة حقوق اإلنسان،

 املعقود ٢٠٠٨ مقرر احملفل االجتماعي لعام - بالتقرير الذي قدمه رئيس حييط علماً مع االرتياح   - ١  
  ؛A/HRC/10/65) (٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ إىل ١يف جنيف من 

 وبالطاَبع املبَتكر   ٢٠٠٨ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       حييط علماً مع االهتمام     - ٢  
لكثري منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية، وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقـضاء علـى الفقـر،                  

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

 على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليـات     احلفاظ يؤكد من جديد    - ٣  
 على ويشددوخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، حلقوق اإلنسان األمم املتحدة 

ضرورة تأمني مشاركة أوسع ملنظمات القاعدة الشعبية وألولئك الذين يعيشون يف حالة من الفقـر، وال سـيما                  
ه الغاية ينظر يف أمور منها إمكانيـة        النساء، يف البلدان النامية خاصة، يف دورات احملفل االجتماعي، وحتقيقاً هلذ          

إنشاء صندوق تربعات تابع لألمم املتحدة بغية املسامهة يف توفري املوارد هلذه املنظمات لتمكينها من املشاركة يف                 
  الدورات املقبلة واإلسهام يف مداوالهتا؛

ـ            يؤكد  - ٤   ز الـتالحم    على أمهية بذل جهود منسقة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لتعزي
االجتماعي على أساس مبادئ العدالة االجتماعية واإلنصاف والتضامن، وتناول البعد االجتماعي لعملية العوملـة              

  اجلارية وما تطرحه من حتديات، والتأثريات السلبية لألزمتني االقتصادية واملالية احلاليتني؛

 يف جنيف يف تـواريخ      ٢٠٠٩م  أن يعقد االجتماع القادم للمحفل االجتماعي خالل عا       يطلب    - ٥  
مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع نطاق ممكن من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة               

  :من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعه القادم على ما يلي

  ة على اجلهود اهلادفة إىل مكافحة الفقر؛التأثريات السلبية لألزمات االقتصادية واملالي  )أ(  
املمارسات الفضلى اليت تتبعها الدول يف تنفيذ برامج الـضمان          : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر     )ب(  

  االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان؛
  .املساعدة والتعاون الدوليان يف جمال مكافحة الفقر  )ج(  

  :ليخصص أعماله كما يلي دة ثالثة أيام عمل أن جيتمع احملفل االجتماعي مليقرر  - ٦  
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  يومان إلجراء مناقشات تركز على املواضيع اليت يهتم هبا احملفل؛  )أ(  
يوم واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع أصحاب واليات اإلجراءات املواضيعية التـابعني جمللـس                )ب(  

 ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل حقوق اإلنسان بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي،
  .اهليئات املختصة عن طريق جملس حقوق اإلنسان

 مقرر احملفل - إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان القيام، يف أقرب وقت ممكن، بتعيني رئيس يطلب   - ٧  
  مبـدأ   من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليميـة، واضـعاً يف اعتبـاره               ٢٠٠٩االجتماعي لعام   
  التناوب اإلقليمي؛

ن إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أنسب التواريخ لعقـد احملفـل      املقرر املعيّ  - الرئيس  يدعو    - ٨  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛٢٠٠٩االجتماعي لعام 

ق اإلنسان التشاور مع مجيع اجلهات الفاعلة املعينة  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقو  يطلب  - ٩  
 أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف عمليات          ٥يف هذا القرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة          

  ؛٢٠٠٩احلوار واملناقشة اليت ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 

ر مشاركة ما ال يزيد عن      ية حلقوق اإلنسان أن تيسّ     إىل مفوضة األمم املتحدة السام     يطلب أيضاً   - ١٠  
  أربعة من أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة التابعني جمللس حقوق اإلنسان يف احملفل االجتمـاعي                

 املقرر بصفة خرباء استشاريني، وخباصة اخلبري املستقل املعـين مبـسألة حقـوق    - ، ملساعدة الرئيس    ٢٠٠٩لعام  
  ر املدقع واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛اإلنسان والفق

أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومجيـع     يقرر    - ١١  
أصحاب املصلحة املهتمني مثل املنظمات احلكومية الدولية، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحـدة، وخباصـة               

اب واليات اإلجراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتـصادية اإلقليميـة، والوكـاالت              أصح
واملنظمات املتخصصة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمـة               

 عن املمثلني الذين تسميهم املؤسسات الوطنية حلقوق التجارة العاملية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، فضالً
اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وأن يظل مفتوحاً  
أيضاً لسائر املنظمات غري احلكومية اليت تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه، 

