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 احملتويات

 الصفحة  الفصل

 ٨ .......................مشاريع املقررات املوصى باعتمادها من ِقبل جملس حقوق اإلنسان -أوالً 

 ٨ ...............................................احلق يف احلصول على انتصاف فعال -١ 

 ٨ ......................ات لدعم السالمحماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عملي -٢ 

 ٨ ................صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي -٣ 

 الفسـاد وأثـره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية            -٤ 
 ٩ ..............................................................واالجتماعية والثقافية  

 ٩ ............................................الفريق العامل املعين بالسكان األصليني -٥ 

 ٩ .................................................لعمل والنسبالتمييز على أساس ا -٦ 

 ١٠ ..............................................التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم -٧ 

 اآلثـار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود ألسباب             -٨ 
 بيئـية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً               
 ١٠ ...........................................................حبقوق الشعوب األصلية  

 اكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة        منع انته  -٩ 
 ١١ ............................................................................ اخلفيفة  

 ١١ ............................آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها -١٠ 

 ١٢ .............القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني -ثانياً 

 القرارات -ألف 

 ١٢ ..........ق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العاملتطبي -٢٠٠٦/١  

 ١٣ ................................احلق يف احلصول على انتصاف فعال -٢٠٠٦/٢  

 ١٥ .......حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم -٢٠٠٦/٣  

 ١٦ .صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي -٢٠٠٦/٤  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  الفصل

 )تابع(القرارات  -ألف -ثانياً 

 ١٨ ............................الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل -٢٠٠٦/٥  

 الفسـاد وأثره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق          -٢٠٠٦/٦  
 ٢٠ ...................................االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ت عرب الوطنية على التمتع حبقوق آثار أساليب عمل وأنشطة الشركا     -٢٠٠٦/٧  
 ٢١ ............................................................اإلنسان    

 ٢٣ ...................................................احملفل االجتماعي -٢٠٠٦/٨  

 تنفـيذ القواعـد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق            -٢٠٠٦/٩  
 ٢٦ ................................................مكافحة الفقر املدقع    

 تعزيـز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق           -٢٠٠٦/١٠  
 ٣٨ ............................................................الصحية    

 حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية -٢٠٠٦/١١  
 ٤١ ..............................................................ولغوية    

 ٤٢ ......................العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل -٢٠٠٦/١٢  

 ٤٨ ..............................الفريق العامل املعين بالسكان األصليني -٢٠٠٦/١٣  

 ٥٠ ..................................التمييز على أساس العمل والنسب -٢٠٠٦/١٤  

 ٥١ ...............................التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم -٢٠٠٦/١٥  

 اآلثـار القانونـية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من            -٢٠٠٦/١٦  
 الوجـود ألسـباب بيئـية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان                
 ٥٣ ........للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية    

 ٥٤ ...................تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة -٢٠٠٦/١٧  

 االغتصـاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق        -٢٠٠٦/١٨  
 ٥٦ ...........................................أثناء النـزاعات املسلحة    
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  الفصل

 )تابع(القرارات  -ألف -ثانياً 

 ٥٨ .................جمال حقوق اإلنسانالربنامج العاملي للتثقيف يف  -٢٠٠٦/١٩  

 الفـريق العـامل املكلَّـف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية            -٢٠٠٦/٢٠  
 مفصَّـلة، مشـفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية              
 ٦٠ .......................حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    

 ٦٢ ...........................محاية املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة -٢٠٠٦/٢١  

 مـنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة         -٢٠٠٦/٢٢  
 ٦٤ ........................................الصغرية واألسلحة اخلفيفة    

 املقررات -باء  

 ختصيص ثالثة أسابيع لدورة اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق         -٢٠٠٦/١٠١  
 ٧٠ ..........................................................اإلنسان    

 دئإنشـاء فـريق عـامل للدورة ُيعىن بإعداد مبادئ عامة ومبا            -٢٠٠٦/١٠٢  
 توجيهـية مفصلة، مشفوعةً بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز            
 ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب يف إطار البند             
 ٧١ ........................................من جدول األعمال) ج(٦    

  من ٣إنشـاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإقامة العدل يف إطار البند             -٢٠٠٦/١٠٣  
 ٧١ ...................................................جدول األعمال    

 إنشـاء فـريق عـامل للدورة ُيعىن مبا يترتب على أساليب عمل           -٢٠٠٦/١٠٤  
 الشـركات عـرب الوطنـية وأنشطتها من آثار يف التمتع حبقوق               
 ٧١ .................... من جدول األعمال٤اإلنسان، يف إطار البند     

 إنشـاء فـريق صـياغة بشأن تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان            -٢٠٠٦/١٠٥  
  من ٧ يف إطار البند     ٢٠٠٦يه  يون/ حزيران ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢    
 ٧٢ ...................................................جدول األعمال    

 ٧٢ ....................................حقوق اإلنسان وسيادة الدولة -٢٠٠٦/١٠٦  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  الفصل

 )تابع(املقررات  -باء -ثانياً 

 آليات التحقيق من أجل احلقيقة واملصاحلة، مع      : العدالة االنتقالية  -٢٠٠٦/١٠٧  
 ٧٢ .....................................ينيةالتشديد على أمريكا الالت    

 ٧٣ ...................................................احلق يف التنمية -٢٠٠٦/١٠٨  

 ٧٣ .........................................حقوق اإلنسان واملسنون -٢٠٠٦/١٠٩  

 ٧٣ .................................حقوق اإلنسان واجلينوم البشري -٢٠٠٦/١١٠  

 ٧٤ ..........آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها -٢٠٠٦/١١١  

 ٧٤ ........١/١٠٢تنفيذ اللجنة الفرعية ملقرر جملس حقوق اإلنسان  -٢٠٠٦/١١٢  

 بيانات الرئيس -جيم 

  بالنيابة عن اللجنة الفرعية    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧البيان الذي أدىل به الرئيس يف         
 ١١٤ ................ من جدول األعمال٢لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار البند   

 تنظيم العمل -ثالثاً 

 ١١٥ ..............................................افتتاح الدورة ومدهتا وعدد جلساهتا -ألف 

 ١١٥ ...........................................................................احلضور -باء  

 ١١٥ .................................................................قرارات والوثائقال -جيم 

 ١١٥ ............................................................انتخاب أعضاء املكتب -دال  

 ١١٦ .............................................................إقرار جدول األعمال -هاء  

 ١١٧ .....................................................تنظيم العمل وتصريف األمور -واو 

 ١١٨ .....................................................................مسائل أخرى -زاي 

 ١١٩ ................................................................املالحظات اخلتامية -حاء  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل

 ات األساسية، مبا يف ذلك سياسات     مسـألة انتهاك حقوق اإلنسان واحلري      -رابعاً 
 التميـيز والعزل العنصريني، يف مجيع البلدان، مع االهتمام خاصة بالبلدان           
 تقرير اللجنة : واألقالـيم املسـتعمرة وغريها من البلدان واألقاليم التابعة         
 ١٢٠ ٣٣-٣٠ ......................)٢٣-د(٨الفرعية مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان  

 ١٢١ ٦١-٣٤ ..................................القانون والدميقراطيةإقامة العدل وسيادة  -خامساً

 ١٢٦ ٩١-٦٢ ..................................احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -سادساً

 :منع التمييز -سابعاً

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب؛ )أ( 

 منع التمييز ومحاية الشعوب األصلية؛ )ب( 

 ١٣٢ ١٢٠-٩٢ ........................................منع التمييز ومحاية األقليات )ج( 

 : حمددة يف جمال حقوق اإلنسانقضايا -ثامناً 

 املرأة وحقوق اإلنسان؛ )أ( 

 أشكال الرق املعاصرة؛ )ب( 

 اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب؛ )ج( 

 ١٣٦ ١٥٥-١٢١ ....................................................أولويات جديدة )د( 

 يونيه/ حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢تنفـيذ مقـرر جملس حقوق اإلنسان         -تاسعاً
 ١٤١ ١٦٢-١٥٦ .......................................... وقضايا أخرى ذات صلة٢٠٠٦ 

 ١٤٢ ١٦٦-١٦٣ ..............اعتماد تقرير الدورة الثامنة واخلمسني جمللس حقوق اإلنسان -عاشراً 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة  

 املرفقات

 املرفق

 ١٤٣ ..........................................................................جدول األعمال -األول 

 ١٤٤ ..........................................................املناقشة العامة: قائمة املتحدثني -الثاين 

 ١٥١ ............................................................................ قائمة احلضور -الثالث

  اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة       مـا يترتـب عـلى القـرارات واملقررات         -الرابع 
 ١٥٦ ......................................واخلمسني من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

 قرارات ومقررات اللجنة الفرعية اليت تشري إىل مسائل ُوجِّه نظر جلنة حقوق اإلنسان إليها، -اخلامس
 ارات واملقررات اليت تترتب عليها    أو يتوقع أن تتخذ اللجنة إجراءات بشأهنا، مبا فيها القر          
 ١٥٧ ..................................................آثار إدارية وأخرى يف امليزانية الربناجمية 

 ١٥٩ ..............................................................قائمة بالدراسات والتقارير -السادس

 ١٥٩ ............دراسات وتقارير مستكملة يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية -ألف 

 ادها يف الدورة الثامنةورقات عمل ووثائق أخرى ال تترتب عليها آثار مالية بدأ إعد -باء  
 ١٦٠ ..........................................................واخلمسني للجنة الفرعية  

 ١٦١ .....الدراسات والتقارير اجلديدة املوصى هبا جمللس حقوق اإلنسان للموافقة عليها -جيم 

 ١٦٢ ......................قائمة بالوثائق اليت صدرت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية -السابع

 عتمدهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق     اليت ا ) ١٢(واملقـررات   ) ٢٢(القـرارات    -الثامن 
 ١٦٩ ......................................................اإلنسان يف دورهتا الثامنة واخلمسني 
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  مشاريع املقررات املوصى باعتمادها من ِقبل جملس حقوق اإلنسان-أوالً 

  احلق يف احلصول على انتصاف فعال-١

 ٢٠٠٦/٢ة حقوق اإلنسان    إن جملـس حقـوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاي              
، يقرر املوافقة على مقرر اللجنة الفرعية تعيني حممد احلبيب الشريف مقرراً خاصاً             ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املؤرخ  

مهمته إعداد دراسة شاملة يف التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان 
لـيت أعدهـا عـن احلـق يف االنتصـاف الفعـال يف اجملـال اجلنائي                 وذلـك باالسـتناد إىل ورقـة العمـل ا         

(E/CN.4/Sub.2/2005/13)     وورقـة العمـل الـيت أعدهتا فرانسواز هامبسون عن إعمال القوانني احمللية للحق يف ،
، وورقة غرفة املؤمتر اليت أعدها اإلثنان معاً        (E/CN.4/Sub.2/2005/15)احلصـول عـلى سـبيل انتصـاف فعال          

(A/HRC/Sub.1/58/CRP.4) والتعليقات اليت وردت واملناقشات اليت جرت يف الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة ،
واخلمسـني للجـنة الفرعـية، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة                    

ء تقوم يف املستقبل تقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات واخلمسني أو يف الدورة األوىل ألي آلية مشورة من اخلربا
ويقرر اجمللس أيضاً املوافقة على الطلب إىل األمني العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إىل املقرر اخلاص                   . الالحقة

 .حىت يتسىن له إجناز مهمته

 ]س والفصل اخلام٢٠٠٦/٢انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

  حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم-٢

 املؤرخ  ٢٠٠٦/٣إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                 
اصة ، يقـرر املوافقـة على قرار اللجنة الفرعية بتعيني السيدة فرانسواز هامبسون مقررة خ              ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٤

لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن مسألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم، باالستناد                
اللتني قدمتهما  ) A/HRC/Sub.1/58/CRP.3(وورقة غرفة االجتماعات    ) E/CN.4/Sub.2/2005/42(إىل ورقـة العمـل      

ارت خالل الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية،   فضـالً عن التعليقات الواردة واملناقشات اليت د       
وطلبها من املقررة اخلاصة بأن تقدم إليها يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل آللية اخلرباء االستشارية املقبلة                   

ويقرر اجمللس كذلك املوافقة على الطلب املوجه       . ت الالحقة تقريراً أولياً، وأن تقدم تقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوا         
إىل األمـني العام بتزويد املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة لتمكينها من إجناز مهمتها، مبا يف ذلك إمكانية زيارة                     

 .مقر األمم املتحدة

 ] والفصل اخلامس٢٠٠٦/٣انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

  إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي صعوبة-٣

 ٢٠٠٦/٤إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،                
، يقرر تأييد الوالية املسندة إىل املقرر اخلاص املكلف بإعداد دراسة مفصلة عن             ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املؤرخ  

بات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي، كما يوافق على الطلب إىل املقرر اخلاص أن                 صعوبة إث 
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يقدم تقريراً مرحلياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل آللية مشورة من اخلرباء                  
ويرجو . نة التالية، أو، يف غري ذلك، إىل جملس حقوق اإلنسان         ُتنشـأ يف املستقبل، وأن يقدم تقريراً هنائياً يف الس         

 .اجمللس من األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة للنهوض بالوالية املسندة إليه

 ] والفصل اخلامس٢٠٠٦/٤انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

ــوق -٤ ــامل حبق ــتع الك ــلى التم ــره ع ــاد وأث ــان،  الفس   اإلنس
 وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أبريل / نيسان١٥، املؤرخ ٢٠٠٥/١٠٤إن جملس حقوق اإلنسان، إذ يشري إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان  
أغسطس / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/٦، وإذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            ٢٠٠٥
لى طلب اللجنة الفرعية إىل األمني العام أن حييل االستبيان املتعلق مبكافحة الفساد والوارد يف               ، يوافـق ع   ٢٠٠٦

املقدم من املقررة اخلاصة على الدول األعضاء       ) ، املرفق (A/HRC/Sub.1/58/CRP.10الـتقرير املرحـلي الثاين      
 تتناول قضايا الفساد، واملنظمات غري واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف ذلك مبا فيها الوكاالت املتخصصة اليت

احلكومـية املعنية، وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون، واملؤسسات املالية الدولية، وما إليها، ويوافق على الطلب إىل                
األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من إجناز واليتها، مبا يف ذلك لتمكينها من 

لقيام بزيارتني دراسيتني إىل بلدين من البلدان املهتمة باألمر لكي يتسىن هلا حبث العقبات والتحديات اليت تواجه                 ا
 .اآلليات الوطنية، وأفضل املمارسات ملنع الفساد ومكافحته

 ] والفصل السادس٢٠٠٦/٦انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

 صليني الفريق العامل املعين بالسكان األ-٥

 ٢٠٠٦/١٣إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                
، يؤيد طلب اللجنة الفرعية أن يأذن جملس حقوق اإلنسان بعقد عشر جلسات             ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املؤرخ  

للجنة الفرعية أو قبل الدورة األوىل ألي آلية للفريق العامل املعين بالسكان األصليني قبل الدورة التاسعة واخلمسني 
 .٢٠٠٧مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل يف عام 

 ] والفصل السابع٢٠٠٦/١٣انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

  التمييز على أساس العمل والنسب-٦

 ٢٠٠٦/١٤ة حقوق اإلنسان    إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاي            
، يؤكد والية املقرَرْين اخلاَصْين للجنة الفرعية بشأن التمييز القائم على أساس ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املـؤرخ   

العمـل والنسب، ويطلب إليهما إجناز دراستهما عن هذا املوضوع، مبا يف ذلك استكمال وضع مشاريع املبادئ                 
التمييز القائم على أساس العمل والنسب، وتقدمي تقريرمها النهائي يف          والتوجـيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على       

ويؤيد اجمللس .  إىل اللجنة الفرعية أو إىل اهليئة اليت ختلفها أو إىل اجمللس يف حال عدم وجود أي منهما  ٢٠٠٧عام  
األخرى يف أفريقيا، قبل  حلقيت عمل إقليميتني، إحدامها يف آسيا و`١`أيضاً ما اقترحه املقرران اخلاصان من تنظيم 
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 بتمويٍل مستقٍل هلما، بغية تشجيع املشاركة التفاعلية ملمثلي اجملتمعات املتأثرة يف  ٢٠٠٧هناية الربع األول من عام      

 اجتماع تشاوري يف جنيف خالل الربع الثاين من عام `٢`املناقشات مع املقرَرْين اخلاَصْين حول هذا املوضوع؛ و
رَرْين اخلاَصْين من تلقي آراء احلكومات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات غري             بغـية متكني املق    ٢٠٠٧

احلكومية وممثلي اجملتمعات املتأثرة عن استكمال وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على              
ة األمم املتحدة السامية حلقوق ويطلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوض. التمييز القائم على أساس العمل والنسب  

اإلنسان تقدمي ما يكفي من مساعدة ودعم للمقررين اخلاصني لتمكينهما من إجناز دراستهما، مبا يف ذلك ما يتعلق 
 .بتنظيم حلقيت العمل واالجتماع التشاوري املقترح عقدها

 ] والفصل السابع٢٠٠٦/١٤انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

 ز ضد املصابني باجلذام وأُسرهمالتميي -٧

، الصادر عن ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ املؤرخ ٢٠٠٦/١٥إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بالقرار  
اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يؤيد قرار اللجنة الفرعية تعيني يوزو يوكوتا مقرراً خاصاً مكلفاً بإعداد 

 إىل اللجنة الفرعية أو هيئة جديدة من        ٢٠٠٧ املوضوع وبتقدمي تقرير أويل يف عام        دراسـة كاملة وشاملة عن هذا     
اخلـرباء، أو، يف حال عدم وجود أي منهما، إىل جملس حقوق اإلنسان وبوضع مشروع جمموعة مبادئ وإرشادات                  

توفري متويل مستقل لذلك، املصابني باجلذام وأَُسرهم، ويؤيد املقترحات الداعية إىل القيام، شرط   إلهناء التمييز ضد    
 حلقتني تدريبيتني إقليميتني، واحدة تعقد يف أفريقيا وواحدة يف آسيا، بغية تشجيع ممثلني للمصابني               `١`بتنظـيم   

 `٢`باجلذام ومنظماهتم على املشاركة النشطة يف املناقشات بشأن موضوع التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛ و
 جنيف يتاح فيه للسيد يوكوتا أن يستمع إىل آراء احلكومات، وهيئات األمم املتحدة              اجتماع استشاري ُيعقَد يف   

ووكاالهتا، واملنظمات غري احلكومية، وممثلني للمصابني باجلذام، من أجل صياغة نص املبادئ واإلرشادات بشأن              
امية حلقوق اإلنسان أن تقدم     ويرجو اجمللس من مفوضة األمم املتحدة الس      . التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم    

إىل املقـرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة ودعم لتمكينه من إجناز دراسته، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتنظيم ما           
 .اقُترح عقده من حلقتني تدريبيتني واجتماع استشاري

 ] والفصل السابع٢٠٠٦/١٥انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [

نية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود اآلثار القانو -٨
ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع 

 االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية

 ٢٠٠٦/١٦إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                
، يقرر املوافقة على قرار اللجنة الفرعية القاضي بتعيني فرانسواز هامبسون مقررة ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ؤرخ امل

خاصة ُيعهد إليها مبهمة إعداد دراسة شاملة عن اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من                  
سان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب   الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلن         

