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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *ليـشيت  - ، تيمـور  *، بولندا، تركيا  *، الربتغال * أملانيا *، أفغانستان *إسبانيا، أستراليا     
، الواليات  *، ملديف، النرويج، اهلند   *، كوبا، املغرب  *، فرنسا، فنلندا  *، العراق *رومانيا

  مشروع قرار : املتحدة األمريكية، اليابان

    ١٧.../  
ـ  أ/ آب١٩إعالن يـوم    يـاء ذكـرى ضـحايا    إلح دوليـاًً  اًغـسطس يوم

  وإجالهلم اإلرهاب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل           إذ يسترشد   

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريها من الصكوك ذات الصلة حبقوق اإلنسان الدولية            
  الدويل،والقانون اإلنساين 

 أمهية استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، الـيت           يف اعتباره  يضعوإذ    
، ويؤكد من جديد أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨اعُتمدت يف   

للجميع وسيادة القانون أمران ضروريان ملكافحة اإلرهاب، ويسلِّم بـأن التـدابري الفعالـة              
تتعارض مع هدف محاية حقوق اإلنسان بل تتكامل معه ويعزز بعضها            إلرهاب ال ملكافحة ا 

  ، ويشدد على ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا اإلرهاب،بعضاً

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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هم  اإلرهاب لـضحاياه وألسـر     يسّببها للمعاناة اليت    وإذ يعرب عن استيائه الشديد      
  ويعرب عن تضامنه العميق معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛

جبميع  ه، وممارساتهوأساليب إدانته القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب وإذ يؤكد من جديد  
كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصـفها        اً   وأي ب ارُتك حيثماأشكاله ومظاهره،   

  ومكافحته، رة، وجيدد التزامه بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهابإجرامية وغري مرب أعماالً
، جبميع أشـكاله    ه وممارسات هوأساليباإلرهاب  أن أعمال   اً  أيض وإذ يؤكد من جديد     

ومظاهره، هي أنشطة هتدف إىل تقويض حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطيـة،            
زعـزع اسـتقرار احلكومـات املـشكلة        وهتدد السالمة اإلقليميـة للـدول وأمنـها، وت        

  .مشروعة بصورة
إلحيـاء   دولياًاً  أغسطس يوم / آب ١٩ بأن تعلن اجلمعية العامة يوم       يوصي  -١  

  ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالهلم؛
 مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمـم املتحـدة وسـائر            يدعو  -٢  

ىل إملنظمات غري احلكوميـة واألفـراد،       ، مبا فيه ا   اجملتمع املدين املنظمات الدولية، وكيانات    
   بالطريقة املناسبة؛الدويلاالحتفال باليوم 

 إىل األمني العام إطالع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة علـى           يطلب  -٣  
  .هذا القرار

        