ال سيما اجلهات الفاعلة الناشئة حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلـضرية مـن الـشمال                 و
واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات الفالحني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدوليـة، واملنظمـات             

ت العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملصارف      الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطا      
اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائية الدولية، استناداً إىل ترتيبات من بينها قـرار اجمللـس                

 وإىل املمارسات اليت الحظتها جلنة حقـوق        ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   
 إجراءات اعتماد مفتوحة وشفافة وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، مـع ضـمان               اإلنسان، من خالل  

  مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر من الفعالية؛
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور يطلب  - ١٢  
خباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من           وأوسع مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، و       

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

 إىل األمني العام أن يعتمد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، يطلب أيضاً  - ١٣  
 ذوي الصلة واملنظمات ذات الصلة إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة وأن يدعو األفراد

  لنجاح هذه املبادرة؛

   إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان؛ ٢٠٠٩احملفل االجتماعي لعام يدعو   - ١٤  

تسهيالت الالزمة لالضطالع   األمني العام تزويد احملفل االجتماعي جبميع اخلدمات وال         إىل يطلب  - ١٥  
بأنشطته ويطلب أيضاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل الدعم الالزم لتيسري عقد احملفل 

  االجتماعي وإجراء مداوالته؛

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند تقدمي التقرير يقرر   - ١٦  
  . إىل جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٩احملفل االجتماعي لعام عن 

 اجللسة اخلامسة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]اعتمد بدون تصويت[    

وضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع            - ١٠/٣٠
  أشكال التمييز العنصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مراعاةً ملقـرر   ، الذي قرر مبوجبه،     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    إذ يشري   
وإرشادات املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام          

ها والية  أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إلي،٢٠٠١
وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقيـة أو يف شـكل بروتوكـول إضـايف                    

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

  التحريض على الكراهية العنصرية والدينية،

لن الذي أكد فيه من جديد أنه       ،  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إىل قراره   وإذ يشري أيضاً      
  ،إعالن وبرنامج عمل ديربانُيعاد التفاوض بشأن 
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للجنـة  الجتماعات املعقودة أثناء اجلزأين األول والثاين من الدورة األوىل          بالتقدم احملرز يف ا   وإذ يرحب     
، ويعرب عن الرغبة املشتركة للمنظومة الدولية املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية

  خصصة يف الوقت املناسب، حلقوق اإلنسان واحلاجة إىل تعزيز زخم هذه العملية بغية ضمان تنفيذ والية اللجنة امل

إىل ضرورة تقدمي احلماية املالئمة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك              وإذ يشري     
  من تعصب، فضالً عن سبل االنتصاف املناسبة، يف سياق مكافحة مجيع أشكال اإلفالت من العقاب يف هذا اجملال،

تمدهتا اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضـع           خارطة الطريق اليت اع    يؤيد  - ١  
معايري تكميلية، أثناء اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، باعتبارها وثيقة إطارية توجيهية جلميع األعمال اليت ستجري                

  مستقبالً يف هذا اجملال؛

يف خارطة الطريق يف الوقت املناسب  املقرر ضمان توزيع النتائج املشار إليها -  إىل الرئيس يطلب  - ٢  
على مجيع أصحاب املصلحة، كيما يتسىن صياغة معايري تكميلية لتعزيز وحتديث الـصكوك الدوليـة ملكافحـة                 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف مجيع جوانبها، وذلك اعتبـاراً مـن                  

  الدورة الثانية؛

  يع الدورات القادمة للجنة املخصصة يف فترة واحدة تستغرق عشرة أيام عمل متتالية؛ أن ُتعقد مجيقرر  -٣  

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / أن تعقد الدورة الثانية للجنة املخصصة يف تشرين األولأيضاً يقرر  - ٤  

 كذلك اإلبقاء على هذه املسألة ذات األولوية يف برنامج عمله واستعراض التقدم احملرز يف               يقرر  - ٥  
  . الثالثة عشرةدورته 

 اجللسة اخلامسة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

انظـر الفـصل    . ، مع عدم وجود ممتنعني عن التصويت      ١٣ صوتاً مقابل    ٣٤اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. التاسع

ا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،    االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسي       :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـويت، زامبيـا،            
السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر،           

  كاراغوا، اهلند؛مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، ني

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،   :املعارضون
  .] الشمالية، هولندا، اليابانآيرلندافرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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ءات نداء عاملي من أجل اختاذ إجـرا      : من اخلطابة إىل الواقع     -١٠/٣١
ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       

  وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أيدت مبوجبه اجلمعية إعـالن       ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
 املـؤرخ  ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥خ   املؤر ٢٠٠٢/٦٨وبرنامج عمل ديربان، وقراري جلنة حقوق اإلنسان        

  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣

  / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٣/٢، و ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٣٠ املـؤرخ    ١/٥ إىل قراراته    وإذ يشري أيضاً    
  ، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٩/١٤، و٢٠٠٦ديسمرب 

درين من أصل أفريقي، حسبما هو منصوص        عمل فريق اخلرباء العامل املعين باملنح      وإذ يالحظ مع االهتمام     
عليه يف واليته، على االستمرار يف إجياد السبل والوسائل اليت متكنه من أداء واليته على النحو األمثل، وخباصـة يف                    
جمايل االتصال املباشر باجملتمعات املتأثرة للمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف الشتات والتـشاور معهـا،                 

 االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية بغية املسامهة يف برامج التنمية ملصلحة املنحدرين من أصل أفريقي               ويشمل ذلك 
  باإلضافة إىل القيام بالزيارات القطرية،

 بالتحديات اليت أعاقت عمل فريق اخلرباء اخلمسة البارزين املستقلني من االضطالع بواليته على الوجه               وإذ يسلم   
  بعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،الكامل يف متا

 مجيع اجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنـامج عمـل                 وإذ يقدر   
  ديربان يف عمله البّناء الرامي إىل التنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفقاً لواليته،

اء اخلمسة البارزين املستقلني املعنيني مبتابعة تنفيذ أحكام إعالن وبرنامج عمـل             بعمل اخلرب  حييط علما   -١  
  ديربان مبا يتوافق مع واليتهم؛

   بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي ويرحـب خبطـة عملـه                حييط علما   -٢  
 ويطلب باإلضافة إىل ذلك من مفوضـية األمـم          ، ويشدد على احلاجة إىل توافر املوارد الضرورية       ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إتاحة املوارد الالزمة والدعم الالزم لتمكني الفريق العامل من أداء واليته بالكامل، وخباصة 
  القيام بالزيارات القطرية وعقد االجتماعات العامة مع املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف الشتات؛

   بتقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛يرحب  -٣  

  .يقرر أن يبقي هذه املسألة اهلامة قيد النظر  -٤  

 اجللسة اخلامسة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]اعتمد بدون تصويت[    
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   حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان - ١٠/٣٢

  إن جملس حقوق اإلنسان؛

   مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٥ إىل قراره وإذ يشري  

   احترامه لسيادة الصومال ووحدة أراضيها واستقالهلا السياسي والوحدة فيها،وإذ يؤكد من جديد  

ات السياسية اإلجيابية والتقدم احملرز يف عملية جيبويت إلحالل السالم يف الصومال مبـا يف                بالتطور وإذ يرحب   
 قبل عشرة ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩ذلك االستقالة الطوعية اليت قدمها الرئيس السابق عبد اهللا يوسف أمحد يف 

يت، وانتخاب الرئيس شيخ شريف شيخ أمحـد يف         شهور من اختتام فترة رئاسته، وعقد الربملان االحتادي االنتقايل جبيبو         
ـ          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٤ وتصديق الربملان يف     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣٠  ي على تويل عمـر عبـد الرشـيد عل

  شارماركي رئاسة الوزراء مث تشكيل حكومة جديدة؛

 ٥/٢لألمـم املتحـدة و   املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع ٥/١ إىل قراري اجمللس   وإذ يشري   
املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املكلفني من جملـس حقـوق اإلنـسان                  

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخني 

 بالتزام االحتاد األفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من أجل التوصل إىل املصاحلة               وإذ يرحِّب   
الستقرار، وجبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة الصومال يف إعادة إرسـاء االسـتقرار      وا

  والسالم واألمن يف إقليمه الوطين، وبتمديد والية بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال لثالثة أشهر إضافية،

واملساعدة يف ميدان حقوق اإلنسان أمهية بالغـة يف          أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية      وإذ يؤكد من جديد     
  اإلسهام يف التخفيف من حدة الفقر والترويج جملتمع أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطية يف الصومال،

 إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال، ويدعو إىل وضعِ حـدِّ     يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  جلميع االنتهاكات فوراً؛

 بالعمل الذي اضطلع به اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال              مع التقدير  حييط علماً   - ٢  
  ؛)A/HRC/10/85(وبتقريره 