 وورقة غرفة االجتماع   ) E/CN.4/Sub.2/2005/28(األصـلية، وذلـك باالسـتناد إىل ورقـة العمـل املوسعة             
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)E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2 (          املقدمتني منها، وكذلك إىل التعليقات الواردة واملناقشات اليت دارت يف
/٢٠٠٥ واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية ونتائج االستبيان الذي أيدته اللجنة يف مقررها              الدورتـني السـابعة   

، كما يوافق على طلبها إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ١١٢
ة آلية مقبلة ملشورة اخلرباء، وتقريراً مرحلياً وتقريراً        الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل ألي         

ويقرر اجمللس أيضاً املوافقة على الطلب املوجه إىل األمني العام بأن يزود املقررة اخلاصة              . هنائياً يف السنوات التالية   
 .بكل ما يلزمها من مساعدة لتمكينها من إجناز مهمتها

 ] والفصل السابع٢٠٠٦/١٦ انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار[

  القرارات-ألف 

ــب   -٩ ــيت ُترتك ــان ال ــوق اإلنس ــتهاكات حق ــنع ان  م
 باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 ٢٥ املؤرخ ٢٠٠٣/١١٢إن جملـس حقـوق اإلنسـان، إذ يشـري إىل مقـرر جلـنة حقوق اإلنسان              
عن توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       بشأن منع انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة        ٢٠٠٣أبريل  /نيسـان 

 وإســاءة اســتخدامها، وإذ حيــيط عــلماً بقــرار اللجــنة الفرعــية لــتعزيز ومحايــة حقــوق اإلنســان 
، يوافق على الطلب املوجه من اللجنة الفرعية إىل بربارا فري           ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢٢

ت حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية        بتجمـيع وحتديـث دراسـتها املتعلقة مبنع انتهاكا        
منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة `واألسلحة اخلفيفة، وبنشر الدراسة الكاملة املعنونة 

 . كجزء من سلسلة دراسات حقوق اإلنسان جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة`الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 ] والفصل الثامن٢٠٠٦/٢٢ظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار ان[

  آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها-١٠

 إن جملـس حقـوق اإلنسـان، إذ حيـيط عـلماً بتقرير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                    
 الفرعية القاضي بتعيني السيد احلاج غيسة ، يقرر تأييد مقرر اللجنة٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ املؤرخ ٢٠٠٦/١١١

مقرراً خاصاً معنياً بدراسة آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها، وتطلب إىل السيد غيسة أن                 
يقـدم تقريره األويل عن هذه الدراسة إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل آللية                   

 .املشورة املعتزم إنشاؤها مستقبالًخرباء 

 ] والفصل السادس٢٠٠٦/١١١انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار [
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  القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني-ثانياً 

  القرارات-ألف 

  تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل-٢٠٠٦/١

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 أن جلنة حقوق اإلنسان،     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٣ إىل أنه يرد يف مقررها       إذ تشري  
، ٢٠٠٣أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٥إذ حتيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان "

رار اللجنة الفرعية تعيني السيد إمانويل ِدكوه مقرراً خاصاً مكلفاً بإعداد دراسة            قـررت، دون تصويت، تأييد ق     
 ،"مفصلة عن تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

 الذي أكدت   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٩ قرار اجلمعية العامة     وإذ تضـع يف اعتبارها     
ين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان يشكالن أول معاهدتني دوليتني شاملتني وملزمتني قانوناً يف             العهد"فيه اجلمعية أن    

 ،"ميدان حقوق اإلنسان، ويؤلفان مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لب الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

تحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مفوضة األمم امل" بأن اجلمعية العامة قد دعت يف القرار ذاته     وإذ ُتـَنوِّه   
تكثـيف اجلهـود املنتظمة الرامية إىل تشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق                  
اإلنسان والقيام، عن طريق برنامج اخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبساعدة هذه الدول، بناء على 

العهدين أو االنضمام إليهما وإىل الربوتوكولني االختياريني املتعلقني بالعهد الدويل         طلـبها، عـلى التصديق على       
 ،"اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بغية حتقيق انضمام على النطاق العاملي

الذكرى السنوية  " واملعنون   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٣١ بقـرار اللجنة الفرعية      وإذ ُتذكِّـر   
 ٢٠٠٤/٢٦ و٢٠٠٣أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٣٥، وكذلك بقراراهتا "ر العاملي حلقوق اإلنسانالعاشرة للمؤمت

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٤ و٢٠٠٤أغسطس / آب١٢املؤرخ 

 املقدمة إىل   (E/CN.4/Sub.2/2003/37) مبا أجنزه املقرر اخلاص من عمل استكماالً لوثيقة العمل           وإذ ترحـب   
 الذي قُدِّم إىل اللجنة الفرعية يف       (E/CN.4/Sub.2/2004/8)مسني للجنة الفرعية، والتقرير األويل      الدورة اخلامسة واخل  

الذي قُدِّم إىل   ) Add.1 و Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/2005/8(دورهتا السادسة واخلمسني وُدِرس فيها، والتقرير املرحلي        
الذي قُدِّم  ) Add.1 و A/HRC/Sub.1/58/5(التقرير اخلتامي   اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني وُدِرس فيها، و        

 يف الدورة الراهنة،

 بالتقرير اخلتامي الذي أعده السيد إمانويل ِدكوه، املقرر اخلاص املكلف بإعداد دراسة             ترحـب  -١ 
 مفصلة عن تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل، وتشكره على ما أجنزه من عمل؛

 الدول كافةً على وضع إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان               حتث -٢ 
(A/CONF/157/23)موضع التنفيذ، بغية تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً فعلياً على نطاق العامل؛ ، 
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ق اإلنسان، قد تعهدت بالتصديق على  بأن دوالً عديدة، ال سيما دول أعضاء يف جملس حقوتنوه -٣ 
 صكوك جديدة، وترحب هبذه احلركية، آملة يف بالتشجيع عليها مبزيد من املنهجية؛

 من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكفل توزيع التقرير اخلتامي على              تـرجو  -٤ 
 ك إىل جلنة القانون الدويل؛نطاق واسع، ال سيما إحالته رمسياً إىل األجهزة التقليدية، وكذل

 جملـس حقوق اإلنسان بأن يضع يف اعتباره التوصيات املقدمة يف التقرير اخلتامي، يف ضوء              توصـي  -٥ 
، ال سيما ضرورة ضمان متابعة حالة الصكوك        (A/HRC/Sub.1/58/5/Add.1)اجلـداول الـواردة يف إضافة التقرير        

 ية ومنتظمة، يف إطار الدراسة الدورية على نطاق العامل اليت جيريها اجمللس؛الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان متابعةً دور

 بـتطوير املسـاعدة التقنية، يف إطار األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات             توصـي  -٦ 
ضع اإلقليمية، تيسرياً لتصديق الدول كافةً على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ولوضع هذه الصكوك مو           

التطبـيق الفعـلي، وبالـنظر يف إمكانية تنظيم حلقة دراسية حتقيقاً هلذه الغاية، بدعم من الدول واملنظمات غري               
احلكومـية، وبدعـم كذلك من املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعنية يف املقام األول، تعزيزاً                 

 ؛للحوار مع الدول بشأن التصديق على املعاهدات الدولية

 بإدراج بند فرعي يف جدول األعمال بشأن تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على  توصي -٧ 
نطاق العامل، ومبواصة التدارس مجاعياً، يف إطار اللجنة الفرعية أو آلية خرباء املشورة اليت سُتنشأ مستقبالً، بشأن                 

  يف القانون الدويل؛طبيعة حقوق اإلنسان وبشأن ما يترتب على هذه احلقوق من آثار

 من اللجنة الفرعية أو آلية خرباء املشورة اليت سُتنشأ مستقبالً متابعة االستبيان الذي وضعه ترجو -٨ 
املقرر اخلاص، والعمل، مبساعدة من املفوضية السامية ومشاركة املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

  قانونية وطنية بشأن تطبيق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛على إعداد جمموعة مبا صدر من اجتهادات

 بتنظيم حلقة دراسية بشأن املمارسات اجليدة، ال سيما خطط وبرامج العمل اليت تضعها              توصي -٩ 
الـدول على الصعيد الوطين، وتشجع مواصلة التدارس بشأن العقبات القضائية وغري القضائية اليت تعترض سبيل                

 .الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على نطاق العاملتطبيق 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

  احلق يف احلصول على انتصاف فعال-٢٠٠٦/٢

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ي حلقوق اإلنسان، مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملإذ تسترشد 
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 على ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل أن اجلمعية العامة قد شددت كثرياً يف قرارها وإذ تشري  

تشجيع الدول األعضاء على أن تنفذ بالكامل       "مسـألة التنفـيذ إذ ذكـرت فيه أن على جملس حقوق اإلنسان              
 ،"االلتزامات اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإلنسان

 العالقة بني املسألة العامة وهي مسألة تنفيذ قانون حقوق اإلنسان وبني ظهور هذه    ا تضع يف اعتبارها   وإذ 
 املسألة بشكل حمدد يف احلق يف احلصول على انتصاف فعال،

بأمهية التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال والدور الذي يؤديه هذا احلق يف               وإذ تسـلم     
 ت حلقوق اإلنسان،منع وقوع انتهاكا

إىل املناقشات اليت جرت يف أثناء الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني واليت أوضحت          ونظـراً    
 نطاق وحمتوى احلق يف احلصول على انتصاف فعال،

إىل ورقة العمل اليت قدمها حممد احلبيب الشريف يف الدورة السابعة واخلمسني عن احلق يف               وإذ تشـري     
، وورقة العمل اليت قدمتها فرنسواز هامبسون يف        (E/CN.4/Sub.2/2005/13)اف الفعال يف اجملال اجلنائي      االنتص

الدورة السابعة واخلمسني عن إعمال القوانني احمللية للحق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال يف املسائل املدنية                 
، وورقة غرفة املؤمتر (E/CN.4/Sub.2/2005/15)الـيت تثار ضد انتهاكات حقوق اإلنسان على يد وكالء الدولة    

املقدمة من فرانسواز هامبسون وحممد احلبيب الشريف يف الدورة الثامنة واخلمسني عن التطبيق العملي للحق يف                
 ،(A/HRC/Sub.1/58/CRP.4)احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان 

 لواردة يف ورقيت العمل ويف ورقة غرفة املؤمتر؛ على االستنتاجات والتوصيات اتوافق -١ 

 تعيني السيد حممد احلبيب الشريف مقرراً خاصاً لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن              تقرر -٢ 
التطبـيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وذلك استناداً إىل ورقة                  

العمل اليت أعدهتا فرانسواز هامبسون، وورقة غرفة املؤمتر اليت قدمها االثنان، وكذلك            العمل اليت أعدها، وورقة     
التعلـيقات اليت وردت واملناقشات اليت جرت يف الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية،               

ا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل  إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتوتطلب
 ألي آلية مشورة من اخلرباء تقوم يف املستقبل، وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات الالحقة؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة حىت يتسىن له إجناز  تطلـب  -٣ 
 هذه املهمة؛

 :قوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايل جملس حتوصي -٤ 

 ]١لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [
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يطلب إىل السيد الشريف، يف حالة عدم موافقة جملس حقوق اإلنسان على تعيينه ألي                أن يقرر -٥ 
فعال يف حاالت انتهاك سبب كان، أن يعد ورقة عمل موسعة عن التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف 

حقوق اإلنسان كي يقدمها إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو إىل الدورة األوىل آللية خرباء املشورة                 
 اليت سُتنشأ يف املستقبل؛

 مواصـلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند ذاته من بنود                 تقـرر  -٦ 
 .أو توصي بالنظر يف هذه املسألة يف الدورة األوىل آللية خرباء املشورة اليت سُتنشأ يف املستقبلجدول األعمال 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

  حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم-٢٠٠٦/٣

  حقوق اإلنسان،إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية

  مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد 

 بأمهية احملاسبة كهدف يف حد ذاهتا، وخاصة يف سياق عمل املوظفني الدوليني املشتركني يف               وإذ تسـلِّم   
 عمليات لدعم السالم،

أنواع أخرى من السلوك السيئ من       إزاء االدعاءات املتعلقة حبدوث سلوك إجرامي و       وإذ يساورها القلق   
 جانب أفراد عسكريني ومدنيني يعملون يف إطار عمليات لدعم السالم،

 الذي قررت فيه أن تعهد إىل       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٠٤ إىل مقـررها     وإذ تشـري   
طاق أنشطة  السـيدة فرانسواز هامبسون مبهمة أن تضع، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، ورقة عمل عن ن                 

ومسـؤولية أفـراد القـوات املسلحة، والشرطة املدنية لألمم املتحدة، وموظفي اخلدمة املدنية الدولية واخلرباء                
 املشاركني يف عمليات لدعم السالم، 

 إىل املناقشات الالحقة اليت دارت أثناء دوراهتا اخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني            وإذ تشـري أيضاً    
 سني واليت ُوضِّح فيها نطاق عمليات دعم السالم ألغراض إعداد الورقة املطلوبة، والسابعة واخلم

  صدور تقرير فريق إعادة التصميم املعين بالعدالة اإلدارية الذي ُنشر مؤخراً، وإذ تالحظ 

 ورقة العمل اليت قدمتها إليها السيدة هامبسون يف دورهتا السابعة واخلمسني عن             وإذ تضـع يف اعتبارها     
، واملعلومات  )E/CN.4/Sub.2/2005/42(مسـألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم           

املسـتوفاة الـواردة يف ورقة غرفة االجتماعات اليت قدمتها السيدة هامبسون يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة                 
 ، )A/HRC/Sub.1/58/CRP.3(الفرعية 
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 لتوصيات الواردة يف ورقة العمل؛ االستنتاجات واتؤيد -١ 

 تعيني السيدة فرانسواز هامبسون مقررة خاصة لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن             تقرر -٢ 
مسألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم، باالستناد إىل ورقة العمل وورقة غرفة االجتماعات                

ليقات الواردة واملناقشات اليت جرت خالل الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني           اللـتني قدمتهما فضالً عن التع     
للجـنة الفرعـية، وتطلب من املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً أولياً عن اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل                     

 وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات التالية؛الدورة األوىل آللية خرباء املشورة اليت سُتنشأ يف املستقبل، 

 إىل األمني العام تزويد املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة إلجناز هذه املهمة، مبا يف تطلب -٣ 
 ذلك إمكانية زيارة مقر األمم املتحدة؛

 :  جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٤ 

 ]٢ى النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر لالطالع عل[

يطلب من السيدة هامبسون، إذا مل يتم ألي سبب كان تعيينها مقررة خاصة، أن ُتِعد ورقة عمل  -٥ 
مسـتكملة عن مسألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم من أجل تقدميها إىل الدورة                 

 فرعية أو الدورة األوىل آللية خرباء املشورة اليت سُتنشأ يف املستقبل؛التاسعة واخلمسني للجنة ال

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول                تقرر -٦ 
 .قبلاألعمال أو توصي بالنظر يف هذه املسألة خالل الدورة األوىل آللية خرباء املشورة اليت سُتنشأ يف املست

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

  صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي-٢٠٠٦/٤

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 أشكال التمييز ضد املرأة،      بـاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع         إذ تسترشـد   
 ومبختلف الصكوك القانونية املعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً،

 حق كل فرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه، وحقه يف اللجوء بشكل فعال إىل وإذ تعيد تأكيد 
يف اإلنسان، وتنتهك احلقوق    احملـاكم الوطنـية املختصـة يف حالة األفعال اليت تنتهك الكرامة والقيمة املتأصلة               

 األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون،

 أن لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر يف قضيته              وإذ تعـيد أيضاً تأكيد     
 ة توجه إليه،حمكمة مستقلة وحمايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائي
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  التزايد املطرد يف عدد ضحايا خاالت العنف اجلنسي،وإذ تالحظ مع القلق الشديد 

إزاء القوانني واملمارسات اليت جتعل من الصعب تقدمي األدلة فيما يتعلق حباالت            وإذ يسـاورها القلـق       
تهاكات جسيمة للقواعد اليت    االستغالل والعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، األمر الذي قد يؤدي إىل وقوع ان            

 تكفل احلق يف حماكمة عادلة،

 بأن صعوبة اإلثبات فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي متثل عائقاً إلقامة العدل وتشكل عقبة واقتناعاً منها 
 أساسية أمام مراعاة حقوق الضحايا وقد تؤدي مباشرة إىل اإلفالت من العقاب،

 دئ وتوجيهات بشأن قواعد اإلثبات فيما يتعلق بالعنف اجلنسي، بالتايل ضرورة وضع مباوإذ تؤكد 

، وإىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٩ إىل قـرارها     وإذ تشـري   
 ،٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠٨

  (E/CN.4/Sub.2/2003/WG.1/CRP.1 بورقـيت العمل اللتني أعدهتما السيدة الالينا راكوتواريسووا          وإذ حتـيط عـلماً     
 وبالبيان الشفوي الذي أدلت به يف هذا الشأن يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية،) E/CN.4/Sub.2/2004/11و

 ؛(A/HRC/Sub.1/58/CRP.9) بالتقرير األويل للجنة الفرعية ترحب -١ 

التاسعة واخلمسني وتقريراً هنائياً يف السنة  إىل املقرر اخلاص أن يقدم إليها تقريراً مرحلياً يف دورهتا      تطلب -٢ 
 التالية، أو، يف غري ذلك، إىل جملس حقوق اإلنسان أو يف الدورة األوىل آللية مشورة من اخلرباء تنشأ يف املستقبل؛

 إىل األمـني العـام أن يدعو احلكومات وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة              تطلـب  -٣ 
  إىل تزويد املقرر اخلاص باملعلومات املطلوبة إلعداد تقريره؛واملنظمات غري احلكومية

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة للنهوض               تطلـب أيضـاً    -٤ 
 بالوالية املسندة إليه، مبا يف ذلك مساعدة يقدمها إليه مستشار متخصص يف هذا اجملال؛

 :تماد مشروع املقرر التايل جملس حقوق اإلنسان باعتوصي -٥ 

 ]٣لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 مواصلة دراسة هذه املسألة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند ذاته من جدول األعمال، أو    تقرر -٦ 
 .يف الدورة األوىل آللية املشورة من اخلرباء اليت ُتنشأ يف املستقبل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[
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  الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل-٢٠٠٦/٥

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

بأن سيادة القانون عامل أساسي يف محاية حقوق اإلنسان، كما يشدد على إذ تعرب عن اقتناعها الراسخ  
  العاملي حلقوق اإلنسان، وبأهنا ينبغي أن تظل حمل اهتمام اجملتمع الدويل،ذلك اإلعالن

بـأن على الدول أن تقوم، عن طريق نظمها القانونية والقضائية الوطنية، بتوفري سبل              اقتـناعاً مـنها     و 
 االنتصاف املدنية واجلنائية واإلدارية املالئمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان،

 بأن احملاكم الدولية والنظم القضائية الوطنية ميكن أن تعمل بطريقة متكاملة لتوفري سبل منها أيضاًواقتناعاً  
 االنتصاف املالئمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان،

