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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةاإلنسان، تعزيز ومحاية مجيع حقوق 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مب

، *إيطاليـا  ، أوروغـواي،  *، إسبانيا، إكوادور، أملانيـا    *، أرمينيا *األرجنتني، أذربيجان     
املتعـددة   - دولـة (، بولندا، بوليفيـا     *، البوسنة واهلرسك  *، بنما *باراغواي، الربتغال 

، *، الدامنرك *، جنوب أفريقيا  *، مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة    *، بريو )*القوميات
، *، قربص )* البوليفارية -مجهورية  (، غواتيماال، فرنسا، فرتويال     *سويسرا، شيلي، صربيا  

، املكسيك، اململكة   *، املغرب *، مصر *، التفيا *،كولومبيا*، كوستاريكا *، كندا *كرواتيا
، *، هنغاريـا، هولنـدا    *املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمـسا       

  مشروع قرار: *يونانال

    ١٥/...  
  علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان

  ، إن جملس حقوق اإلنسان  
بشأن علم الطب    ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٧املؤرخ   ١٠/٢٦ قراره   هاعتبارإذ يضع يف      

  ،الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان
 ٢٠املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦ قرار جلنة حقـوق اإلنـسان        أيضاًوإذ يضع يف اعتباره       
، ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٧املؤرخ   ٢/١٠٥مقرر اجمللس   و،  ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 تـشرين   ١املـؤرخ    ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١١اجمللس   يوقرار

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف مفوضية ، فضال عن تقارير    ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
  ،)١(معرفة احلقيقة

تعليق العام للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري            ال الحظوإذ ي   
والذي سلط فيـه    عن احلق يف معرفة احلقيقة فيما يتعلق حباالت االختفاء القسري،            الطوعي

الفريق العامل الضوء على أمهية التعرف على ضحايا االختفاء القسري من خالل مجلة وسائل              
  حتليل احلمض النووي،منها 

 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام شجعي  - ١  
يف حتديد هوية رفات ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين              

  الدويل، والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب؛
  الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام          يشجِّع أيضاً   -٢  

األشخاص الذين انُتزعـوا مـن      هم  يف إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم، مبن في          
ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وكذلك، يف سـياق              

  املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل؛
ية تقدمي نتائج حتقيقات علم الطب الشرعي الـوراثي إىل           على أمه  يشدِّد  - ٣  

  السلطات الوطنية وال سيما، عند االقتضاء، إىل السلطات القضائية املختصة؛
 بتزايد استخدام علم الطب الشرعي الوراثي يف التحقيقات اخلاصة          يرحِّب  - ٤  

 إىل تعزيز التعاون بني باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويدعو
هـذه  إجـراء   الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف ختطـيط و          
  التحقيقات على حنو يتفق مع أحكام القانون الوطين والدويل الواجبة التطبيق؛

 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي وتطبيقه        يشجع  - ٥  
لدولية املقبولة يف األوساط العلمية، فيما يتعلق بضمان اجلودة ومراقبتـها،           عمالً باملعايري ا  

واحلرص، عند االقتضاء، على إيالء أقصى قدر من االحترام ملبـادئ محايـة املعلومـات               
وسريتها وتقييد االطالع عليها، ويقّر بأن لدى دول كثرية تشريعات داخليـة موضـوعة              

  حلماية احلياة اخلاصة لألفراد؛
تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن       بيط علماً مع التقدير     حي  - ٦  

   االستنتاجات اليت خلص إليها؛ خصوصاً ،)٢(الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان
يف حدود املـوارد املتاحـة،      ،  ضع تقريراً ت أن   ة السامي ة إىل املفوض  يطلب  - ٧  

نتـهاكات  االلتحقيق يف   بـا التزام الدول   بشأن  لتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة،        
__________ 
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 اللتزاماهتا القانونية الدوليـة     وفقاً ،لقانون اإلنساين الدويل  لان و ـوق اإلنس ـقحلطرية  اخل
ستخدام الطب  أساليب منها ا  التعرف على ضحايا هذه االنتهاكات، من خالل        بفيما يتعلق   
تطبيـق  املرشد يف   كون مبثابة   ييل  ، بغية مواصلة النظر يف إمكانية وضع دل       الوراثي الشرعي

نـشاء  اإل ، وعند االقتـضاء،   ، مبا يف ذلك    الوراثي بأقصى درجات الفعالية    الطب الشرعي 
  الضمانات املناسبة؛إجياد الوراثي، مع الطب بنوك والتشغيل الطوعيني ل

 النظر يف هذه املسألة يف دورته الثامنة عشرة يف إطار البند نفسه من              يقرر  - ٨  
  .عمالجدول األ

        