، بدون إخالل باألحكام ذات     ٢٠٠٩سبتمرب  / اخلبري املستقل إىل مواصلة عمله حىت هناية أيلول        يدعو  - ٣  
  ؛٥/١ الصلة الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان

 يف الوقت نفسه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على الوصول إىل اتفاق شامل               يشجع  - ٤  
مع السلطات الصومالية بشأن التعاون التقين وبناء القدرات البشرية واملؤسسية على املستوى الوطين واإلقليمي يف ميدان 

 التشريعي واجلهاز القضائي ووكاالت إنفاذ القوانني والتعلـيم         حقوق اإلنسان يف داخل الصومال، مبا يف ذلك القطاع        
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 عن االضطالع حبمالت التوعية مجيعها مبا يتوافق مع أولويات السلطات الصومالية واإلطار الذي حتدده يف مجلة                 فضالً
  أمور منها هتيئة أنسب الظروف لعمل اخلبري املستقل، بغية مواصلة جتديد واليته؛

ع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الدعم الكايف              باجملتم يهيب  - ٥  
وامللموس يف الوقت املناسب من أجل تعزيز قدراهتا كجزء من هنج متكامل يشمل األبعاد الـسياسية واألمنيـة                  

  وحقوق اإلنسان؛

 بـشرية وتقنيـة وماليـة يف     إىل األمني العام تزويد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدةٍ         يطلب  - ٦  
  اضطالعه بواليته؛

   لتقريره إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس؛  إىل اخلبري املستقل أن يقدم استكماالًيطلب  - ٧  

  . أن يبقي املسألة قيد النظريقرر  - ٨  

 اجللسة اخلامسة واألربعون    
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    
 .]اعتمد بدون تصويت[    

وتعزيز  ن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    حالة حقوق اإلنسا    - ١٠/٣٣
  التعاون التقين واخلدمات االستشارية

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

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

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

اجملتمع الدويل تزويـد    فيه  ناشد   الذي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧  املؤرخ ٧/٢٠ إىل قراره    وإذ يشري كذلك  
  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت تطلبها، هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان

 الذي أدان فيه أعمـال العنـف،        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ   ٨/١- قراره دإ  إىلوإذ يشري     
   والتجاوزات اليت وقعت يف كيفو، وخباصـة العنـف اجلنـسي وقيـام املليـشيات               وانتهاكات حقوق اإلنسان  

  بتجنيد األطفال،

عن تقديره للدور الذي اضطلع به اجملتمع الدويل، وال سيما االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب، وإذ يعرب   
  اطية،لتعزيز سيادة القانون وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقر
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العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق  أنوإذ يعترب 
املعنـيني  مكّمل لعمل املقررين اخلاصـني      اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية           

  ،بصورة كافيةوجيب تعزيزه مبواضيع حمددة 

فوضية السامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان         املأن مكتب   االعتبار  وإذ يأخذ يف    
يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما بغية حتقيق كفاءة أكثر يف عملهما املتصل                  

  ،حبالة حقوق اإلنسان يف البلد

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  وجود برنامج وطينوإذ يأخذ يف احلسبان
وعزم احلكومة على تنفيذه، وال سيما عن طريق زيادة املبالغ املرصودة يف امليزانية لوزارة حقوق اإلنسان اليت ينبغي 

  توسيع هياكلها لتقوم بتغطية املقاطعات وتوفري محاية أفضل حلقوق اإلنسان؛ 

  مجهوريةفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف املعنيني مبواضيع حمددة  املقررين اخلاصني أنشطة استعرض وقد
  ،الكونغو الدميقراطية

 بالتزام مجهورية الكونغو الدميقراطية مبواصلة التعاون التقين مع خمتلف املمثلني واملقررين            يرحب  - ١
  قوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ اخلاصني املعنيني مبواضيع حمددة، وذلك يف سياق متابعة حالة ح

وقيامها بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية للمجلس           يرحب أيضاً   - ٢
بتوجيه دعوات زيارة لعدد من املقررين اخلاصني من بينهم املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل 

ني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، لتمكينهم من تقدمي توصيات، يف إطار والياهتم، عن الكيفية                 األم
املثلى لتقدمي املساعدة التقنية جلمهورية الكونغو الدميقراطية بغية معاجلة حالة حقوق اإلنسان وحتقيق نتائج ملموسة على 

  الكونغو الدميقراطية؛  ليت حددهتا حكومة مجهوريةأرض الواقع، مع مراعاة االحتياجات ا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية على مواصلة التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة            يشجع  - ٣
حبقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا امللحـق                

 األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ويشري مع التقدير إىل قرار إنشاء وكالة وطنية حملاربة العنف اجلنسي ضد                 بامليثاق
  النساء واألطفال، الذي اختذته احلكومة يف إطار سياستها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

اء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،  مجهورية الكونغو الدميقراطية على استكمال عملية إنشيشجع أيضاً  - ٤
عمالً مببادئ باريس، ويرحب بقيام الرئيس بإصدار قانون حلماية الطفل، ويدعو احلكومة إىل حتقيق هـدفها املتعلـق                  

  بتعزيز تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس واألوساط األكادميية والقوات املسلحة والشرطة الوطنية ودوائر األمن؛ 

تقرير املقررين اخلاصني السبعة املعنيني مبواضيع حمددة املتعلق باملساعدة التقنية جلمهورية            ب حييط علماً   - ٥
الكونغو الدميقراطية وضرورة النظر على وجه الـسرعة يف األوضـاع الـسائدة يف اجلـزء الـشرقي مـن البلـد                      

)A/HRC/10/59(  ردين داخلياً وبالنيابة عن املمـثلني  ، املقدم من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمش
  واملقررين اخلاصني الستة اآلخرين، ويدعوهم إىل موافاته، يف دورته الثالثة عشرة، بتقرير آخر عن تطورات احلالة؛
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 باجملتمع الدويل زيادة خمتلف أشكال املساعدة اليت طلبتها مجهورية الكونغو الدميقراطية بغية يهيب  - ٦
  نسان؛حتسني حالة حقوق اإل

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إطالع اجمللس يف دوراته القادمة على حالة حقوق يدعو  - ٧
  اإلنسان على أرض الواقع وحتديث معلوماتـه يف هـذا الـصدد، مـع حتديـد الـصعوبات الـيت يواجههـا                     

  واحتياجاهتا ذات الصلة؛

وق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف        بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلق      حييط علماً   - ٨
، ويـدعو   )A/HRC/10/58(مجهورية الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت اضطلعت هبا يف البلد املفوضية السامية            

  املفوضية إىل موافاة اجمللس يف دورته الثالثة عشرة بتقرير عن تطورات احلالة وهذه األنشطة؛ 

حكومة مجهوريـة الكونغـو     من قبل    آلية حملية للتعاون      إنشاء أن يدعم اجملتمع الدويل   ب يهيب  - ٩
الدميقراطية ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة يف مجهورية               

  ؛ "قوق اإلنسان بني املعنيني حبجهة الوصل" الكونغو الدميقراطية، وهي اآللية املسماة

ية السامية أن تقوم، عن طريق مكتبها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بزيـادة              باملفوض يهيب  - ١٠
  وتعزيز أنشطتها وبراجمها يف جمال املساعدة التقنية، وذلك بالتشاور مع سلطات البلد؛

  . رصد حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف دورته الثالثة عشرة متابعة يقرر  - ١١

 اخلامسة واألربعوناجللسة     
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    

انظر .  عن التصويت  عضواً ١٤ صوتاً مع عدم وجود معارضني، مع امتناع         ٣٣اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية     [
 :وكان التصويت على النحو التايل. الفصل العاشر

وغواي، باكستان،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أور         :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـويت، زامبيـا،            
السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر،           

  مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند؛

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،           :املمتنعون
 الشمالية، نيكاراغوا، آيرلنداسويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .]هولندا، اليابان
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  املقررات -  باء

  بوتسوانا:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠١املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،
   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            إذ يتصرف امتثاالً    

 بـشأن   PRST/8/1 لبيان الـرئيس     وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩رخ أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤ

 مبا يتطابق مع مجيع األحكـام ذات        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ استعراض بوتسوانا يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوتسوانا اليت تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن                يعتمد  
أو االسـتنتاجات   /، باإلضافة إىل آراء بوتـسوانا بـشأن التوصـيات و          )A/HRC/10/69(استعراض بوتسوانا   

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/69/Add.1 و، الفصل السادس،A/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

  اجللسة السابعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  جزر البهاما:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٢املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          إذ يتصرف امتثاالً    
 بشأن أساليب وممارسات    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار اجمللس   

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

ات  مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذ      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١ استعراض جزر البهاما يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبزر البهاما اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن استعراض                يعتمد  
أو /، باإلضافة إىل آراء جـزر البـهاما بـشأن التوصـيات و            )A/HRC/10/70/Corr.1 و A/HRC/10/70(جزر البهاما   

زامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل                االستنتاجات وااللت 
  ).A/HRC/10/70/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