  إىل املعايري الدولية العديدة يف جمال إقامة العدل،وإذ تشري 

و الوارد يف الصكوك الدولية الواجبة التطبيق املتعلقة  أن احلق يف الوصول إىل العدالة، على النح وإذ تؤكد  
 حبقوق اإلنسان، يشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،

 أمهية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، بوصف            وإذ تضـع يف اعتبارها     
 السالم والعدل ويف وضع حٍد لإلفالت من العقاب،ذلك إسهاماً ذا أمهية حامسة يف ضمان 

 ٢٥ إىل   ١٤ إىل توصـية املؤمتـر العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف فيينا يف الفترة من                 وإذ تشـري   
، بوضع برنامج شامل يف إطار األمم املتحدة بغية مساعدة الدول يف مهمة بناء وتقوية               ١٩٩٣يونـيه   /حزيـران 

 بة اليت هلا تأثري مباشر على املراعاة الشاملة حلقوق اإلنسان واحلفاظ على سيادة القانون،اهلياكل الوطنية املناس

، الذي ينص، يف مجلة ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ إىل إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة يف       وإذ تشـري   
ية على السواء، وإىل النظر يف      أمور، على دعوة الدول إىل تعزيز احترام سيادة القانون يف الشؤون الدولية والوطن            

التوقيع والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وإىل ضمان تنفيذ الدول األطراف ألحكام        
 املعاهدات املربمة يف جماالت مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،

، )A/HRC/Sub.1/58/8( املعين بإقامة العدل     بتقرير الفريق العامل للدورة    ترحـب مع االرتياح    -١ 
وحتيط علماً مبناقشاته اليت تناولت مواضيع العدالة اجلنائية الدولية، واملرأة واألطفال يف السجون، واحلق يف سبل                

 انتصاف فعالة، والعدالة االنتقالية؛

املراقبني الذين   العـدد املتزايد للدول واملنظمات غري احلكومية وغريها من           تالحـظ باهـتمام    -٢ 
 يشاركون مشاركةً فعالة يف أعمال الفريق العامل للدورة؛

 أمهية التنفيذ الكامل والفعال جلميع معايري األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان       تؤكد من جديد   -٣ 
 يف جمال إقامة العدل؛
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 واإلجراءات التشريعية    دعوهتا إىل مجيع الدول األعضاء أال تألو جهداً يف توفري اآلليات           تكـرر  -٤ 
 وغريها من اآلليات واإلجراءات الفعالة، فضالً عن املوارد الكافية، لكفالة تنفيذ تلك املعايري تنفيذاً كامالً؛

 أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب باعتباره عقبةً أساسية أمام إعمال حقوق اإلنسان،             تؤكد من جديد   -٥ 
املبادئ األساسية  " الذي اعتمدت به     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٥وتشـري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان        

واملـبادئ التوجيهية املتعلقة حبق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون         
م اجلنائية الدولية التابعة لألمم املتحدة من     ؛ وترحب باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملاك      "اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب    

 أجل العمل على حنٍو متكامل لضمان عدم اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان؛

تعرب عن اقتناعها بأن مسألة العفو بوصفه وسيلة لتسوية الرتاعات تظل مصدر قلق مستمر ملا                -٦ 
طرية حلقوق اإلنسان من املساءلة عن أفعاهلم، وتالحظ أيضاً      تتـيحه مـن إمكانية إفالت مرتكيب االنتهاكات اخل        

 احلاجة إىل مواصلة الدراسة يف هذا اجملال؛

 أمهية مساءلة موظفي األمم املتحدة العاملني يف عمليات دعم السالم، وتشدد على أمهية           تؤكـد  -٧ 
 مواصلة الدراسة يف هذا اجملال؛

د من الدراسة والنقاش إىل فهم أفضل للعالقة بني قانون           أمهية التوصل عرب املزي    تؤكد من جديد   -٨ 
حقـوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بفقدان املدنيني حلقهم يف احلماية يف أثناء                  

 نسان؛الرتاعات والظروف اليت ميكن فيها لطرف أن يطلق النار مبوجب القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإل

 األمهية والطابع املُلح للجهود الوطنية والدولية اليت ترمي إىل استعادة العدالة وسيادة القانون يف               تؤكـد  -٩ 
حـاالت الـنـزاع وما بعد الرتاع، وكذلك القيام، يف سياق العملية االنتقالية عند االقتضاء، بضمان املساءلة والعدالة،                  

 الثقة يف مؤسسات الدولة، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز؛وتشجيع املصاحلة وحتقيقها، واستعادة 

 بشأن حقوق ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان تشري -١٠ 
 وما بعد الرتاعتمعات سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جماإلنسان والعدالة االنتقالية، وإىل تقرير األمني العام عن 

والدراسة ) E/CN.4/2006/91( املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة دراسة، وتالحظ باهتمام الS/2004/616)(الرتاع 
حبقوق اإلنسان يف  املتعلقـة حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية اليت اضطلعت هبا العناصر املعنية األنشطةبشأن 

 اللتني أعدهتما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛) E/CN.4/2006/93 (منظومة األمم املتحدة

أدوات سيادة القانون الالزمة  بإصدار املفوضية السامية خلمسة منشورات ضمن سلسلة ترحب -١١ 
اع الرتاعات، حيث تركز تباعاً على مبادرات املالحقة، وجلان احلقيقة واملصاحلة، وتنظيم قطللدول اخلارجة من 

 العدالة، ووضع إطار تشغيلي للتحري، ورصد النظم القانونية؛

 أن احلق يف انتصاف فعال يف املمارسة يظل هدفاً مهما مل يتحقق بعد يف العديد من تالحظ -١٢ 
 الدول، وتؤكد احلاجة إىل مواصلة حتليل املفاهيم ودراستها يف هذه اجملال؛



A/HRC/2/2 
A/HRC/Sub.1/58/36 
Page 20 

 
مم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية  الدول، واهليئات املختصة يف األتدعو -١٣ 

الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تزويد الفريق العامل أو الكيان الذي سيخلفه أو مواصلة تزويده باملعلومات 
 يف دوراته املقبلة؛

ل يف إطار  أن توصي جملس حقوق اإلنسان مبواصلة نشاط الفريق العامل املعين بإقامة العدتقرر -١٤ 
 .أي آلية للخرباء أو املشورة تنشأ يف املستقبل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

الفسـاد وأثـره عـلى التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،           -٢٠٠٦/٦
 وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حقوق اإلنسان،إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية 

  منه،٦، وخباصة الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة إذ تضع يف اعتبارها 

، الذي مّدد به بصفة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٢ إىل مقـرر جملـس حقوق اإلنسان   وإذ تشـري   
  جلنة حقوق اإلنسان وآلياهتا ومهامها ومسؤولياهتا،استثنائية ملدة سنة واحدة والية اللجنة الفرعية ومعها واليات

ألن ظاهرة الفساد تقوِّض تقويضاً خطرياً التمتع حبقوق اإلنسان، سواٌء أكانت           وإذ يساورها بالغ القلق      
 اقتصادية واجتماعية وثقافية أم مدنية وسياسية،

 لدولية من معايري ملكافحة الفساد،      مـا اعـُتمد على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية وا         وإذ تـأخذ يف احلسـبان      
 تشرين ٣١ املؤرخ   ٥٨/٤وال سـيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجب قرارها               

 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤، واليت بدأ نفاذها يف ٢٠٠٣أكتوبر /األول

دولياً رئيسياً يتخذ أشكاالً كثرية، بدءاً حباالت عادية مثل يف    بأن الفساد قد بات يشكل هاجساً       واقتناعاً منها    
الرشـوة أو جتاوزات صغرية للسلطة وانتهاًء بتكديس ثروات شخصية طائلة عن طريق االختالس أو غريه من الوسائل                  

 غري األمينة،

 املقررة   الـذي قدمتــه  (A/HRC/Sub.1/58/CRP.10) الـتقرير املرحلي الثاين      وإذ تـأخذ يف احلسـبان      
 اخلاصة، السيــدة كريسيت إمبونــو،

البالغ للمقررة اخلاصة على تقريرها املرحلي الثاين الذي يتضمن استبياناً مفصالً          تعـرب عن تقديرها      -١ 
يتعلق مبكافحة الفساد من املقرر إحالته على الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل اجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛ مبا 

 الوكاالت املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية املعنية، وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون، واملصارف، وما إليها؛فيها 
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 العقبات والتحديات اليت تواجه الدول اليت استحدثت آليات وطنية ملنع الفساد ومكافحته،          تالحـظ  -٢ 
 يب يف حقوق اإلنسان؛وترحب مبا حققته هذه اآلليات من إجنازات وجناح وبأثرمها اإلجيا

 الدول على استحداث آليات وطنية مستقلة ملنع الفساد ومكافحته، إن مل تكن قد قامت بذلك                حتث -٣ 
بعد، عن طريق سّن وتنفيذ تشريعات حمددة ملكافحة الفساد، على أن تضمن يف الوقت ذاته حقوق اإلنسان األساسية،                  

  املتبع؛مبا فيها احلق يف اللجوء إىل اإلجراء القانوين

  الزعماء السياسيني، كالً يف بلده، على أن يكونوا قدوة وطنية يف االستقامة والرتاهة وعزَّة النفس؛تشجع -٤ 

 اجملتمع املدين، ال سيما وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، إىل زيادة املشاركة يف منع               تدعـو  -٥ 
 الفساد واملعاقبة عليه؛

ان املـتعلق مبكافحـة الفسـاد والـوارد يف تقريـر املقـررة اخلاصة                اعـتماد االسـتبي    تقـرر  -٦ 
A/HRC/Sub.1/58/CRP.10)املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان؛) ، املرفق 

 أن تطلب إىل األمني العام أن حييل االستبيان على الدول األعضاء واجلهات األخرى              تقـرر أيضـاً    -٧ 
صة اليت تتناول قضايا الفساد، واملنظمات غري احلكومية املعنية،         صـاحبة املصـلحة يف ذلك مبا فيها الوكاالت املتخص         

 وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون، واملؤسسات املالية الدولية، وما إليها، بغية متكني املقررة اخلاصة من إجناز واليتها؛

 من إجناز واليتها،     إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها            تطلب -٨ 
مبـا يف ذلك لتمكينها من القيام بزيارة دراسية إىل بلد أو بلدين من البلدان املهتمة باألمر لكي يتسىن هلا حبث العقبات           

 والتحديات اليت تواجه اآلليات الوطنية، وأفضل املمارسات ملنع الفساد ومكافحته؛

 :التايلحقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر توصي جملس  -٩ 

 ]٤لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  آثار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية على التمتع حبقوق اإلنسان-٢٠٠٦/٧

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 بأن أحد مقاصد األمم املتحدة، مبوجب ميثاقها، هو حتقيق التعاون الدويل يف حل املشاكل الدولية                ذكِّرإذ ت  
 ،ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان للجميع
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 جتماعي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها إعـالن الـتقدم والتنمـية يف امليدان اال   وإذ تعـيد تأكـيد     
، واإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بإقامة نظام اقتصادي        ١٩٦٩ديسمرب  / كانون األول  ١١املـؤرخ   ) ٢٤-د(٢٥٤٢

، ١٩٧٤مايو / أيار١املؤرخني ) ٦-دإ(٣٢٠٢و) ٦-دإ (٣٢٠١دويل جديد اللذين اعتمدهتما األمم املتحدة يف قراريها  
 كانون  ١٢املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١وق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها           وميـثاق حق  

، وإعـالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل الذي اعتمده املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية               ١٩٧٤ديسـمرب   /األول
 كانون  ١٤املؤرخ  ) ١٧-د(١٨٠٣ـة العامـة   ، وقـرار اجلمعي   ١٩٦٦يف عـام    ) اليونسـكو (والعـلم والـثقافة     

املؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥ ، وقرار اجلمعية العامة   "السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية    " املعنون   ١٩٦٢ديسـمرب   /األول
إعالن بشأن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون         " املعنون   ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤

 ،"فقاً مليثاق األمم املتحدةبني الدول و

 أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، قد أعاد تأكيد احلق وإذ تضع يف اعتبارها 
يف التنمية بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان األساسية، وأعاد تأكيد                  

 الرئيسي للتنمية، وأكد على ضرورة بذل جهود متضافرة من أجل ضمان االعتراف             أن اإلنسـان هـو املوضوع     
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية،

 أن حتقيق تقدم دائم يف اجتاه إعمال احلق يف التنمية يتطلب اتباع سياسات إمنائية فعالة على                 وإذ تالحظ  
 يد الوطين، فضالً عن وجود عالقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدويل،الصع

 ما للشركات عرب الوطنية من نفوذ متغلغل يف مجيع ميادين احلياة وما ألنشطتها              وإذ يـثري قلقهـا البالغ      
 وأساليب عملها من تأثري يف حقوق اإلنسان،

الثي للمبادئ املتعلقة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات والسياسة        اإلعـالن الـث    وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ،١٩٧٧نوفمرب /االجتماعية الذي اعتمده جملس إدارة منظمة العمل الدولية يف تشرين الثاين

 بـأن أنشـطة شىت منظمات األمم املتحدة ينبغي أن تكون مترابطة ترابطاً وثيقاً وبأن من                 وإذ تسـلِّم   
يع اجلهود املبذولة يف شىت التخصصات املتصلة باإلنسان من أجل تعزيز مجيع حقوق    الضـروري االستفادة من مج    

 اإلنسان تعزيزاً فعاالً،

 ٨ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦ إىل قراراهتا السابقة بشأن هذا املوضوع، وأحدثها هو القرار           وإذ تشري بصفة خاصة    
 ،٢٠٠٥أغسطس /آب

ورة املعين بآثار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب         األعمال اليت قام هبا الفريق العامل للد       وإذ تـدرك   
 الوطنـية عـلى التمـتع حبقوق اإلنسان واليت قامت هبا أيضاً اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك مشاريع القواعد اليت                   

وضـعتها بشـأن مسـؤوليات الشـركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان                  
(E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2)، 
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حقوق " املعنون   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ بقرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ حتيط علماً   
 ،"اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

والشركات  التقرير املؤقت للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسانوإذ تأخذ يف احلسبان  
 ،)E/CN.4/2006/97 (الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجاريةعرب 

وثيقة العمل اليت أعدهتا السيدة تشني سونغ والسيدة فلوريزيل أوكونور عن           وإذ تأخذ يف احلسبان أيضاً       
 االتفاقـات االقتصـادية الثنائـية واملـتعددة األطـراف وأثـرها يف حقوق اإلنسان اخلاصة باملستفيدين منها                  

)A/HRC/Sub.1/58/CRP.8 ( ووثيقة العمل اليت أعدها غاسبار بريو عن دور الدولة يف محاية حقوق اإلنسان فيما
 ).A/HRC/Sub.1/58/CRP.12(يتعلق بأنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 

عرب الوطنية،   الرئيس املقرر للفريق العامل للدورة املعين بأساليب عمل وأنشطة الشركات            تشكر -١
 ؛)A/HRC/Sub.1/58/11(السيد احلاج غيسه، على تقريره املتعلق بأعمال الدورة الثامنة للفريق العامل 

 القواعد املتعلقة مبسؤوليات الشركات عرب الوطنية        جملـس حقوق اإلنسان بأن يعتمد      توصـي  -٢ 
 لية للمتابعة؛ وأن ينظر يف إنشاء آمن مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان وغريها

 ضمن جدول أعمال    أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية      بأن تظل مسألة     أيضاًتوصي   -٣ 
 جملس حقوق اإلنسان وجدول آلية املشورة من اخلرباء اليت ُتنشأ يف املستقبل إلسداء املشورة إىل اجمللس؛

الشركات املتعددة اجلنسيات    بأن تنسق هيئة اخلرباء اليت ستنشأ مستقبالً أنشطة          كذلكتوصـي    -٤ 
 .داخل منظومة األمم املتحدة حىت يتسىن مزيد من التماسك بني هذه األنشطة

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  احملفل االجتماعي-٢٠٠٦/٨

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

لعـاملي حلقوق اإلنسان وما تتسم به احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            إىل اإلعـالن ا    إذ تشـري   
واحلقوق املدنية والسياسية من عدم قابلية للتجزئة وتراُبط وتشاُبك، وإىل إعالن طهران الصادر عن املؤمتر الدويل                

وق املدنية والسياسية غري     والذي نص على أن اإلعمال الكامل للحق       ١٩٦٨املعين حبقوق اإلنسان املعقود يف عام       
 ممكن بدون التمتُّع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 الذي تأذن   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠١/١٠٣ إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان       وإذ تشري أيضاً   
أبريل / نيسان ٢٢  املؤرخ ٢٠٠٣/١٠٧فـيه للجنة الفرعية بعقد احملفل االجتماعي، ومقرر جلنة حقوق اإلنسان            
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 الذي توصي فيه اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن يأذن للجنة الفرعية بأن تعقد يف جنيف حمفالً سنوياً                 ٢٠٠٣

، ومقرر اجمللس "احملفل االجتماعي"فيما بني الدورات ُيعىن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وُيعرف باسم 
 ،٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣املؤرخ  ٢٠٠٣/٢٦٤االقتصادي واالجتماعي 

، وبصفة خاصة الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ تشري كذلك 
  الذي ميدِّد والية    ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢ مـنه، ومقـرر جملـس حقـوق اإلنسـان            ٦

 اللجنة الفرعية، 

والقضاء على الفقر املدقع ما زاال يشكالن ضرورة أخالقية          أن احلد من الفقر      وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 مقرر احملفل   - تقرير رئيس    وإذ تالحظ ومعـنوية حتمـية للبشـرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،             

مكافحة الفقر، واحلق يف    " والذي ركّز على موضوع      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ و ٣االجـتماعي الرابع املعقود يف      
 ،"ملرأةودور ا: املشاركة

 بسجل احملافل االجتماعية األربعة السابقة اليت ركّزت على املسائل املتصلة باستئصال شأفة وإذ حتيط علماً 
 الفقر يف سياق حقوق اإلنسان واليت قلّما تعاجلها آليات أخرى، 

سداء  املقرر الذي ُينتظر أن يتخذه جملس حقوق اإلنسان بشأن آليته اخلاصة بإ            وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 مشورة اخلرباء يف املستقبل،

، وترحب  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ و ٣ لعقد احملفل االجتماعي الرابع يف       تعـرب عـن ارتياحها     -١ 
 ؛(A/HRC/Sub.1/58/15) مقرره -بتقرير رئيسه 

 إىل اإلسهام املهم الذي قدمه يف املناقشة أفراد من ذوي اخلربة فيما يتصل              توجِّه اهتماماً خاصاً   -٢ 
 الفقر، وأفراد ممن يعيشون ويعملون يومياً إىل جانب الفقراء؛" تأنيث"بظاهرة 

 وبالطاَبع املبَتكر لكثري    ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       حتيط علماً مع االرتياح    -٣ 
واملنظمات غري   - وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر           -منها، وتدعو الدول واملنظمات الدولية      

احلكومـية، ومـنظمات اجملـتمع املـدين، ونقابـات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه                    
 االستنتاجات والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

 وتوصيات احملفل االجتماعي لعام     إىل اجلمعـية العامة أن تأخذ يف اعتبارها استنتاجات        تطلـب    -٤ 
  ضمن إطار استعراض عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر؛٢٠٠٦

 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجراء تعيد تأكيد -٥ 
عضاء واجملتمع املدين واملنظمات حـوار وتـبادل لـآلراء بني ممثلي الناس الذي يعيشون يف حالة فقر والدول األ         