  اجللسة السابعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .]دون تصويتاعتمد ب[    
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  بوروندي:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٣املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            ًإذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن   PRST/8/1س   لبيان الـرئي   وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكـام ذات        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢ استعراض بوروندي يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

وروندي اليت تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن        نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بب      يعتمد  
أو االسـتنتاجات  /، باإلضافة إىل آراء بورونـدي بـشأن التوصـيات و         )A/HRC/10/71(استعراض بوروندي   

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(ل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل كافية خال

  اجللسة السابعة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  لكسمربغ:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٤املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مـارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١معية العامة يف قرارها      للوالية اليت أسندهتا إليه اجل     إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكـام ذات        ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٢ استعراض لكسمربغ يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بلكسمربغ اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بـشأن               يعتمد  
أو االسـتنتاجات   /، باإلضافة إىل آراء لكسمربغ بـشأن التوصـيات و         )A/HRC/10/72(استعراض لكسمربغ   

لتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة واال
  ).A/HRC/10/72/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

  اجللسة الثامنة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .] بدون تصويتاعتمد[    
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  بربادوس:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٥املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            ًإذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن   PRST/8/1ئيس   لبيان الـر   وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكـام ذات        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣ استعراض بربادوس يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

برببادوس اليت تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن           نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد  
أو االسـتنتاجات   /، باإلضافة إىل آراء بربـادوس بـشأن التوصـيات و          )A/HRC/10/73(استعراض بربادوس   

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/73/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(الل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل كافية خ

  اجللسة الثامنة والعشرون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .]اعتمد بدون تصويت[    

  اجلبل األسود:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٦املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مـارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١الية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          للو إذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣ األسود يف  استعراض اجلبلوقد أجرى  
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق باجلبل األسود اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن               يعتمد  
أو االسـتنتاجات   /بل األسود بشأن التوصيات و     باإلضافة إىل آراء اجل    )A/HRC/10/74(استعراض اجلبل األسود    

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/74/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

  الثامنة والعشروناجللسة     
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨    
  .]اعتمد بدون تصويت[    
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  اإلمارات العربية املتحدة:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٧املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          ًإذ يتصرف امتثاال    
 بشأن أساليب وممارسات عملية     PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١رار اجمللس   وق

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطـابق مـع مجيـع        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤ استعراض اإلمارات العربية املتحدة يف       وقد أجرى   
  ؛٥/١صلة الواردة يف قرار اجمللس األحكام ذات ال

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق باإلمارات العربية املتحدة اليت تتألف من تقرير الفريق العامل               يعتمد  
 باإلضافة إىل آراء اإلمارات العربية املتحدة بشأن التوصيات )A/HRC/10/75(بشأن استعراض اإلمارات العربية املتحدة 

نتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت               أو االست /و
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

  اجللسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩    
  .]تاعتمد بدون تصوي[    

  ليختنشتاين:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٨املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            ًإذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن   PRST/8/1 لبيان الـرئيس     وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ استعراض ليختنشتاين يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

تنشتاين اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بـشأن          نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بليخ      يعتمد  
أو االسـتنتاجات   / باإلضافة إىل آراء ليختنشتاين بشأن التوصـيات و        )A/HRC/10/77(استعراض ليختنشتاين   

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/77/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(ية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل كاف

  اجللسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  
  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  صربيا:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١٠٩املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا           للوالية   إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن   PRST/8/1 لبيان الـرئيس     وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات الصلة     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥  استعراض صربيا يف   وقد أجرى   
  ؛٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بصربيا اليت تتألف من تقرير الفريـق العامـل بـشأن                 يعتمد  
سـتنتاجات وااللتزامـات   أو اال/ باإلضافة إىل آراء صربيا بشأن التوصيات و   )A/HRC/10/78(استعراض صربيا   

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل 
  ).A/HRC/10/78/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة الثالثون    
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩  
  .]عتمد بدون تصويتا[  

  تركمانستان:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٠املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            ًإذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن   PRST/8/1يان الـرئيس     لب وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ استعراض تركمانستان يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

ل املتعلق بتركمانستان اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن           نتائج االستعراض الدوري الشام    يعتمد  
أو االسـتنتاجات  / باإلضافة إىل آراء تركمانستان بشأن التوصـيات و     )A/HRC/10/79(استعراض تركمانستان   