احلكومية الدولية، وتشدِّد على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّز                
 للحوار ال يوجد يف أي مكان آخر يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛
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الجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار      جملـس حقوق اإلنسان بأن حيافظ على احملفل ا         توصـي  -٦ 
وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، وخباصة الفقراء والناس       حلقوق اإلنسان   التفاعـلي بـني منظومة األمم املتحدة        

 األشد ضعفاً، نظراً ألن هلذا احلوار دوراً خاصاً وال غىن عنه يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

  ومقرر جملس حقوق اإلنسان     ٦٠/٢٥١اإلخالل بقرار اجلمعية العامة     ، دون   تؤكـد من جديد    -٧ 
، مقـررها بـأن جيتمع احملفل االجتماعي كل سنة وأن ُتسَند إليه الوالية املبيَّنة يف قرارات سابقة للجنة                   ١/١٠٢

اسبة  يف جنيف يف مواعيد من     ٢٠٠٧الفرعـية، وتطلب أن ُيعقد االجتماع التايل للمحفل االجتماعي خالل عام            
ملشاركة أوسع جمموعة ممكنة من أصحاب املصلحة اآلخرين، وتقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعه التايل                

 :على ما يلي

 املسائل املتصلة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق اإلنسان؛ )أ( 

توى القاعدة  حتديـد أفضل املمارسات يف مكافحة الفقر على ضوء العروض اليت تقدَّم على مس              )ب( 
 الشعبية إىل احملفل االجتماعي؛

أو اجلهة اليت   (تقاسم ومناقشة املبادئ التوجيهية ذات الصلة والتقارير اليت أعدهتا اللجنة الفرعية             )ج( 
 أو غريها من هيئات حقوق اإلنسان باالشتراك مع اجملتمع املدين؛) ختلفها

فل االجتماعي ملدة مخسة أيام كما هي      جملـس حقـوق اإلنسان بأن ميدِّد اجتماع احمل        توصـي    -٨ 
املمارسـة املّتبعة فيما يتصل ببعض األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية، وذلك بغية ختصيص يومني للمناقشات                
املواضيعية بشأن الفقر وحقوق اإلنسان، مبا يتوافق مع الشكل احلايل للمحفل االجتماعي، وختصيص يومني آخرين 

يات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف             ملناقشـة عمل آل   
التنمية فيما يتصل بالفقر، بغية احلصول على تعقيبات من اجملتمع املدين لتقدميها إىل خمتلف اآلليات، وختصيص يوم 

 ذات الصلة مبوضوع احملفل االجتماعي، ولصياغة واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع املكلفني بواليات بشأن القضايا
 استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل اهليئات ذات الصلة؛

 دعوهتا املوّجهة للمشاركة واإلسهام يف احملفل االجتماعي إىل املنظمات غري احلكومية ذات     تكرِّر -٩ 
 كومية األخرى خارج جنيف،    املركـز االستشـاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإىل املنظمات غري احل           

وال سـيما اجلهـات الفاعلـة الناشئة حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال                 
واجلـنوب، ومجاعـات مكافحة الفقر، ومنظمات الفالحني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات             

ت اجملتمعية، ونقابات ورابطات العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملنظمات         الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظما   
 وبوجه -والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية 

 واملصارف -جارة العاملية خاص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة الت
 اإلقليمية واملؤسسات املالية ووكاالت التنمية الدولية؛
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور تطلب -١٠ 

 احلكومية  وأوسـع مشاركة ممكنة يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري                
 والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛

 احملفل االجتماعي إىل موافاة آلية إسداء مشورة اخلرباء التابعة جمللس حقوق اإلنسان واليت سُتنشأ               تدعو -١١ 
 يف املستقبل بتقرير مستقل يتضمن موجزاً شامالً ومفصالً للمناقشات، مبا يف ذلك التوصيات ومشاريع القرارات؛

أن يقوم األمني العام، رهناً بالقرار الذي سيتخذه جملس حقوق اإلنسان بشأن آليته اخلاصة              جو  تـر  -١٢ 
بإسـداء مشورة اخلرباء يف املستقبل، باعتماد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، ودعوة األفراد    

 .واختاذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرةذوي الصلة واملنظمات ذات الصلة إىل احملفل االجتماعي، 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  تنفـيذ القواعـد واملعـايري القائمة يف جمال حقوق           -٢٠٠٦/٩
 اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع

 سان، إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلن

إىل ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من أن بزوغ عامل يتمتع فيه البشر حبرية القول                 إذ تشـري     
 والعقيدة وبالتحرر من اخلوف والفاقة هو أمسى ما ترنو إليه نفوسهم، 

ام  على ما اضطلعت به األمم املتحدة من أعمال بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع منذ ع               وإذ ترتكـز   
للمقرر اخلاص للجنة الفرعية ملكافحة التمييز ومحاية ) E/CN.4/Sub.2/1996/13(، وخباصة التقرير النهائي ١٩٨٧

 األقليات، السيد ديسبوي،

 كانون  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٨٦ إىل قـرارات اجلمعـية العامة يف هذا الشأن، وخباصة القرار             وإذ تشـري   
أن الفقر املدقع ال يزال منتشراً يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت            ) أ(، الذي أكد من جديد      ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

أن الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة        ) ب(حالـتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و     
 بد للدول من وأنه ال) ج(اإلنسان وأنه من الضروري لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما، و

التشـجيع على مشاركة أشد الناس فقراً يف عملية صنع القرار يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف تعزيز حقوق                   
 اإلنسان ومكافحة الفقر املدقع،

 بأن أوضاع الفقر املدقع، اليت تنجم عن تراكم يف ضروب اهلشاشة ومتس بصفة دائمة عدة                وإذ تذكـر   
يقوض فرص األشخاص الذين يعيشون يف هذه األوضاع يف إعادة حتمل مسؤولياهتم            جمـاالت معيشية، على حنو      

 وإعادة اكتساب حقوقهم بأنفسهم يف مستقبل منظور، 
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أي "إعالن األلفية الذي أكد فيه رؤساء الدول واحلكومات رمسياً أهنم لن يدخروا             وإذ تضع يف اعتبارها      
ًء وأطفاالً، من ظروف الفقر املدقع املهينة والالإنسانية اليت يعيش          جهٍد يف سبيل ختليص بين اإلنسان، رجاالً ونسا       

 ، "فيها حالياً أكثر من مليار شخص

، الذي أكد فيه رؤساء الدول      ٢٠٠٥ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً     
بأن جلميع األفراد،   ] وأقروا فيها [فقر واليأس   حق الشعوب يف العيش يف حرية وكرامة، مبنأى عن ال         "واحلكومات  

ال سـيما الضعفاء من الناس، احلق يف التحرر من اخلوف ومن العوز، وأن تتاح هلم فرص متساوية للتمتع جبميع                    
 ،"حقوقهم وتنمية إمكاناهتم البشرية على أكمل وجه

 الذي  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٦ نصـب عينها قرار جلنة حقوق اإلنسان         وإذ تضـع   
أعربـت فـيه عن قلقها البالغ من استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت ظروفها االقتصادية أو                    
االجتماعية أو الثقافية، وأكدت فيه أن الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة اإلنسان وأنه ال 

ة أشد الناس فقراً يف عملية صنع القرار يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف              بـد للدول من التشجيع على مشارك      
 إعمال حقوق اإلنسان،

 أيضاً إىل ضرورة فهم ما يعانيه األشخاص الذين  ٢٠٠٥/١٦ أن اللجنة أشارت يف قراراها       وإذ تالحـظ   
ر يف هذا املوضوع باالستناد     يعيشون يف فقر مدقع، مبن فيهم النساء واألطفال، فهماً أفضل وضرورة إعمال الفك            

 إىل جتربة وآراء أشد الناس فقراً أنفسهم واألشخاص امللتزمني مبساندهتم، 

بتقارير اخلبريين املستقلني املعنيني مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيدة ليزين           وإذ حتـيط عـلماً       
، وال سيما التحليل )E/CN.4/2006/43 وE/CN.4/2005/49 وE/CN.4/2004/43ومنها التقارير (والسيد سينغوبتا 

 الذي أجراه سينغوبتا لإلقصاء االجتماعي بوصفه عنصراً أساسياً وحمدداً من عناصر الفقر املدقع، 

 الذي طلبت فيه إىل اللجنة      ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣١ بقرار اللجنة    وإذ حتـيط علماً    
دئ توجيهية بشأن تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان         الفرعية أن تنظر يف احلاجة إىل وضع مبا       

 يف سياق مكافحة الفقر املدقع،

، الذي كلفت فيه فريقاً من خرباء       ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠١/٨ إىل قرارها هي     وإذ تشري  
بشأن احلاجة إىل القيام، استناداً     اللجنة الفرعية بإعداد ورقة عمل مشتركة، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية،              

إىل خمتلف الصكوك الدولية ذات الصلة، وإىل األعمال اجلارية يف حمافل أخرى، وإىل استنتاجات وتوصيات حلقة                
اخلـرباء الدراسية بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وإىل أية إسهامات أخرى ذات صلة باملوضوع، وال سيما                 

 بوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان             تلك الواردة من احلكومات،   
 يف سياق مكافحة الفقر املدقع،
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، الذي طلبت فيه من فريق ٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٩ إىل قرارها هي    وإذ تشـري أيضـاً     

 خلمسني، اخلرباء املخصص أن يقدم إليها تقريره النهائي يف دورهتا الثامنة وا

 بالـتقرير النهائي للسيد خوسيه بينغوا، منسق فريق اخلرباء املخصص، عن تنفيذ  وإذ ترحـب باهـتمام    
 ،)A/HRC/Sub.1/58/16(القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق الفقر املدقع 

 :ملبادئ مبشروع املبادئ التوجيهية املرفق هبذا القرار، خاصةً أن هذه اترحب -١ 

ختاطب مجيع بلدان العامل وتقوم على عاملية مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها  )أ( 
 فيما بينها؛

هتـدف إىل اإلعمـال الفعلي جلميع حقوق اإلنسان جلميع البشر، مبن يف ذلك أشد الناس فقراً                  )ب( 
 وإقصاًء، على أساس التعاون الوثيق فيما بينهم؛

 هم مسامهة ال يستهان هبا يف إعمال احلق يف التنمية يف مجيع البلدان ويف تنفيذ إعالن األلفية؛تسا )ج( 

 تؤيد اتباع هنج يربط بني احترام حقوق اإلنسان واعتماد تدابري ملموسة توفر للفقراء فرصاً جديدة؛ )د( 

ثناء احللقات الدراسية  بالشكر جلميع من أسهم يف وضع هذه املبادئ التوجيهية، وخباصة أ    تتوجه -٢ 
وكذلك خالل  ) الربازيل(، وساو باولو    )اهلند(، وبوين   )فرنسا(، وبريليه   )تايلند(اإلقليمـية املعقودة يف بانكوك      

دورات املنتدى االجتماعي، وعلى وجه التحديد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، أمالً يف أن تشجعهم هذه 
 من جهود يومية للحفاظ على كرامتهم وإعادة اكتساب حقوقهم ويف أن تساعد             املبادئ التوجيهية يف ما يبذلونه    

 على حتقيق التغيريات اليت يصبو إليها هؤالء األشخاص بصفة مشروعة؛

 على التقرير النهائي لفريق اخلرباء املخصص وعلى مشروع املبادئ التوجيهية املرفق هبذا القرار؛توافق  -٣ 

نسان أن يدرس هذه املبادئ التوجيهية، بالتشاور مع اخلرباء ومع إىل جملـس حقوق اإل  تطلـب    -٤ 
 .األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع واجلمعيات اليت تساندهم، هبدف اعتمادها وإحالتها إىل اجلمعية العامة

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[
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 املرفق

 مشروع مبادئ توجيهية

 )١("حقوق الفقراء:  وحقوق اإلنسانالفقر املدقع"

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

دنية قوق امل احل العهد الدويل اخلاص ب     وعلى إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ا تؤكـد مـن جديد على     إذ   
لصكوك األخرى املتعلقة حبقوق    والسياسـية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وا         

 ،اإلنسان اليت اعتمدهتا األمم املتحدة

إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها      املنصوص عليها يف    األحكام ذات الصلة     وإذ تضع يف اعتبارها    
ية إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماع    يف  ، و ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥املؤمتـر العـاملي حلقوق اإلنسان يف        

مارس / آذار ١٢وبـرنامج عمـل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، اللذين اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي يف                
 والقرارات الالحقة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٧يف جلمعية العامة  الذي اعتمدته ا٤٦/١٢١القرار ، و١٩٩٥

 ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف       اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن هذه املسألة، وإعالن األلف       
 وأهداف التنمية املبينة يف اإلعالن اليت تعهدت الدول رمسياً مبوجبها بأن ال تألو جهداً يف سبيل القضاء على البؤس،

اء الدول   اليت شدد فيها رؤس    ٢٠٠٥ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        أيضاً وإذ تضع يف اعتبارها    
جلميع األفراد، ال سيما "وأقروا فيها بأن " للشعوب احلق يف العيش حبرية وكرامة، مبنأى عن الفقر واليأس"على أن 

الضـعفاء من الناس، احلق يف التحرر من اخلوف والتحرر من العوز، وأن تتاح هلم فرصة متساوية للتمتع جبميع                   
 ،"جهحقوقهم وتنمية إمكاناهتم البشرية على أكمل و

 ويف العديد ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٤/٢٣٢ بأن اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ تذكر  
مـن قراراهتا الالحقة يف هذا الشأن، الحظت بقلق عميق أن أغلبية املتأثرين بظاهرة الفقر املدقع هم من النساء                   

 عن قلقها العميق    ٢٠٠٤ديسمرب  /انون األول  ك ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٥٦واألطفال، وأن اجلمعية أعربت يف قرارها       
 من استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت ظروفها االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية،

، ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ يف ٤٧/١٣٤ بأن اجلمعية العامة، منذ اعتمدت قرارها وإذ تذكر أيضاً 
 املدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة اإلنسان وشددت على ضرورة           مل تكف عن تأكيد أن الفقر     

إجراء دراسة كاملة ومعمقة لظاهرة الفقر املدقع ترتكز على جتارب وأفكار أفقر الناس، وهي مهمة نفذها بالفعل     
 فريق اخلرباء املخصص التابع للجنة الفرعية،

دقع على اخلصوص هم أول من يبادر إىل تغيري وضعهم ووضع  أن من يعيشون يف فقر ويف فقر مترىوإذ  
 أسرهم وأنه ينبغي، على سبيل األولوية، االعتراف جبهودهم ومساندهتا،

                                                      

 .املستعملتان يف هذا النص حتيالن إىل وضع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع" فقر"و" فقري"كلمتا  )١(
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، مثلما شددت على ذلك اجلمعية العامة، بأن استئصال شأفة الفقر هو عقبة هائلة يف طريق العوملة وإذ تسلم 

 ؛ة سياسة منسقة تكون مثرة تعاون دويل مستمر وعمل وطين حازموبأنه ال ميكن جتاوز هذه العقبة إال بواسط

، على غرار ما فعلت اجلمعية العامة، على أن الفقر الشديد والعام يقف حجر عثرة يف                وإذ تعيد التأكيد   
 طريق التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان ويقوض الدميقراطية واملشاركة الشعبية،

أصلة يف مجيع أفراد األسرة اإلنسانية وحقوقهم املتساوية وغري القابلة للتصرف            أن الكرامة املت   وإذ تعتـرب   
 تفرض االهتمام، على سبيل األولوية، بأفقر الناس وأكثرهم إقصاًء،

 على أن الفقر املدقع ال يزال موجوداً يف كل أصقاع العامل، وأنه يشكل إنكاراً               وإذ تؤكـد مـن جديد      
الت معينة احلق يف احلياة وعلى أنه جيب على اجملتمع الدويل أن يستمر يف اعتبار               حلقوق اإلنسان وقد يهدد يف حا     

 احلد الفوري منه والقضاء عليه هنائياً من أهم األولويات،

 املقررات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان اليت دانت مراراً حالة              وإذ تضـع يف اعتبارها     
 ٤يف  ى أهنا متثل إنكاراً للحقوق األساسية للشخص وتأخذ يف االعتبار اإلعالن الصادرالـبؤس يف العـامل وشـددت عل      

 عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              ٢٠٠١مايو  /أيار
 ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣١ قرارها   واالجتماعية والثقافية، وإذ تذكر، يف السياق نفسه، بأن اللجنة، يف         

بفريق خرباء خمصص،  باالستعانة ويف قـرارات أخرى صدرت عنها يف هذا الشأن، طلبت إىل اللجنة الفرعية أن تصوغ،         
 مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع،

ـ تعـتمد     بادئ التوجيهية التالية وتعرضها على جملس حقوق اإلنسان كي ينظر فيها، آملةً أن تشكل              امل
 .موضوع مناقشة معمقة من جانب مجيع األطراف املعنية بغية اعتمادها

 حقوق الفقراء: حقوق اإلنسان والفقر املدقع

رد والوسائل الفقـر هـو الوضـع الـذي يعيشه إنسان حمروم بصورة دائمة أو مزمنة من املوا                 -١ 
واخلـيارات واألمـان واملقـدرة الضرورية للتمتع مبستوى معيشي الئق وباحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية               

 .)٢(والسياسية واالجتماعية األخرى

اإلنسان؛ ومن مث فإنه جيب، على سبيل  لكرامةاالجتماعي انتهاكاً إلقصاء الفقر املدقع وا يشكلو -٢ 
 .ابري ملكافحتهما يف اخلطط الوطنية والدوليةاألولوية، إدراج تد

                                                      

اديـة واالجتماعيـة والثقافيـة بشـأن الفقـر والعهد الدويل اخلاص        إعالن جلنـة احلقوق االقتص    )٢(
 ٢، امللحق رقم    ٢٠٠٢الوثائق الرمسيـة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

[E/2002/22-E/C.12/2001/17]٨، الفقرة )، املرفق السابع. 
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ولألشـخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع كامل احلق يف املطالبة بوضع سياسات وبرامج على                -٣ 
الصعيدين الوطين والدويل ترمي إىل اجتثاث الفقر املدقع وبتنفيذها بفعالية عن طريق اتباع مبادئ حقوق اإلنسان                

 .وهذه املبادئ التوجيهية

 احلق يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف          ولألشـخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع       -٤ 
 . مجعاءذلك حق املشاركة يف صنع القرارات اليت تعنيهم واملسامهة يف توفري أسباب الرفاهية ألسرهم وجمتمعاهتم وللبشرية

والوطين واإلقليمي والدويل، أن وعـلى الدول، وكذلك مجيع هيئات اجملتمع على الصعيد احمللي      -٥ 
تتخذ إجراءات فعالة كي تضع حداً للفقر املدقع؛ وحتقيقاً هلذا الغرض، عليها أن تتخذ إجراءات بناء على خطط                  
وبصورة شفافة ويف إطار شراكة مع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مع تقدمي تقارير دورية عما تقوم به                   

وعلى . ، وخباصة على املستويني احمللي والوطين، وفقاً للقواعد القانونية املعمول هبامن أعمال على مجيع املستويات
املستوى الدويل، جيب أن تعد الدول تقارير دورية عن أعماهلا تقدمها إىل هيئات رصد املعاهدات، وال سيما العهد 