اجل معاجلة وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تع
  ).A/HRC/10/79/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة الثالثون   
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩   
  .]اعتمد بدون تصويت[   
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  بوركينا فاسو:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١١املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            متثاالًإذ يتصرف ا    
 بـشأن   PRST/8/1 لبيان الـرئيس     وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩استعراض بوركينا فاسو يف  وقد أجرى  
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق ببوركينا فاسو اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن               يعتمد  
 باإلضافة إىل آراء بوركينا فاسـو بـشأن         )A/HRC/10/80/Corr.1 و A/HRC/10/80(استعراض بوركينا فاسو    

أو االستنتاجات وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل       /التوصيات و 
  ).س، الفصل السادA/HRC/10/29(أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة الثالثون   
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩   
  .]اعتمد بدون تصويت[   

  إسرائيل:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٢املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامـة يف قرارهـا            إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن   PRST/8/1 لبيان الـرئيس     وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١  وقرار اجمللس  ٢٠٠٦مارس  

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩أساليب وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيـع األحكـام ذات         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤ استعراض إسرائيل يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بإسرائيل اليت تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن                يعتمد  
أو االستنتاجات وااللتزامات   / باإلضافة إىل آراء إسرائيل بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/76(استعراض إسرائيل   

ن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأ
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة احلادية والثالثون   
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠   
  .]اعتمد بدون تصويت[  



A/HRC/10/L.11 
Page 95 

  الرأس األخضر:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٣املقرر 

  إلنسان،إن جملس حقوق ا

مـارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          ًإذ يتصرف امتثاال    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٩وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ استعراض الرأس األخضر يف      وقد أجرى   
  ؛٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالرأس األخضر اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن يعتمد  
أو االستنتاجات / باإلضافة إىل آراء الرأس األخضر بشأن التوصيات و)A/HRC/10/81(استعراض الرأس األخضر 

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  .)، الفصل السادسA/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة احلادية والثالثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
  .]اعتمد بدون تصويت[  

  كولومبيا:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٤املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مـارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لس   وقرار اجمل  ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ استعراض كولومبيا يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١لس الصلة الواردة يف قرار اجمل

كولومبيا اليت تتألف من تقرير الفريق العامـل بـشأن          ب نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق       يعتمد  
أو االستنتاجات وااللتزامات / باإلضافة إىل آراء كولومبيا بشأن التوصيات و)A/HRC/10/82(استعراض كولومبيا 

ائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنت
  ).A/HRC/10/82/Add.1، الفصل السادس، وA/HRC/10/29(احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة احلادية والثالثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  وزبكستانأ:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٥املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مـارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩مل املؤرخ وممارسات عملية االستعراض الدوري الشا

 مبا يتطابق مع مجيع األحكام ذات ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ استعراض أوزبكستان يف وقد أجرى  
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأوزبكستان اليت تتألف من تقرير الفريق العامل بـشأن               يعتمد  
أو االسـتنتاجات   / باإلضافة إىل آراء أوزبكستان بشأن التوصـيات و        )A/HRC/10/83(أوزبكستان  استعراض  

وااللتزامات الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة 
  ).A/HRC/10/83/Add.1فصل السادس، و، الA/HRC/10/29(كافية خالل احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة احلادية والثالثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
  .]اعتمد بدون تصويت[  

  توفالو:  نتائج االستعراض الدوري الشامل- ١٠/١١٦املقرر 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مـارس  / آذار ١٥خ   املؤر ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة يف قرارها          إذ يتصرف امتثاالً    
 بـشأن أسـاليب    PRST/8/1 لبيان الرئيس    وفقاً، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ وقرار اجمللس    ٢٠٠٦

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وممارسات عملية االستعراض الدوري الشامل املؤرخ 

ات  مبا يتطابق مع مجيـع األحكـام ذ     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١ استعراض توفالو يف     وقد أجرى   
  ؛٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتوفالو اليت تتألف من تقرير الفريـق العامـل بـشأن                 يعتمد  
أو االستنتاجات وااللتزامـات    / باإلضافة إىل آراء توفالو بشأن التوصيات و       )A/HRC/10/84(استعراض توفالو   

بل اعتماد اجمللس للنتائج، بشأن املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية خالل الطوعية والردود اليت قدمتها، ق
  ).، الفصل السادسA/HRC/10/29(احلوار التفاعلي يف الفريق العامل 

 اجللسة الثانية والثالثون  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  
  .]اعتمد بدون تصويت[  
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  حقوق اإلنسانية لتعزيز ومحاية نشر التقارير اليت أجنزهتا اللجنة الفرع -١٠/١١٧