 .تصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االق

ويتعني على الدول واملنظمات احلكومية الدولية والشركات الوطنية وعرب الوطنية واملنظمات غري  -٦ 
احلكومية، من مجلة مؤسسات أخرى، أن تضع يف اعتبارها حقوق اإلنسان وأن حتترمها احتراماً تاماً، خاصة منها املبادئ                  

 قرار صريح،   تهاك الكيانات السالفة الذكر هلذه احلقوق، سواء كان نامجاً عن إمهال أو عن            فان. املتضـمنة يف هذا النص    
 .جيب أن ُيعترب انتهاكاً حلقوق اإلنسان وجيب أن ُيعترب مرتكبوه مسؤولني عنه بكل ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية

 ١الفرع 

 مشاركة الفقراء -ألف 

قر مدقع أن يشاركوا يف مجيع األنشطة اليت تعنيهم وخاصة يف حيق لألشخاص الذين يعيشون يف ف -٧ 
وإن تنفيذ تلك السياسات والربامج دون مساعدة األشخاص املعنيني ومجعياهتم . بـرامج اجتـثاث الفقـر املدقع     

 .ومنظماهتم ميثل انتهاكاً للحق يف املشاركة يف الشؤون العامة

 يف عملية صنع القرار يف       الناس فقراً  شدأتعزز مشاركة   و الدولُتشـجع   مـن اجلوهـري أن      و -٨ 
ويتعني، إضافة . اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف تعزيز حقوق اإلنسان ويف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع

لمشاركة يف  ل و وسائل لتنظيم أنفسهم  فة  عضستلفئات امل لالذين يعيشون يف فقر و    لألشخاص   إىل ذلـك، أن تتيح    
هم عنيوضع اخلطط وتنفيذ السياسات اليت ت    يف  ، وال سيما    هاميع جوانب جبواالقتصادية واالجتماعية    يةاحلياة السياس 

 .)٣(شركاء يف التنميةحبق هم وهو ما سيجعل من

 وجيب على الدول أن تتخذ إجراءات يف مجيع امليادين ملكافحة تأنيث الفقر وضمان مشاركة النساء                -٩ 
وجيب احلرص يف كل برنامج أو تشريع يرمي إىل القضاء على           . كافحة هذه الظاهرة  يف مجيع براجمها الرامية إىل م     

                                                      

 .٢٠٠١مارس / آذار١٤خ  املؤر٥٥/١٠٦قرار اجلمعية العامة  )٣(
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الفقـر املدقـع على مراعاة اختالف أوضاع النساء والرجال، وتصحيح أوجه التفاوت بني البنات والبنني، وبني                

 .ألسريةالنساء والرجال، يف استخدام املوارد والتمتع باحلقوق وممارسة املسؤوليات ومساندة احلياة ا

وجيب أن تكون برامج مكافحة الفقر معروفة لدى عامة الناس وأن تكون هلا أهداف حمددة وأن          -١٠ 
وجيب على . توضـع هلا مؤشرات متكن من تقييم تنفيذها وكذلك آليات للمراقبة واملتابعة واملسؤولية االجتماعية   

امج للحد من الفقر واجتثاثه أن تشجع على إنشاء الدول واهليئات العامة واخلاصة اليت تنجح يف تنفيذ سياسات وبر
 .هيئات تناط هبا مهمة التقييم واملراقبة ويشارك فيها األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

  التمييز والوصم-باء 

بوصفه انتهاكاً حلقوق    فقر مدقع    جتب املعاقبة على التمييز يف حق األشخاص الذين يعيشون يف          -١١ 
 جيب اعتبار وصم الفقراء أو مجعياهتم أو جتمعاهتم أو أحيائهم أو أماكن سكناهم ونعتهم بأهنم                وبالتايل. اإلنسان

ن  على اآلخرين وينتهجون العنف وبغري ذلك من األوصاف السلبية أشكاالً م   أشـخاص بـال حقـوق ويشكلون خطراً       
ى صورهتم أو ملبسهم أو مظهرهم أو على أي         وميثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان التمييُز ضد الفقراء بناء عل        . التمييزأشـكال   

 الفاعلة املعنية ملزمة والدولة واهليئات الدولية وغريها من اجلهات. سبب آخر يرتبط بوضع الفقر املدقع الذي يعيشون فيه
 .بانتقاد ومكافحة وصم الفقراء وبالترويج لصورة متوازنة وصحيحة لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

ل االتصال ونظم التعليم دور أساسي يف عمليات التمييز والوصم، ومن مث يف مكافحة              ولوسـائ  -١٢ 
 .هذه الظواهر

ويـتعني على موظفي الدولة وموظفي املنظمات الدولية والعاملني يف املنظمات اإلنسانية وعلى              -١٣ 
فقر مدقع عالقات قوامها    مجيع من يعملون يف جمال القضاء على الفقر أن يقيموا مع األشخاص الذين يعيشون يف                

احترام كرامتهم وحقوقهم األساسية خاصة يف طريقة معاملة األشخاص ويف تقدمي اخلدمات واإلعانات اإلنسانية              
وتقع هذه االلتزامات على املوظفني العاملني يف ُنظم املساعدة االجتماعية وجيب أن . ويف صياغة املشاريع وتنفيذها
 . وضع الفقر حقاً مكفوالً للفقراءيكون عدم التمييز املبين على

 ٢الفرع 

  ترابط احلقوق فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة-جيم 

حيق لكل من يعيش يف فقر مدقع أن يتمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وهي حقوق غري قابلة للتجزئة  -١٤ 
أجل القضاء على الفقر املدقع باعتبار أن       وممارسة هذه احلقوق هي الشرط الواجب توفره من         . ومترابطة فيما بينها وعاملية   

 فإن إعادة حق ما وعلى العكس من ذلك،. احلـرمان من أي من تلك احلقوق يؤثر سلباً على جمموع حقوق األشخاص  
 .)٤(مبعزل عن احلقوق األخرى ليس شرطاً كافياً لكي خيرج األفراد وأسرهم وجمتمعاهتم من حالة الفقر املدقع

                                                      

 .١٧٨، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1993نظر ا )٤(
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 ة والسياسية احلقوق املدني-دال 

وهلم احلق  . لكل من يعيشون يف فقر مدقع احلق يف االعتراف بشخصيتهم القانونية يف كل مكان              -١٥ 
شخصية "يف املشـاركة الكاملـة يف حياة اجملتمع الذي يعيشون فيه، ويف أن يكون هلم حمل إقامة وأن يتمتعوا ب                       

تثبت جنسيتهم أو وضعهم القانوين وأن يتمتعوا جبميع        حمددة وأن ميلكوا بطاقة هوية أو أي وثيقة أخرى          " قانونية
احلقـوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق                

ة دومنا وجيب أن يتمتعوا باملواطنة الكاملة يف الدولة اليت حيملون جنسيتها، وهلم احلق يف املشارك. املدنية والسياسية
وأي إنكار حلقوق الفقراء املدنية والسياسية      . متيـيز يف احلياة السياسية لتلك الدولة واملشاركة يف الشؤون العامة          

 .بسبب الفقر املدقع الذي يعيشون فيه جيب اعتباره متييزاً جسيماً، سواء طال هذا اإلنكار حق فرد أو مجاعة

ع إنشاء أسرة وتلبية احتياجات أطفاهلم والعناية هبم        وحيق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدق       -١٦ 
 .وتربيتهم والتمتع بالكرامة األساسية املتأصلة لدى كل إنسان مبا يضمن احترام احلياة اخلاصة واألسرية

وجيـب على احلكومات، باخلصوص، وضع حد للعنف الذي متارسه جهات فاعلة تابعة للدولة               -١٧ 
ص الذين يعيشون يف فقر مدقع وال سيما األطفال والنساء وتأمني محاية أمنية كافية              وغري تابعة هلا يف حق األشخا     

وجيب على الدولة أن تضع برامج تثقيفية موجهة للسكان عموماً ولقوات الشرطة خصوصاً حبيث تشجع على . هلم
قوق اليت يتمتع هبا    وجيب أن يتمتع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بنفس احل          . عدم التمييز يف حق البؤساء    

وجيب تقدمي كل شخص مسؤول عن ارتكاب أعمال تنطوي على عنف          . غريهم وأن يتاح هلم التقاضي دون متييز      
 .ومتييز يف حق أشخاص يعيشون يف ظروف من البؤس إىل العدالة ومعاقبته على ذلك

ان، ومنهم من وجيب على الدولة بشكل خاص أن حترص على محاية الفئات املستضعفة من السك -١٨ 
والدولة ملزمة بتنفيذ برامج    . ال مـأوى هلم وأطفال الشوارع واملعوقون واملسنون وهم األكثر تأثراً بالفقر املدقع            

 .فعالة لفائدة هذه الفئات املستضعفة بوجه خاص

اهتم ويـتعني على الدول اختاذ تدابري خاصة ترمي إىل تأمني محاية الفقراء من أن ُتنتهك كرامتهم وحي                 -١٩ 
وجيب أن تكون تلك احلماية فعالة وجمانية ومكفولة على قدم املساواة مع أشخاص             . اخلاصة وسالمتهم وشرفهم ومسعتهم   

 .القانون اآلخرين

  احلق يف الغذاء-هاء 

وعلى الدولة . لكل إنسان احلق يف غذاء صحي وكاف ومناسب ويف أال يتعرض خلطر اجلوع واجملاعة -٢٠ 
 .اجب تأمني حق كل إنسان، بصورة فردية أو مجاعية، يف احلصول مادياً واقتصادياً على غذاء مناسبواجملتمع الدويل و

ولـتأمني احلصـول عـلى الغذاء، حيق لسكان األرياف الفقراء امتالك أراضيهم بصورة فعلية                -٢١ 
ية حقوق  وجيب على الدول وعلى اجملتمع الدويل التشجيع على محا        . وتسـجيل ملكيـتهم هلـا حسب األصول       

املـزارعني يف ملكـية أراضيهم والتشجيع على أشكال من اإلصالح الزراعي تتيح امتالك أراض جديدة ومحاية                 
أراضـي السكان األصليني وترسيم حدودها وكذلك أراضي وأقاليم األقليات املنحدرة من الرقيق ومحاية املوارد               

احملترفني وحقوق الرعي اخلاصة مبجموعات الرعاة      السـمكية ومناطق الصيد البحري التابعة جملتمعات الصيادين         
 .الرحل وحقوق القنص اخلاصة بكل من يعيشون على هذه املوارد
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ويف حاالت اجلوع أو اجملاعة ويف حال تقدمي املساعدة االجتماعية يف شكل أغذية أو توزيع مواد  -٢٢ 

اماً عن طريق اتباع أشكال توزيع منظمة تشجع غذائية أو تدابري مشاهبة، يتحتم احترام كرامة األشخاص احتراماً ت
 .على املشاركة الفعالة للسكان املعنيني

 وسرقة املساعدة اإلنسانية الدولية والغش املقصود يف املواد       الفساد وهتريب األغذية  وجيب اعتبار    -٢٣ 
جنحاً أو  ،  ألعمال السيئة  من ا  وما يف حكمها  الغذائية املوجهة إىل السكان وتوزيع مواد غذائية منتهية الصالحية          

 . رادعةجرائم بالغة اخلطورة وباخلصوص انتهاكات حلقوق اإلنسان وال سيما حقوق الفقراء يعاقب عليها بعقوبات

  احلق يف الصحة-واو 

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلق يف الصحة وعلى الدولة أن تضمن إعمال هذا احلق                 -٢٤ 
 .إعماالً مناسباً

كـل من يعيشون يف بؤس احلق يف معاملة كرمية وإنسانية قوامها االحترام من جانب أنظمة                ول -٢٥ 
ولذلك فإنه من الضروري تدريب العاملني يف جمال الصحة على معرفة الواقع الذي يعيشه              . الـرعاية الصـحية   

 .األشخاص احملرومون وأسرهم وعلى إقامة عالقات شراكة معهم

يشون يف مناطق الفقر املدقع حيث تستشري جوائح وأوبئة وأمراض تصيب           وحيق لألشخاص الذين يع    -٢٦ 
اإليدز أو املالريا أو داء السل أو اجلذام أو التيفوس، أن يتمتعوا بالصحة             /عمـوم السكان، كفريوس نقص املناعة البشري      

بكفالة احلق يف الصحة جملموع  والدولة املعنية ملزمة    . واملشاركة بنشاط يف تصميم برامج استئصال تلك األمراض وتنفيذها        
ويف احلاالت اليت تتجاوز قدرهتا على االستجابة، جيب        . سـكاهنا مبن فيهم قطاعات السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع          

 .على الدولة طلب املساعدة من اجملتمع الدويل وعلى هذا اجملتمع أن يقدم هذه املساعدة بشكل فوري

وبالتايل فإن أي إمهال من جانب      .  الصحة واحلق يف احلياة    وهـناك رابـط وثـيق بني احلق يف         -٢٧ 
املسـؤولني عـن تنفيذ خطط الوقاية أو العالج وأي ختطيط خاطئ أو غري مناسب أو سيئ النية يؤدي إىل وفاة                     

 .أشخاص جيب أن يفضي إىل حماكمة املسؤولني ومعاقبتهم على الصعيدين الوطين والدويل

سات السرقة أو الفساد أو التهريب أو االجتار يف السوق السوداء أو أي             وجتب املعاقبة على ممار    -٢٨ 
جـنحة أخرى تتعلق باللقاحات أو األدوية أو املواد املستعملة يف اجلراحة أو غريها اليت كانت الغاية منها تقدمي                   

 أن تكون   املسـاعدة يف جمال الصحة، معاقبة صارمة واعتبارها جرمية شديدة اخلطورة، حسب خطورهتا، وجيب             
 .وحيق للضحايا وملن خيلفهم احلصول على تعويضات. موضع مالحقة وحماكمة يف احملاكم املختصة

  احلق يف املاء الصاحل للشرب-زاي 

حيق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلصول على املاء الصاحل للشرب ويتعني على الدولة  -٢٩ 
ويف املناطق الريفية اليت يستشري فيها الفقر، جيب على الدولة توفري . أن تكفل هلم احلصول على هذه اخلدمة جماناً

وإذا تعذَّر على الدولة املعنية القيام بذلك       . املاء الصاحل للشرب كلما تسببت الظروف املناخية يف حدوث جفاف         
 .بصورة مستقلة، وجب عليها طلب املساعدة من اجملتمع الدويل امللزم بتقدميه
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لذا، جيب اعتبار أي إمهال أو تفريط . املاء الصاحل للشرب صلة وثيقة حبياة األشخاص    وللحق يف    -٣٠ 
وباملثل، جيب اعتبار تدمري وسائل التزويد . أو ختطيط يؤدي إىل عدم توفري خدمة توزيع املاء مساسا باحلياة البشرية

ؤدية إىل تعذر حصول السكان على املاء الصاحل باملاء وبيع احلقوق املتعلقة باملاء وخصخصة املوارد املائية وإدارهتا امل
 .للشرب مساساً هبذا احلق

  احلق يف املسكن-حاء 

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلق يف احلصول على مسكن الئق حيتمون به من عوارض  -٣١ 
 .املناخ ويف التمتع حبياة أسرية ويف النماء يف ظروف كرمية والئقة

 يف فقر مدقع احلق يف امللكية اخلاصة أو الفردية أو التعاونية أو اجملتمعية              ولكـل مـن يعيشون     -٣٢ 
ملسـاكنهم وأثاثهم وأدواهتم بكل أنواعها، ويف املناطق الريفية حيق هلم أن ميلكوا أراضيهم ومساكنهم وأدواهتم                

دولة أن تضمن للفقراء ويتعني على ال. وماشـيتهم وغري ذلك من ضرورات احلياة اليومية ملكية جمتمعية أو فردية      
 .احلصول على مسكن حبيث يكون ذلك وسيلة سريعة لتحسني ظروف حياهتم

وجيـب على الدول بشكل خاص، يف إطار سياساهتا الرامية إىل استئصال شأفة الفقر، أن تشدد    -٣٣ 
سياسة وتنفيذها على سياسة توفري السكن وأن تشجع املشاركة النشيطة ملن يعيشون يف فقر مدقع يف حتديد هذه ال

وجيب . وعلى الدول بوجه خاص أن هتتم بنوعية املساكن االجتماعية اليت تبنيها ومبدى مناسبتها. وإدارهتا وتقييمها
أن يعاقـب القضاُء بصرامة على الفساد وسوء إدارة مواد البناء واإلمهال واعتبار ذلك نوعاً من التمييز وانتهاكاً                  

 .الفقراءحلقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا 

  احلق يف التعليم ويف الثقافة-طاء 

وحيق هلؤالء األشخاص وألوالدهم احلصول على التعليم       . لكل من يعيش يف فقر مدقع احلق يف التعليم         -٣٤ 
اإلقصاء  األساسي والوصول إىل خمتلف املستويات الدراسية اليت يتيحها نظام التعليم دون أن يتعرضوا ألي شكل من أشكال                

 . اخلصوصوجيب على الدولة أن تكفل احلصول على التعليم لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع على وجه. يزأو التمي

وجيب تنفيذ برامج خاصة    . ولكل من يعيشون يف فقر مدقع احلق يف االستمتاع بالثقافة والفنون           -٣٥ 
 وتدرب على تدبري وإدارة املوارد،      تتـيح االستمتاع بالثقافة وتتيح التدريب والقراءة واالستمتاع بالفن واألدب         

ضـمن أمـور أخـرى، بالتعاون مع الفقراء ومع أسرهم ومبشاركتهم النشيطة فيها باعتبار تلك الربامج وسائل           
وجيب أن يكون اهلدف من برامج التدريب والثقافة، سواء كانت من وضع وتنفيذ الدولة . الستئصال شأفة البؤس

 .ة الفقراء وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وتثمني جتربتهمأو هيئات خاصة، إىل احترام كرام

  احلق يف العمل-ياء 

وجيب . وكرمي ومنتج ومضمون مقابل أجر الئق      لكل من يعيش يف فقر مدقع احلق يف عمل الئق          -٣٦ 
أن تضـمن ل ـه سياسات الدولة احلق يف العمل وحقوق العمال واحلق يف محاية اجتماعية كافية وأنظمة ضمان                   
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ـ  وجيب أن تأخذ سياسات مكافحة الفقر املدقع يف االعتبار احلق يف العمل            . تماعي ملواجهة البطالة واألزمات   اج

 .بوصفه عامالً من عوامل مكافحة هذه الظاهرة

أمـا فيما يتعلق باحلصول على عمل، فيجب على الدولة واجملتمع أن جيدَّا يف القضاء على كافة                  -٣٧ 
ظهر أو الشكل أو حمل اإلقامة أو األوضاع املعيشية أو العنصر أو العرق أو اجلنس أو أشكال التمييز على أساس امل

وجيب فرض العقوبة الواجبة يف حالة التمييز يف العمل ألسباب تتعلق           . أي اعتبار آخر ناجم عن حالة الفقر املدقع       
 .بالفقر املدقع وال متت بصلة إىل إجادة العمل

 وجود قوانني عمل تتسم باإلنصاف حىت ال يعيش العاملون          وجيـب عـلى الدولـة أن تكفل        -٣٨ 
وجيب على الدولة   . املأجورون، الدائمون وخصوصاً منهم املؤقتون، هم وأسرهم، يف حالة من الفقر رغم عملهم            

القضاء على عمل األطفال وعلى الدعارة والسخرة ومجيع أشكال الرق املعاصرة واألنشطة األخرى اليت يضطر من 
 .يف فقر مدقع إىل ممارستها يف كثري من األحيانيعيشون 

  احلق يف اللجوء إىل احملاكم-كاف 

. جلميع من يعيشون يف فقر مدقع نفس احلق الذي يتمتع به باقي املواطنني يف اللجوء إىل احملاكم                 -٣٩ 
ز يف إقامة العدل    وجيـب على الدولة وعلى النظام القضائي احلرص على ضمان املساواة أمام القانون وعدم التميي              

 .على أساس املظهر اخلارجي أو حمل اإلقامة أو أي اعتبار آخر ناجم عن الفقر املدقع

وجيب على الدولة وعلى اهليئات القضائية ضمان توفري املساعدة القانونية اجملانية واجليدة للدفاع              -٤٠ 
شكل واضح ومفهوم االهتامات    وجيب على القضاة أن يشرحوا ب     . عـن األشـخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع        

واإلجـراءات، ويف حـال تعلـق األمر بأشخاص ال يتكلمون اللغة الرمسية املعتمدة يف احملكمة املعنية، عليهم أن          
 .يستعينوا مبترمجني حتريريني وفوريني متخصصني باجملان

 حقوقهم  وجيـب عـلى الدولـة أن تنفذ برامج تعليمية وإعالمية ملساعدة الفقراء على معرفة               -٤١ 
وباملثل، جيب على الدولة وعلى النظام القضائي تنفيذ برامج لتدريب          . واإلجراءات القانونية والقضائية املتاحة هلم    

 .القضاة وحمامي الدفاع وموظفي السلطة القضائية على إعمال العدالة بالنسبة للفقراء

 ٣الفرع 

  التزامات الدولة والتعاون الدويل-الم 

والتعاون . إلنسان بصفة العاملية وبالتايل فإن إعماهلا يتطلب تضافر جهود اجملتمع الدويل     تتسـم حقوق ا    -٤٢ 
 .الدويل واجب على الدول ويتعني عليها أن ختصص له جزءاً هاماً من مواردها، خاصة منها الدول املتقدمة

وأن يرمي إىل   وجيـب على التعاون الدويل أن يتزايد يف إطار احترام حقوق اإلنسان األساسية               -٤٣ 
والدول واجملتمع الدويل ملزمة باختاذ إجراءات فورية من أجل وضع حد ألوضاع الفقر             . إعماهلـا إعمـاالً تاماً    
وحيثما وجدت أوضاع دائمة من الفقر الشديد واألوضاع النامجة عن كوارث طبيعية أو . واجملاعة والبؤس السائدة
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ل على ختصيص موارد كافية يف أسرع وقت ممكن، ال تكون           عن نزاعات مسلحة أو عن أوضاع أخرى جترب الدو        
الدولة املعنية وحدها هي من جيب عليها اختاذ إجراءات فورية وإمنا يتوجب األمر نفسه على اجملتمع الدويل الذي                  

وجيب على اهليئات الدولية العليا أن تضع تدابري وقائية وأن تقدم           . تقـع على عاتقه مسؤولية وضع برامج خاصة       
 .ساعدة وأن حتدد أهدافاً إمنائية على املديني املتوسط والبعيد من أجل إهناء هذه األوضاع بصورة متضامنة وفعالةامل

وجيـب أن يقـترن الـتعاون الدويل بتدابري مالئمة يف جمال التجارة الدولية وتطوير األسواق                 -٤٤ 
. تؤدي إىل تسريع دورة الفقر املدقع     واالسـتثمارات وسـوق السالح وتنظيم سوق العمل حىت تكون فعالة وال             

وجيـب أن يكون إلغاء الديون اخلارجية وخفض معدالت الفائدة املالية وأي تدبري آخر من هذا القبيل جزءاً من                   
 .سياسة التعاون الدويل اليت تتبعها الدول ومن التزاماهتا

 كافحة الفقر واجبات ومسؤوليات اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص يف م-ميم 

إن اهليئات العامة واخلاصة املنخرطة يف مكافحة الفقر املدقع، يف البلدان الصناعية كما يف البلدان  -٤٥ 
النامية، أو يف تقدمي املساعدة اإلنسانية أو يف التعاون الدويل أو يف اخلطط والربامج اإلمنائية أو التعليمية أو غريها،                   

تعريف بأساليبها وأهدافها وكذلك بالكشف عن متويلها وبإصدار تقارير عن          ملـزمة بـاإلعالن عن براجمها وبال      
 .وجيب أن تتماشى التزاماهتا ومسؤولياهتا مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان ومع املبادئ التوجيهية القائمة. أنشطتها

احلكومية ويف  وجيـب أن يتحـلى العـاملون يف املنظمات الدولية العامة واخلاصة ويف املنظمات غري                 -٤٦ 
احلركات واملنظمات اليت تستهدف القضاء على الفقر مبستوى مهين وأخالقي رفيع يف ما يقومون به من أعمال وأن يثبتوا                   

وباملثل، فإنه . ذلـك، وجيـب أن ينطلقوا يف عملهم من مبادئ قانون حقوق اإلنسان الدويل ومن هذه املبادئ التوجيهية          
هؤالء العاملني، أياً كان وضعهم، مبن فيهم العاملون املتطوعون، ملراقبة مستقلة           جيـب إخضـاع التزامات ومسؤوليات       

ونظـراً للطابع اإلنساين الذي يتسم به عمل هذه املنظمات، اليت كثرياً ما يكون العاملون فيها من                 . وملراقـبة املواطـنني   
إنه جيب أن ُيطلب منهم احترام قواعد       املـتطوعني، وحـىت يتم التعبري عن تضامن أعمق جتاه الفقراء وظروف عيشهم، ف             

 .السلوك األخالقي بشكل كامل وأن يلقى اإلخالل بتلك القواعد ما يستحقه من عقاب

وجيب على اجملتمع الدويل أن يرفع من شأن العمل التضامين والطوعي وأن يؤيده وميوله، خاصةً                -٤٧ 
عيد الوطين واإلقليمي والدويل، وجيب عليه تشجيع       ما يرمي منه إىل مكافحة الفقر وخلق ثقافة التضامن على الص          

 .منظمات الفقراء واحلركات االجتماعية اليت تكافح من أجل استئصال شأفة الفقر يف سبيل إعمال حقوق اإلنسان

أكتوبر باليوم الدويل   / تشرين األول  ١٧وجيـب عـلى الدول وعلى اجملتمع الدويل االحتفال يف            -٤٨ 
، ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٤٧/١٩٦أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها      للقضـاء على الفقر الذي      

 .والذي ميثل فرصة ساحنة للرفع من شأن هذه التعبئة وتوطيدها
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  تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية- ٢٠٠٦/١٠

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

من جديد أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية هي حقوق  ؤكـد   إذ ت  
 مترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئة،

يف اعتـبارها أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             وإذ تضـع     
 من النصوص األخرى، تنص دون لبس على أن لكل فرد احلق يف اإلعمال     واالجتماعية والثقافية، وجمموعة واسعة   

 الكامل حلقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

  بإعالن احلق يف التنمية،وإذ تذكّر 

 من اجلزء األول من     ١٠ بأن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد أكد من جديد، يف الفقرة             وإذ تذكّر أيضاً   
 عمل فيينا، أن احلق يف التنمية هو حق عاملي غري قابل للتصرف وأنه جزء ال يتجزأ من حقوق                   إعـالن وبرنامج  

اإلنسان، وأن املؤمتر حث الدول واجملتمع الدويل على تشجيع التعاون الدويل الفعال إلعمال احلق يف التنمية وإزالة 
 العقبات اليت تعترض التنمية،

 ٦قمة العاملي للتنمية االجتماعية، املعقود يف كوبنهاغن يف الفترة من            نتائج مؤمتر ال   وإذ تأخذ يف احلسبان    
، وال سيما النداءات املوجهة يف برنامج عمله إىل منظومة األمم املتحدة لتعزيز أنشطة              ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢إىل  

قدرة منظومة األمم األمـم املـتحدة التنفيذية يف ميدان التنمية من أجل ضمان تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي، و            
املتحدة على مجع املعلومات وحتليلها وعلى وضع مؤشرات للتنمية االجتماعية، مع مراعاة األعمال اليت اضطلعت               

 هبا البلدان املختلفة، وخباصة البلدان النامية،

، والثالث  )ياهإمداد التجمعات السكانية بامل   (، والثاين   )تقييم املوارد املائية  ( إىل القرارات األول     وإذ تشري  
الترتيبات (، والثامن   )البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا الصناعية     (، والرابع   )اسـتعمال املـياه يف الـزراعة      (

، اليت اعتمدها   )الترتيبات املالية للتعاون الدويل يف قطاع املياه      (، والتاسع   )املؤسسية للتعاون الدويل يف قطاع املياه     
 ،١٩٧٧مارس / آذار٢٥ إىل ١٤ باملياه، املعقود يف مار دل بالتا باألرجنتني يف الفترة من مؤمتر األمم املتحدة املعين

، )١٩٩٠-١٩٨١( إعالن اجلمعية العامة للعقد الدويل لتوفري مياه الشرب واملرافق الصحية          وإذ تأخذ يف احلسبان    
 تشرين  ١٠ املؤرخ   ٣٥/١٨يها  مـارس مـن كـل عـام، بيوم املياه العاملي وذلك يف قرار             / آذار ٢٢واالحـتفال، يف    

 ، على التوايل،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٤٧/١٩٣ و١٩٨٠نوفمرب /الثاين

تقرير التنمية  "، واملبينة يف    "٢٠-٢٠" األهداف اليت ينشدها اتفاق من نوع مبادرة         أيضاً وإذ تضـع يف اعتبارها     
 جلميع على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،، وال سيما اهلدف املتمثل يف حصول ا"١٩٩٤البشرية لعام 
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 إىل الربوتوكول امللحق باتفاقية محاية استخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية      وإذ تشري  
 حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألوروبا والذي يشري إىل مبدأ          ١٩٩٩، والـذي اعُتمد يف لندن عام        ١٩٩٢لعـام   

  مجيع أفراد السكان فيما خيص احلصول على املاء،اإلنصاف بني

 إىل مـبادئ إعالن ماديرا بشأن اإلدارة املستدامة للموارد املائية الذي اعتمده اجمللس            أيضـاً  وإذ تشـري   
أبريل / نيسان ٢٨، والقرار الذي اعتمده هذا اجمللس يف        ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٧األوروي املعين بقانون البيئة يف      

 ياه الشرب، بشأن م٢٠٠٠

 ٥٥/١٩٦، يف قرارها "سنة دولية للمياه العذبة  "٢٠٠٣ أن اجلمعية العامة أعلنت سنة       وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

املتعلق باحلق يف املياه الذي اعتمدته جلنة احلقوق        ) ٢٠٠٢(١٥ التعليق العام رقم     وإذ تضـع يف اعتبارها     
جتماعية والثقافية، والذي يؤكد أن املياه سلعة عامة أساسية للحياة والصحة وأنه ينبغي اعتبارها              االقتصادية واال 

 سلعة اجتماعية وثقافية،

الذي ) ٢٠١٥-٢٠٠٥" (املاء من أجل احلياة   " بوجه خاص العقد الدويل للعمل       وإذ تـأخذ يف االعتبار     
، والذي تتمثل أهدافه يف زيادة ٢٠٠٣ديسمرب /ن األول كانو٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٧أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها 

التركـيز على املسائل املتصلة باملياه على مجيع املستويات، وعلى تنفيذ الربامج واملشاريع املتصلة باملياه، من أجل              
 ، وإعالن األلفية وخطة   ٢١املسـاعدة يف حتقـيق األهداف املتفق عليها دولياً والواردة يف جدول أعمال القرن               

 جوهانسربغ للتنفيذ،

 الذي قررت فيه أن تعهد إىل السيد        ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٧/١٨بقرارها  وإذ تذكّـر     
احلـاج غيسـة مبهمـة صياغة ورقة عمل، ال تترتب عليها آثار مالية، بشأن مسألة تعزيز إعمال حق اجلميع يف              

 احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،

 ورقة العمل اليت أعدها السيد غيسة بشأن تعزيز إعمال حق كل فرد يف احلصول               اعتبارهاوإذ تضـع يف      
 ،)E/CN.4/Sub.2/1998/7(على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية 

، الذي وافقت فيه ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٢/١٠٥ إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان وإذ تشري 
قرراً خاصاً مكلفاً بإجراء دراسة مفصلة عن العالقة بني التمتع باحلقوق االقتصادية على تعيني السيد احلاج غيسة م

 واالجتماعية والثقافية وتعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،

عمال احلق يف  التقارير األويل واملرحلي والنهائي اليت أعدها املقرر اخلاص عن تعزيز إوإذ تضع يف اعتبارها 
احلصـول عـلى مـياه الشرب وخدمات املرافق الصحية، واملقدمة إليها يف دوراهتا الرابعة واخلمسني واخلامسة                 

  E/CN.4/Sub.2/2003/WP.3 و E/CN.4/Sub.2/2002/10(واخلمسـني والسادسـة واخلمسـني عـلى التوايل          
 ،)E/CN.4/Sub.2/2004/20و
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 لحياة، أن املياه مصدر لوإذ تضع يف احلسبان 

 أن لكل فرد احلق يف احلصول على مياه الشرب بالقدر الكايف الذي يسد              وإذ تضـع يف احلسـبان أيضاً       
احتـياجاته األساسية ويف االستفادة من مرافق صحية مقبولة ثقافياً، وميكن الوصول إليها، وآمنة، وميكن حتمل                

 انية والصحة العامة ومحاية البيئة،تكاليفها وتأخذ يف االعتبار مقتضيات النظافة، والكرامة اإلنس

 أن املوارد املائية متثل تراثاً مشتركاً وأنه جيب استعماهلا بشكل منصف وإدارهتا بالتعاون مع               وإذ تعتـرب   
 املستفيدين منها بروح من التضامن،

على مياه  أن أكثر من مليار شخص يف العامل ما زالوا حمرومني من إمكانية احلصول وإذ يقلقها بالغ القلق 
 الشرب وأن قرابة أربعة مليارات من األشخاص ال يعيشون يف ظروف صحية الئقة،

عن ) E/CN.4/Sub.2/2005/25( بتقرير املقرر اخلاص السيد احلاج غيسة،        ترحـب مع التقدير    -١ 
إعمـال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح، الذي يتضمن مشروع مبادئ توجيهية إلعمال                

 ق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح؛احل

 على أن احلق يف املياه هو حق من حقوق اإلنسان، الفردية واجلماعية، ويرتبط              تؤكد من جديد   -٢ 
بشكل وثيق حبقوق أخرى منصوص عليها يف العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف التعليق رقم         

 قتصادية واالجتماعية والثقافية؛للجنة احلقوق اال) ٢٠٠٢(١٥

 أنه جيب أال تفرض أي قيود على إمكانية حصول اجلميع على مياه الشرب، وأنه تؤكد من جديد -٣ 
 جيب إخضاعها لتنظيم ومراقبة السلطات العامة؛

 من هذا القرار واملتعلقة بإعمال احلق يف        ١ املـبادئ التوجيهـية املشار إليها يف الفقرة          تعـتمد  -٤ 
 صول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح؛احل

 إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية أن تويل األولوية، يف عمليات صنع القرارات السياسية  تطلب -٥ 
عـلى الصـعد الوطين واإلقليمي والدويل، إىل تنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال احلق يف احلصول على مياه الشرب        

 وخدمات اإلصحاح؛

إىل مجيع الدول التعاون يف توفري مياه الشرب وخدمات اإلصحاح بغية إعمال حق اجلميع  تطلب -٦ 
 يف املياه؛

 إىل األمني العام أن يطلع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية باملسائل              تطلـب  -٧ 
يف احلصول على مياه الشرب وخدمات      املتصـلة باملـياه واإلصـحاح عـلى املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعمال احلق              

 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛) ٢٠٠٢(١٥اإلصحاح، وكذلك على التعليق العام رقم 
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 السـيد غيسـة إىل مواصلة عمله بشأن احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات                تدعـو  -٨ 
خلمسني للجنة الفرعية أو، يف حالة عدم وجودها، إىل         اإلصـحاح وإىل تقدمي تقرير متابعة إىل الدورة التاسعة وا         

 الدورة األوىل آللية املشورة من اخلرباء اليت تنشأ يف املستقبل جمللس حقوق اإلنسان؛

 أن تعـرض تقرير السيد غيسة من إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات                تقـرر  -٩ 
إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب إىل جملس         اإلصـحاح الـذي يتضمن مشروع مبادئ توجيهية تتعلق ب         

 .حقوق اإلنسان كي ينظر فيها ويعتمدها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية -٢٠٠٦/١١
        أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،إن اللجنة الفرعية

 ، )A/HRC/Sub.1/58/19( بتقرير الفريق العامل املعين باألقليات عن دورته الثانية عشرة إذ حتيط علماً 

 بتزايد مشاركة ممثلي األقليات يف دورات الفريق العامل،وإذ ترحب  

مشاركة نشطة يف الدورة الثانية     عن التقدير ملشاركة اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات         وإذ تعـرب     
 عشرة للفريق العامل،

  الشعور بالقلق إزاء االنتهاكات املستمرة حلقوق األقليات يف مجيع أحناء العامل،وإذ يساورها 

ضـرورة ضمان قضايا حقوق األقليات حبثاً وافياً يف جملس حقوق اإلنسان، وتدعو إىل  تؤكـد    -١ 
قليات أو هيئة مماثلة لـه ذات خربة لضمان تقدمي مشورة متخصصة بشأن قضايا استمرار الفريق العامل املعين باأل

 حقوق األقليات إىل اجمللس يف املستقبل، وتفضل تقدميها من خالل هيئاته الفرعية؛

بانعقاد هذه اهليئة العتيدة بني الدورات لفترة ال تقل عن مخسة أيام عمل، وتوصي بأن               توصـي    -٢ 
ول إليها من قبل ممثلي األقليات من مجيع أحناء العامل ومشاركتهم فيها وبأن تكون مبثابة  تضـمن هذه اآللية الوص    

 منرب للحوار والتفاهم بشأن قضايا حقوق األقليات؛

 الفرصة التارخيية اليت يتيحها إنشاء والية اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات والتفاعل             تؤكـد  -٣ 
عامل للسري قدماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال املتابعة واخلربة             املسـتمر بينها وبني الفريق ال     

 الفنية واخلربة الفنية يف املوضوع حيث يتسم التكامل مع املنرب املفتوح الذي يوفره الفريق العامل بأمهية حامسة؛
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القتضاء، باختاذ مبادراٍت   اقتراح اخلبري املستقل إجراء دراسٍة والقيام، عند ا       تالحـظ مع التقدير      -٤ 

بشأن احلاالت املعينة من حاالت األقليات اليت تسترعي انتباه الفريق العامل واليت قّدمها ممثلو األقليات واحلكومات 
 يف أثناء دورته الثانية عشرة؛

 طلب الفريق العامل واخلبري املستقل برنامج عمل مدته سنتان يتضمن سلسلة من احللقات              تؤيد -٥ 
اسية اإلقليمية اليت تتناول إحداها حالة املتحدرين من أصول أفريقية يف األمريكتني، واليت تتطرق لعوامل إدماج الدر