، بتصويت  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته اخلامسة واألربعني املعقودة يف             
  : عن التصويت، أن يعتمد النص التايل عضوا١٥ً، مع امتناع ٣ صوتاً مقابل ٢٩مسجل، بأغلبية 

  إن جملس حقوق اإلنسان،"

 عمالً بقرار اجلمعية ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩قد توىل، اعتباراً من  اجمللس أنإذ يضع يف اعتباره   
، مجيع واليات جلنة حقوق اإلنسان وآلياهتا ووظائفها ومسؤولياهتا، مبا يف ذلك اللجنة             ٦٠/٢٥١  العامة

  ،حقوق اإلنسانالفرعية لتعزيز ومحاية 

 املؤرخ  ٥/١ها اجمللس يف قراره     إىل وظائف اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان كما حدد        وإذ يشري     
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 اليت كلفت بإعدادها من     حقوق اإلنسان اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية      إصدار مجيع تقارير     يقرر  
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بقـرارات         قبل جلنة حقوق اإلنسان واليت أجنزت وقدمت        

  ."ورهتا الثامنة واخلمسني، بوصفها وثائق رمسية من وثائق األمم املتحدةومقررات اللجنة الفرعية يف د

  :كان التصويت على النحو التايل. انظر الفصل اخلامس[

أذربيجان، األرجنتني، األردن، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيـا، إيطاليـا، باكـستان،             :املؤيدون
ليفيا، مجهوريـة كوريـا،     البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بو      

سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غابون، فرنسا، قطر، مصر، املكسيك، اململكة           
 الـشمالية، نيكـاراغوا،     آيرلنداالعربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

 هولندا، اليابان؛

  الربازيل، موريشيوس، اهلند؛  :املعارضون

سي، إندونيسيا، أنغوال، جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، الصني، غانـا،          االحتاد الرو   :املمتنعون
  .]الفلبني، ماليزيا، مدغشقر، الكامريون، كوبا، نيجرييا، زامبيا

  



A/HRC/10/L.11 
Page 98 

 

  بيان الرئيس -  جيم

PRST/10/1  

  :، البيان التايل٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ يف اجللسة اخلامسة واألربعني، املعقودة يف ،ألقى رئيس اجمللس  

  جملس حقوق اإلنسان،إن "

) A/HRC/10/2-A/HRC/AC/2008/1/2( بتقرير الدورة األوىل للجنة االستشارية       حييط علماً   -١  
ويالحظ أن بعض املقترحات الواردة فيه قد أدرجت يف تقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا الثانية أو مقررات أو 

  ؛ يف الدورات القادمةقرارات أخرى للمجلس وأنه ميكن النظر يف مقترحات أخرى

الـذي  ) A/HRC/AC/2/2( بتقرير الدورة الثانية للجنة االستـشارية        حييط علماً أيضاً    - ٢  
  :يشتمل على مخسة اقتراحات متعلقة مبا يلي

  مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان؛  )أ(
التمييز ضـد األشـخاص     مشروع جمموعة مبادئ عامة ومبادئ توجيهية للقضاء على           )ب(

  املصابني باجلذام وأفراد أسرهم؛
  إدماج املنظور اجلنساين؛  )ج(
  مشاورة خرباء بشأن مسألة محاية املدنيني يف الرتاع املسلح؛  )د(
  .دراسة بشأن أزمة الغذاء  ) ه(

  : أنيالحظ  - ٣  

 A/HRC/10/L.16االقتراحني األول واخلـامس قـد تناوهلمـا مـشروعا القـرارين               )أ(  
  ؛٨/١٣ على التوايل، يف حني أن االقتراح الثاين قد مت تناوله يف سياق قرار اجمللس ،A/HRC/10/L.25و

ميكن تناول االقتراح املتعلق بإدماج املنظور اجلنساين الوارد يف تقرير اللجنة االستشارية،   )ب(  
  يف سياق عمل اجمللس يف دوراته القادمة؛

بشأن اركة خبري من اللجنة االستشارية يف مشاورة اخلرباء أما بشأن االقتراح املتعلق مبش      )ج(  
 على أساس فهم أنه ميكن حتقيق هذا يف ٩/٩مسألة محاية املدنيني يف الرتاع املسلح، املعقودة وفقاً لقرار اجمللس 

  .حدود املوارد القائمة

بقة ميكن أن تنطبق    وإن ما فهمته، بعد التشاور مع الدول األعضاء، أن هذا اإلجراء ال ُيرسي أي سا                
  ."٥/١ لقرار اجمللس وفقاًعلى تقارير اللجنة االستشارية يف املستقبل اليت سيجري تناوهلا 

 -  -  -  -  -  