األقليات الذي يؤدي إىل التنوع يف الشرطة واألمن والقضاء اجلنائي وذلك كمتابعة للدراسة اليت ُبحثت يف أثناء                 
، فضالً عن إعداد ثالث دراسات يف       )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1(الـدورة الثانية عشرة للفريق العامل       

موضـوعات حمددة، تعقبها حلقات دراسية ملواضيع حمددة بشأن جتارب قطرية إجيابية يف احلكم الذايت لألقليات،             
وسبل ووسائل تعزيز تطبيق إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،                 

 مييز املزدوج ضد نساء األقليات؛ والت

  بالتقدم احملرز واخلطوات املتخذة يف إنشاء صندوق طوعي لدعم مشاركة ممثلي األقليات، ترّحب -٦ 
 وال سيما أبناء البلدان النامية، يف اجتماعات األمم املتحدة؛

الزمالة لألقليات   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبواصلة العمل بربنامج           توصـي  -٧ 
باعتـباره أداة ممتازة لبناء القدرات يف صفوف ممثلي األقليات ولدى منظمات األقليات بشأن جوهر وطرق عمل         
خمـتلف آليات وصكوك حقوق اإلنسان، وتشجع املفوضية على حتديد سبٍل ممكنٍة ملواصلة العمل مع الزمالء من                 

 أبناء األقليات عند انتهاء الربنامج؛ 

ـ  -٨   املفوضـية السامية واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، ومعهما الفريق العامل املعين             وتدع
باألقلـيات، إىل القـيام من خالل التعاون املشترك بني الوكاالت بإشراك خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة،                 

ية والوطنية يف التحقيق الفعال ألهداف      واملؤسسـات املالية الدولية، والبنوك اإلقليمية، ووكاالت التنمية اإلقليم        
وغايات إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وذلك بغية إدراك                 
أمهية جعل قضايا األقليات يف صلب االهتمامات العامة كوسيلة لبلوغ املساواة يف احلقوق، وبغية القيام على حنو                 

 . الصلة إدخال منظور األقليات يف صلب عمليات تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج ذاتفّعال بتعزيز

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

  العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل-٢٠٠٦/١٢

 ن،إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا

 أن أحد مقاصد األمم املتحدة املبينة يف امليثاق هو حتقيق التعاون الدويل على حل               إذ تضـع يف اعتبارها     
املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق               

  أو اجلنس أو اللغة أو الدين،اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق
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 ٥٩/١٧٤ و ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٤٨/١٦٣ إىل قـراري اجلمعية العامة       وإذ تشـري   
، اللذين أعلنت فيهما اجلمعية العامة، على التوايل، العقد الدويل للسكان ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

  للسكان األصليني يف العامل،األصليني يف العامل، والعقد الدويل الثاين

 إىل أن اجلمعية العامة قد حددت هدف العقد الثاين باعتباره يتمثل يف زيادة تعزيز التعاون وإذ تشري أيضاً 
الدويل من أجل حل املشاكل اليت يواجهها السكان األصليون عن طريق تنفيذ برامج عملية املنحى ومشاريع حمددة 

  وضع املعايري املتصلة بذلك،وزيادة الدعم التقين وأنشطة

، قد طلبت إىل األمني العام أن يعيِّن وكيل         ٥٩/١٧٤ أن اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ تأخذ يف احلسبان    
األمـني العـام للشؤون االقتصادية واالجتماعية منسِّقاً للعقد الثاين، وطلبت إىل املنسق أن يقدم إليها يف دورهتا                  

 ج عمل شامل للعقد الثاين،الستني تقريراً عن برنام

 بـأن العقد الثاين وبرنامج عمله ينبغي أن يؤديا إىل تغيريات إجيابية من حيث حتقيق االحترام                 واقتـناعاً مـنها    
واإلعمال الكاملني حلقوق وحريات السكان األصليني وحتقيق حتّسن حقيقي يف حياهتم اليومية، بالنظر إىل أن جلنة حقوق                 

، على الرغم من اإلجنازات اهلامة املتحققة أثناء        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٥١ قراها   اإلنسان قد أعربت يف   
العقـد األول، عـن بالغ قلقها إزاء ما يعانيه السكان األصليون يف مناطق كثرية من العامل من عدم استقرار يف مستويات             

عهم باملقارنة بعموم السكان، وأكدت من جديد احلاجة        التنمية االقتصادية واالجتماعية لديهم ومن أوجه تفاوت يف أوضا        
 إىل اإلقرار حبقوقهم وحرياهتم وتعزيزها ومحايتها مبزيد من الفعالية،

، إعالن األمم ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٢باعتماد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره وإذ ترحب  
 د األهداف الرئيسية للعقد األول،املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، الذي يشكل أح

 على أمهية التشاور والتعاون مع الشعوب األصلية ومنظماهتا يف ختطيط وتنفيذ برنامج العمل              وإذ تشـدد   
للعقد الثاين، وكذلك على احلاجة إىل ضمان التعاون والتشاور الكاملني بني منسِّق العقد الثاين واهليئات واآلليات 

ظومة األمم املتحدة، مثل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، على النحو الذي            األخـرى ذات الصـلة يف من      
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٩سلّمت به جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها 

بأن الفريق العامل املعين بالسكان األصليني هو حمفل يف غاية القيمة تفاعلت فيه بشكل مثمر واقتناعاً منها  
ياً طوال أكثر من عقدين جهود الدول والشعوب األصلية ومنظماهتا وقادهتا، إىل جانب العديد من الوكاالت           سنو

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وعدد كبري من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وهو ما ييسِّر 
 من اجلوانب واألبعاد احلقيقية للوضع الصعب للشعوب        حتقـيق إدراك متناٍم من جانب الرأي العام الدويل لكثري         

 األصلية يف كثري من أحناء العامل،

 إىل الفريق العامل املعين ٢٠٠٥/٤٩ بـالدعوة اليت وجهتها جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها      وإذ ترحـب   
امية حلقوق اإلنسان،   بالسـكان األصليني بأن يقدم إىل منسِّق العقد الثاين، عن طريق مفوضية األمم املتحدة الس              

قائمـة باألنشطة اليت ميكن النظر يف إدراجها احملتمل كجزء من عنصر حقوق اإلنسان يف برنامج العمل الشامل                  
 للعقد الثاين، والطريقة املناسبة اليت امتثل هبا الفريق العامل للطلب يف دورته الثالثة والعشرين،
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، (E/CN.4/Sub.2/2005/26)صليني عن دورته الثالثة والعشرين    يف تقرير العامل املعين بالسكان األ     وقـد نظرت     

وخاصـة املـرفق الرابع من هذا التقرير، الذي يقترح فيه الفريق العامل على منسق العقد الثاين قائمة باألنشطة اليت يتعني             
 لعمل للعقد الثاين،االضطالع هبا على الُصعد الدولية واإلقليمية والوطنية من أجل إدراجها احملتمل يف برنامج ا

احلاجة إىل مواصلة إيالء اهتمام خاص لتحقيق املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف  تأكيدتكرر  -١ 
التخطـيط ألنشطة العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل وتنظيمها وتنفيذها، من أجل التحقيق الكامل                

 ألهداف العقد؛

حدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان اشتراك           إىل مفوضة األمم املت    تطلب -٢ 
 مكتبها يف أنشطة عنصر حقوق اإلنسان من برنامج العمل للعقد الثاين، بالتعاون الكامل مع منسِّق العقد الثاين؛

جزء  إىل فريقها العامل املعين بالسكان األصليني أن يتابع عن كثب األنشطة املضطلع هبا كتطلب -٣ 
مـن عنصر حقوق اإلنسان من برنامج العمل للعقد الثاين، وذلك على أساس املعلومات اليت ستقدمها املفوضية                 
السامية بصورة منتظمة إىل أعضاء الفريق العامل، بغية التمكُّن من اإلسهام يف استعراَضّي منتصف املدة وهناية املدة 

 ؛٢٠١٥ و٢٠١٠ يف عامي للعقد الثاين اللذين ستقوم هبما اجلمعية العامة

 عن رأيها بأن االستنتاجات والتوصيات اليت يعتمدها الفريق العامل سنوياً واخلربات اليت             تعرب -٤ 
 سنة من عملها املتواصل بشأن قضايا السكان األصليني الشديدة التنوع ويف            ٢٤جتمَّعـت لدى هذه اهليئة خالل       

 تكون ذات قيمة خاصة يف التخطيط والتنفيذ الناجَحني لألنشطة          تقييم تنفيذ برنامج العمل للعقد األول ميكن أن       
 اليت يتعني االضطالع هبا يف إطار العقد الثاين؛

 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٣ باالحتفال باليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل يف ترحب -٥ 

 يف العامل يف اليوم      مبواصلة االحتفال يف جنيف، كالعادة، باليوم الدويل للسكان األصليني         توصي -٦ 
الـرابع من الدورة السنوية للفريق العامل املعين بالسكان األصليني من أجل ضمان أوسع مشاركة ممكنة ملمثلي                 
الشـعوب األصلية واحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فضالً عن موظفي اهليئات              

 دة؛والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتح

تأكـيد التوصية بأن يوجِّه منسِّق العقد إىل احلكومات واملاحنني احملتملني اآلخرين نداًء             تكـرر    -٧ 
 لإلسهام بسخاء يف صندوق التربعات للعقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل؛

ون بني احملفل    باخلطوات اليت اتُِّخذت واخلطوات اليت يستمر اختاذها إلقامة وتعزيز التعا          ترحـب  -٨ 
الدائم لقضايا السكان األصليني والفريق العامل املعين بالسكان األصليني واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان 
واحلـريات األساسـية للسكان األصليني، كما كان احلال عند العمل على حتقيق هنج مشترك ناجح يشدِّد على                  

 .احلاجة إىل إعالن عقد دويل ثاٍن

 ٢١ة اجللس 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[
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  الفريق العامل املعين بالسكان األصليني-٢٠٠٦/١٣

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 احلاجة امللحة إىل االعتراف حبقوق الشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها على حنو أكثر  إذ تعـيد تأكـيد     
 ، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبذه الشعوب،فعالية

، ١٩٩٣ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام             وإذ تضع يف اعتبارها    
الن  من اجلزء الثاين من إع٣٢ إىل ٢٨ من اجلزء األول، والفقرات من      ٢٠وخباصـة التوصيات الواردة يف الفقرة       

 وبرنامج عمل فيينا،

 املؤمتر العاملي ملكافحة    ٢٠٠١ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها يف عام         وإذ تضـع يف اعتبارها أيضاً      
 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 الذي أذن فيه    ١٩٨٢مايو  / أيار ٧ املؤرخ   ١٩٨٢/٣٤إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ تشري    
 اجمللس للجنة الفرعية بأن تنشئ كل سنة فريقاً عامالً معنياً بالسكان األصليني،

 بتقرير الفريق العامل املعين بالسكان األصليني عن دورته الرابعة والعشرين وإذ حتيط علماً مع بالغ التقدير 
(A/HRC/Sub.1/58/22)ه وال سيما االستنتاجات والتوصيات الواردة في، 

 باملناقشات املستفيضة اليت أجراها الفريق العامل املعين بالسكان األصليني أثناء دورته الرابعة             وإذ ترحب  
استعراض التطورات ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      : والعشـرين يف إطـار واليته ذات الشقني، وهي        

قيام سلطات أو جمموعات    "ضوع الرئيسي املعنون    واحلريات األساسية اخلاصة بالشعوب األصلية، مبا يف ذلك املو        
، ووضع املعايري،   "أو أفـراد ال ينـتمون إىل الشعوب األصلية باستخدام أراضي هذه الشعوب ألغراض عسكرية              

 وكذلك التطورات ذات الصلة بالتعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة يف جمال قضايا الشعوب األصلية،

خملفات احلقبة االستعمارية اليت ال تزال ظاهرة واليت تؤثر تأثرياً سلبياً يف  إزاء وإذ تؤكـد بـالغ قلقهـا     
 األوضاع املعيشية للشعوب األصلية يف خمتلف أحناء العامل،

 الذي  ١٩٩٣مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٣/٣٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ تشـري مـرة أخرى      
يع معينة، واملمثلني اخلاصني، واخلرباء املستقلني، واألفرقة العاملة، أوصـت فيه اللجنة مجيع املقررين املعنيني مبواض   

 بأن يولوا اهتماماً خاصاً، يف إطار والياهتم، حلالة الشعوب األصلية،

، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخني  ٢٠٠٥/٥١ و ٢٠٠٥/٤٩ بقراري جلنة حقوق اإلنسان      وإذ حتـيط علماً    
 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٥ املؤرخني ٢٠٠٥/٢٧٠ و٢٠٠٥/٢٦٨ومقرري اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

، يف سياق عملية اإلصالح اجلارية هليئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة اليت             وإذ تضـع يف اعتـبارها      
اسُتهلت مؤخراً مببادرة من األمني العام، االهتمام العميق باستمرار عمل فريقها العامل املعين بالسكان األصليني،               
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ـ    و مـا أعرب عنه مراراً عدد كبري من احلكومات وممثلو الشعوب األصلية وجتمعاهتا يف عدد كبري من                  عـلى حن

 االجتماعات املعقودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها،

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٣ إىل قرارها هي وإذ تشري 

ما أجنزوه من عمل هام وبّناء أثناء        جلميع أعضاء الفريق العامل على       تعـرب عن بالغ تقديرها     -١ 
 الدورة وعلى ما أخذوا به من أساليب عمل جديدة، بغرض تيسري إقامة حوار أكثر تفاعالً خالل دوراته السنوية؛

 رأيها، يف سياق عملية اإلصالح اجلارية ألنشطة وهيئات وآليات حقوق اإلنسان يف األمم              تكرر -٢ 
م مؤخراً، بأنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار، لدى استعراض األنشطة واهليئات            املـتحدة الـيت استهلها األمني العا      

واآللـيات ذات الصلة بالشعوب األصلية، أن الواليات املنوطة بالفريق العامل املعين بالسكان األصليني، واملقرر               
 املعين بقضايا السكان    اخلـاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، واحملفل الدائم           

األصليني، هي واليات متمايزة بوضوح ومتكاملة، وأنه ال ينبغي بالتايل وقف عمل أي من هذه اهليئات الثالث،                 
 وتدعو اهليئات األعلى منها إىل تأييد هذا الرأي، يف ضوء التعاون القائم أصالً بني هذه اآلليات الثالث؛

يف شكل تلقائي يف جدول أعمال جملس حقوق " ا الشعوب األصليةقضاي" بإدراج البند املعنون توصي -٣ 
اإلنسان، وتؤكد احلاجة إىل هيئة خرباء تسدي املشورة للمجلس بشأن تعزيز ومحاية وإعمال حقوق الشعوب األصلية؛                

واملشاركةُ يف وتوصي أيضاً بأن تكون املهام الرئيسية هلذه اهليئة وضُع تقارير ودراسات يف العمق وذات وجهة إجرائية، 
وضع قواعد ومعايري دولية أخرى تتعلق بتعزيز ومحاية وإعمال حقوق الشعوب األصلية، وتوصي كذلك بأن تقدم هيئة            

 اخلرباء تقاريرها إىل اللجنة الفرعية أو إىل آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل؛

ورته الرابعة والعشرين    إىل األمـني العـام إحالـة تقريـر الفـريق العـامل عـن د                تطلـب  -٤ 
(A/HRC/Sub.1/58/22)              ،إىل مفوضـة األمـم املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمات الشعوب األصلية 

واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املعنية، وإىل جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات 
 حقوق اإلنسان، ومجيع املقررين املعنيني مبواضيع معينة، واملمثلني         لصـاحل السكان األصليني، وكذلك إىل جملس      

اخلاصـني، واخلرباء املستقلني، واألفرقة العاملة القائمة كإجراءات خاصة حتت سلطة جملس حقوق اإلنسان، وإىل     
 مجيع هيئات املعاهدات؛

واضيع معينة إىل إخطار     دعوهتا إىل هيئات املعاهدات، ومجيع اإلجراءات اخلاصة املعنية مب         تكـرر  -٥ 
الفريق العامل بالطريقة اليت وضعت هبا يف االعتبار يف أعماهلا ووفقاً لوالية كل منها مسألة تعزيز ومحاية حقوق                  

 من قرار جلنة ٤ و٣الشـعوب األصـلية، وتدعوها كذلك، يف هذا السياق، إىل إيالء االعتبار الواجب للفقرتني        
 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٤/٥٨حقوق اإلنسان 

 املقرر احلايل للفريق العامل أن يقدم إىل االجتماع السنوي الرابع عشر            - إىل الرئـيس     تطلـب  -٦ 
املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة التابعني لإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق            /لـلمقررين 

ة التعاون بني اإلجراءات اخلاصة والفريق العامل ويقترح طرائق ممكنة اإلنسان عرضاً شفوياً يبّين فيه ضرورة مواصل
 لزيادة تطوير هذا التعاون الضروري للغاية؛
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 إعالن األمم ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/٢ باعتماد جملس حقوق اإلنسان بقراره ترحب -٧ 
 عية العامة يف دورهتا احلادية والستني؛املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وتوصي باعتماده من قبل اجلم

 قرارها بأن تأذن للفريق العامل أن يتيح للمحفل الدائم املعين بقضايا السكان           تؤكـد من جديد    -٨ 
األصليني وللمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، بناًء على طلب حمدد               

 من جدول   ٤من ممثلي احلكومات والشعوب األصلية أثناء املناقشة العامة السنوية للبند           منهما، املعلومات املقدمة    
، كخطوة حمددة صوب زيادة التعاون مع اهليئات األخرى ذات الواليات احملددة            )استعراض التطورات (أعمالـه   

 املتصلة حبالة الشعوب األصلية؛

وسائل الكفيلة بزيادة تعزيز تعاونه مع احملفل     إىل الفريق العامل أن يواصل حتري السبل وال        تطلب -٩ 
 الدائم واملقرر اخلاص؛

 مقرر الفريق العامل ملدة     -تطلـب إىل جملـس حقوق اإلنسان أن يوافق على مشاركة رئيس              -١٠ 
، على حنو ما ٢٠٠٧أسـبوع واحـد يف الدورة السادسة للمحفل الدائم املعين بقضايا السكان األصليني يف عام              

، لتمكينه من عرض تقرير الفريق العامل       )٥٩، الفقرة   A/HRC/Sub.1/58/22انظر  (الفريق العامل   أوصى بذلك   
 عن دورته الرابعة والعشرين، وأن يوصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإقرار هذه املشاركة؛

 جملس حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي بتوجيه دعوة إىل رئيس احملفل            توصـي  -١١ 
الدائم املعين بقضايا السكان األصليني وإىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان               

 األصليني للمشاركة يف الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل؛

تأثري " أن يعـتمد الفريق العامل يف دورته اخلامسة والعشرين املوضوع الرئيسي املعنون              تقـرر  -١٢ 
، وأن تدعو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مجيع        "مـبادرات القطـاع اخلـاص على حقوق الشعوب األصلية         

املؤسسـات واإلدارات ذات الصـلة يف منظومة األمم املتحدة إىل تقدمي معلومات عن هذا املوضوع واملشاركة                 
 ريق العامل؛مشاركة نشطة، إن أمكن، يف املناقشات املتعلقة هبذه املسألة يف إطار الف

 انتخاب أعضاء -١:  أن يكون جدول أعمال الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل كما يليتقرر -١٣ 
املوضوع ) ب(مناقشة عامة؛   ) أ: ( استعراض التطورات  -٤ تنظيم العمل؛    -٣ إقرار جدول األعمال؛     -٢املكتـب؛   
قيام سلطات أو جمموعات أو أفراد ال       ) "ج(؛  "صليةتأثري مبادرات القطاع اخلاص على حقوق الشعوب األ       : "الرئيسي

استعراض وإقرار  :  وضع املعايري  -٥؛  "ينتمون إىل الشعوب األصلية، باستخدام أراضي هذه الشعوب ألغراض عسكرية         
العقد ) أ: ( مسائل أخرى-٦املشاريع النهائية للمبادئ التوجيهية بشأن التراث الثقايف واملوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛ 

حالة صندوق األمم   ) ج(التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى؛       ) ب(الـدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل؛        
؛ )نص مستكمل (إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        ) د(املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني؛      

ملهددة بالزوال ألسباب بيئية على أن يشار خباصة إىل الشعوب األصلية؛            حالة حقوق اإلنسان يف الدول واألقاليم ا       -٧
  اعتماد التقرير؛-٩ تقدمي عناصر االستنتاجات والتوصيات؛ -٨
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 إىل األمني العام أن يعد جدول أعمال مشروحاً للدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل              تطلب -١٤ 

 قرار؛ من هذا ال١٣استناداً إىل ما جاء يف الفقرة 

 املقرر، بإبالغ - املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام، بعد التشاور مع الرئيس     تدعـو  -١٥ 
، وذلك قبل انعقاد الدورة ٤املشاركني يف الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل، بتنظيم املسائل يف إطار البند        

  املشاركني؛من أجل تيسري إقامة حوار أكثر تفاعالً فيما بني خمتلف

 من ٥ إىل الفريق العامل أن يواصل القيام، إذا لزم األمر يف دورته العشرين، يف إطار البند   تطلب -١٦ 
مشروع جدول األعمال، باستعراض املشاريع النهائية للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتراث الشعوب األصلية ومبسألة             

 املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛

ىل مجيع الدول أن تويل اهتماماً حمدداً لتعزيز ومحاية املعارف التقليدية للشعوب األصلية،        إ تطلب -١٧ 
وكفالـة إعمال مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة إعماالً كامالً لدى محاية معارفهم التقليدية يف عالقاهتم مع                 

 فئات السكان غري األصليني؛

ارتينيس أن يقدم إىل الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل          إىل السيد ميغيل ألفونسو م     تطلب -١٨ 
من مشروع جدول األعمال، أو إىل أي آلية مشورة من اخلرباء، يف إطار البند املناسب من    ) ج(٤يف إطـار البند     

 ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٥جـدول األعمـال، ورقة العمل اإلضافية اليت طلبت إعدادها اللجنة الفرعية يف قرارها               
  بشأن مسألة الشعوب األصلية ومنع املنازعات وحلها؛٢٠٠٤أبريل /اننيس

 مجيع الدول إىل أن تقدم إىل الفريق العامل يف دورته اخلامسة والعشرين أية معلومات ترى من                 تدعو -١٩ 
ات القائمة  املناسب تقدميها عما هو متاح للشعوب األصلية اليت تعيش يف إطار واليتها القضائية من آليات حلل املنازع                

 أو احملتملة ومنعها استناداً إىل ممارسة هذه الشعوب حقوقها يف عالقاهتا مع الكيانات أو األفراد غري املنتمني إليها؛

 توصية الفريق العامل بأن ُيطلب إىل املفوضّية السامية تنظيم حلقيت عمل تقنيتني، واحدة              تؤيـد  -٢٠ 
لقة بتراث الشعوب األصلية، وأخرى إلعداد مبادئ توجيهية بشأن   لوضـع مشروع هنائي للمبادئ التوجيهية املتع      

مـبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة تستند إىل األعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل يف السنوات األخرية، وأن      
 يف   تضمن عقد هاتني احللقتني    ٢٠٠٧تـتخذ يف سبيل ذلك اخلطوات الالزمة إلدراج خمصصات يف ميزانية عام             

؛ وتوصي بأن تنشر املفوضّية وتوزع على نطاق واسع املبادئ التوجيهية           ٢٠٠٧جنيف يف موعد أقصاه هناية عام       
 املتعلقة باملوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛

، بالنظر إىل املناقشات اليت جرت يف إطار املوضوع الرئيسي للدورة الرابعة والعشرين للفريق تقرر -٢١ 
 مقرر -، على سبيل األولوية، وبالتشاور مع رئيس ٢٠٠٧عو املفوضية السامية إىل القيام يف عام العـامل، أن تد  

الفـريق العامل، بتنظيم حلقة عمل ثانية بشأن الشعوب األصلية وشركات التعدين وغريها من شركات القطاع                
 الشعوب األصلية وتقاليدها    اخلاص وحقوق اإلنسان، بغية إعداد مبادئ توجيهية تقوم على أساس احترام ثقافات           

 وتراثها الثقايف، واحترام مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛
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 لشيوخ وزعماء أمة ماسكواتشيس كري لإلعالن الرمسي        تكـرر اإلعراب عن تقديرها العميق      -٢٢ 
 بشأن ٢٠٠٤/١٥لفرعية الـذي أكدوا فيه استضافتهم حللقة األمم املتحدة الدراسية املشار إليها يف قرار اللجنة ا        

السبل والوسائل املمكنة لتنفيذ املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة بني الدول والشعوب األصلية،              
 يف كندا، ٦ على أراضيهم التقليدية مبوجب املعاهدة ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٥املقرر عقدها يف الفترة من 

انظر (ل الـدورة الثانية والعشرين وسبق أن قبلها الفريق العامل رمسياً            وفقـاً للدعـوة الـيت وجهوهـا خـال         
E/CN4/Sub.2/2004/28    وترحـب باألعمـال الـيت اضـطلع هبا فعالً شيوخ وزعماء أمة              )١١٨، الفقـرة ،

 ماسكواتشيس واملفوضية يف اإلعداد لتلك احللقة؛

م مع السكان األصليني املنظمني هلذه      للمفوضية السامية لقيامها بالتعاون الالز     تعرب عن شكرها   -٢٣ 
 احللقة الدراسية لضمان اإلعداد التنظيمي والفين الكامل هلا وكذلك عقد هذه احللقة اهلامة بنجاح؛

 حلقة دراسية بشأن    ٢٠٠٦يناير  / للمفوضّية السامية لعقدها يف كانون الثاين      تعرب عن تقديرها   -٢٤ 
، وحتيط علماً بالتقرير املقدم عن هذا "ردها الطبيعية وعالقتهم باألرضالسيادة الدائمة للشعوب األصلية على موا"

وتطلب أيضاً إىل املفوضّية    . (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3)النشاط إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني        
 السامية أن تنفذ التوصيات حبسب االقتضاء؛

ن التقين للدول اليت ترغب يف وضع تشريع وطين بشأن  إىل املفوضّية السامية أن توفر التعاوتطلب -٢٥ 
 قضايا السكان األصليني، على أن تستند يف ذلك إىل قانون حقوق اإلنسان احلايل وإىل اإلعالن؛

 طلبها إىل السيد ألفونسو مارتينيس أن يعد، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، ورقة                تكـّرر  -٢٦ 
ة اليت ال تزال تؤثر اليوم تأثرياً سلبياً يف األوضاع املعيشية للشعوب األصلية يف          عمل عن خملفات احلقبة االستعماري    

خمتلف أحناء العامل، لتقدميها إىل الفريق العامل يف دورته السادسة والعشرين وإىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة                 
 املستقبل؛واخلمسني، أو إىل الدورة األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف 

 املفوضية السامية بتنظيم حلقة دراسية بشأن آثار االستعمار املعاصرة اليت تلحق بالشعوب توصي -٢٧ 
  إذا أمكن؛٢٠٠٨األصلية، تعقد يف هناية عام 

 مجـيع احلكومات والشعوب األصلية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من            تناشـد  -٢٨ 
 لصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان       ٢٠٠٧ادرة أن تتربع بسخاء يف عام       اجلهـات املاحنة احملتملة الق    

 األصليني ولصندوق التربعات لصاحل العقد الثاين للسكان األصليني يف العامل؛

 بأن تنظر الدول يف أن تطلب إىل اجلمعية العامة توسيع نطاق والية صندوق التربعات               توصـي  -٢٩ 
ية فرصة املشاركة يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وبأن تقدم املال ملشاريع حقوق حبيث تتيح للشعوب األصل

 اإلنسان اخلاصة مبنظمات الشعوب األصلية؛
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 إىل جملـس حقوق اإلنسان أن يأذن بعقد عشر جلسات للفريق العامل املعين بالسكان               تطلـب  -٣٠ 

، أو الدورة األوىل ألي آلية مشورة من        ٢٠٠٧م  األصـليني قـبل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية يف عا          
 اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٣١ 

 ]٥لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

  التمييز على أساس العمل والنسب-٢٠٠٦/١٤

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

أغسطس / آب١٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٢، و٢٠٠٠أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٠/٤ إىل قراراهتا إذ تشري 
، ومقرر ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٢، و٢٠٠٤أغسطس / آب١٢ املؤرخ ٢٠٠٤/١٧، و٢٠٠٣

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠٩ جلنة حقوق اإلنسان

 (A/HRC/Sub.1/58/CRP.2) بالتقرير املرحلي عن التمييز القائم على أساس العمل والنسب           وإذ ترحب  
 الذي قدمه املقرران اخلاصان يوزو يوكوتا وتشني سونغ تشونغ،

نية حلقوق اإلنسان ، مع ذلك ، لعدم تلقي مزيد من الردود من احلكومات واملؤسسات الوطوإذ تأسـف   
واألجهـزة والوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحدة على االستبيان الذي أعده املقرران اخلاصان، ولتعذر عقد        

 ،٢٠٠٥/٢٢حلقيت العمل اإلقليميتني اللتني اقترحهما املقرران اخلاصان وأيدهتما اللجنة الفرعية يف قرارها 

اسة املتعلقة بالتمييز القائم على أساس العمل والنسب، واستكمال          أمهية مواصلة وإجناز الدر    وإذ تؤكـد   
 وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على هذا الشكل من التمييز،

 إىل املقررين اخلاصني مواصلة وإجناز دراستيهما املتعلقة بالتمييز القائم على أساس العمل             تطلب -١ 
اريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على هذا الشكل من التمييز،           والنسـب، واستكمال وضع مش    

 إىل اللجنة الفرعية أو إىل اهليئة اليت ختلفها، أو إىل جملس حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٧وتقدمي تقريرمها النهائي يف عام 
 حال عدم وجود أي منهما؛

قيت عمل إقليميتني، إحدامها يف آسيا       حل `١` مـا اقـترحه املقرران اخلاصان من تنظيم          تؤيـد  -٢ 
 بتمويٍل مستقٍل هلما، بغية تشجيع املشاركة التفاعلية        ٢٠٠٧واألخرى يف أفريقيا، قبل هناية الربع األول من عام          

 اجتماع تشاوري يف جنيف `٢`ملمثلي اجملتمعات املتأثرة يف املناقشات مع املقرَرْين اخلاَصْين حول هذا املوضوع؛ و
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، لتمكني املقرَرْين اخلاَصْين من تلقي آراء احلكومات وهيئات األمم املتحدة           ٢٠٠٧ع الثاين من عام     خـالل الرب  
ووكاالهتـا واملنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمعات املتأثرة بشأن استكمال وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات         

 ب؛اخلاصة بالقضاء الفعلي على التمييز القائم على أساس العمل والنس

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي ما يكفي من مساعدة ودعم إىل املقررين         تطلب -٣ 
 اخلاصني لتمكينهما من إجناز دراستهما، مبا يف ذلك ما يتعلق بتنظيم حلقيت العمل واالجتماع التشاوري املقترح عقدها؛

 :ر التايل جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرتوصي -٤ 

 ]٦لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

 التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم -٢٠٠٦/١٥

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

لعاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن مجيع الناس يولدون أحراراً            من اإلعالن ا   ١ إىل املادة    إذ تشـري   
 ومتساوين يف الكرامة واحلقوق،

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع              ٢ إىل املادة    وإذ تشري أيضاً   
وع، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي ن

اجلـنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو                   
 املولد، أو وضع آخر،

  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أنه ال جيوز إخضاع أحٍد٥ إىل املادة    وإذ تشري كذلك   
 للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 معاناة ماليني الناس من التمييز بسبب املرض أو اإلعاقة يف اجلسد أو الذهن،وإذ تقلقها  

 معاناة عشرات ماليني الناس ال من اجلذام كمرض فحسب، وهو مرض ثبت علمياً              وإذ يقلقهـا خباصة    
مكن معاجلته وتدّبره، بل أيضاً معاناهتم من التمييز السياسي أو القانوين أو االقتصادي أو              وطبـياً أنـه مـن امل      

االجتماعي والعزل الناجم عن سوء الفهم وعدم االكتراث، ومن عدم وجود تدابري تشريعية أو إدارية حتظر هذا                 
 التمييز وتوفر احلماية والعالج للضحايا،

 عن التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم، اليت قدمها يوزو           بورقة العمل  ترحـب مـع التقدير     -١ 
 ؛(A/HRC/Sub.1/58/CRP.7)يوكوتا 
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  مجيع النتائج والتوصيات الواردة يف ورقة العمل؛تؤيد -٢ 

 باعتماد املناشدة العاملية إلهناء الوصمة والتمييز ضد املصابني باجلذام، اليت وقَّع عليها             ترحـب  -٣ 
ياسيني والثقافيني والدينيني وأكثرهم حظوةً باالحترام يف العامل واليت أُعلنت رمسياً يف نيودهلي             أشـهر الزعماء الس   

  مبناسبة يوم اجلذام العاملي؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٩بتاريخ 

 مبا أجنزته اهلند وأنغوال مؤخراً يف جمال القضاء على اجلذام، حبيث باتت نسبة              ترحـب أيضـاً    -٤ 
ديهما تقل عن حالة واحدة بني كل عشرة آالف نسمة، ومبا أفادت به منظمة الصحة العاملية من أن                  اإلصابة به ل  

، مما يدل على اجتاه     ٢٠٠٥عدد حاالت اإلصابة اجلديدة باجلذام املُبلَّغ عنها قد اخنفض اخنفاضاً ملحوظاً يف عام              
 العاملي؛نزويل يف حاالت اإلصابة باجلذام اليت اكُتشفت مؤخراً على الصعيد 

 إىل احلكومات، إن مل تفعل بعد، أن تلغي القوانني اليت تقضي بإيداع مرضى اجلذام يف                تطلـب  -٥ 
 مؤسسات خمصصة، وتوفري العالج الفعال والسريع واجملاين ملرضى اجلذام كمرضى خارجيني، إن رغبوا يف ذلك؛

لسابقني الذين أُجربوا على     إىل احلكومات أن توفر سبل انتصاف مناسبة للمرضى ا         تطلب أيضاً  -٦ 
 تلقي العالج يف مصحات، أو جممعات استشفاء، أو مستشفيات، أو جمتمعات حملية؛

 إىل احلكومات أن متنع فوراً التمييز من أي نوع ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم وأن تطلب كذلك -٧ 
 تتخذ تدابري فعالة الستئصاله؛

اج التثقيف اخلاص باجلذام يف مناهج التدريس يف         احلكومات على بذل كل جهد إلدر      تشـجع  -٨ 
 املدارس بغية تقدمي معلومات صحيحة عن اجلذام واملصابني به وأَُسرهم واحليلولة دون التمييز ضدهم؛

 حلقتني `١` اقتراحات السيد يوزو يوكوتا أن يتم، شرط توفري متويل مستقل لذلك، تنظيم تؤيد -٩ 
عقَد يف أفريقيا وواحدة يف آسيا، بغية تشجيع ممثلني للمصابني باجلذام ومنظماهتم على تدريبيتني إقليميتني، واحدة ُت

 اجتماع استشاري   `٢`املشـاركة النشطة يف املناقشات بشأن موضوع التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛ و            
املتحدة ووكاالهتا، واملنظمات ُيعقَد يف جنيف يتاح فيه للسيد يوكوتا أن يستمع إىل آراء احلكومات، وهيئات األم 

غـري احلكومية، وممثلني للمصابني باجلذام، من أجل صياغة نص املبادئ واإلرشادات بشأن التمييز ضد املصابني                
 باجلذام وأَُسرهم؛

 من جملس حقوق اإلنسان أن ُيدِرَج موضوع التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم بني              تـرجو  -١٠ 
ضطلع هبا اللجنة الفرعية أو هيئة جديدة من اخلرباء سيتم إنشاؤها يف إطار اجمللس، وتقرر               الدراسـات املقرر أن ت    

تعيني السيد يوزو يوكوتا مقرراً خاصاً يكلَّف بإعداد دراسة كاملة وشاملة عن هذه املسألة وبتقدمي تقرير أويل يف 
عدم وجود أي منهما، إىل جملس حقوق        إىل اللجنة الفرعية أو هيئة جديدة من اخلرباء، أو، يف حال             ٢٠٠٧عام  

 اإلنسان، وبوضع مشروع جمموعة مبادئ وإرشادات إلهناء التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛
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 إىل السيد يوكوتا التحاور مع الكيانات املعنية، مبا فيها منظمة الصحة العاملية، ومنظمة              تطلـب  -١١ 
نظمة األمم املتحدة للطفولة، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف      األمـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة، وم       

 التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ا  من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يقدما إىل السيد يوكوتترجو -١٢ 
كل ما يلزم من مساعدة لتمكينه من إجناز املهمة املوكلة إليه، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتنظيم ما اقُتِرح عقده من 

 حلقتني تدريبيتني واجتماع استشاري؛

 :توصي جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايل -١٣ 

 ]٧لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود  -٢٠٠٦/١٦
ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع 

 االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية

 جنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، إن الل

 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد  

 ٢٠٠٣أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٤ملسألة، وخباصة القرار بعملها السابق بشأن هذه اوإذ تذكّر  
 ،٢٠٠٤أغسطس / آب٩ املؤرخ ٢٠٠٤/١٠والقرار 

 ومقررها  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٢  قرار جلنة حقوق اإلنسان    وإذ تأخذ يف احلسبان    
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٢

بأمهية وإحلاح القيام، على حنو شامل، بتناول اآلثار القانونية املترتبة على الظاهرة اليت مل يسبق          وإذ تسلّم    
ثار اليت متس حقوق اإلنسان     هلـا مثـيل أال وهـي ظاهرة زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود، مبا يف ذلك اآل                 

 للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية،

إىل ورقة العمل املوسعة اليت قدمتها فرانسواز هامبسون يف دورهتا السابعة واخلمسني عن حالة              وإذ تشري    
 اب بيئية  حقـوق اإلنسـان للشـعوب األصـلية الـيت تعـيش يف الـدول واألقالـيم املهـددة بالفناء ألسب                    

)E/CN.4/Sub.2/2005/28(           وإذ ترحـب باملعلومات املستكملة الواردة يف ورقة غرفة االجتماع اليت قدمتها يف ،
 ،)E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2(دورهتا الثامنة واخلمسني 
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  االستنتاجات والتوصيات الواردة يف ورقة املؤمترات وتعيد تأكيدها يف ورقة العمل؛تؤيد -١ 

 تعيني فرانسواز هامبسون مقررة خاصة ُيعهد إليها مبهمة إعداد دراسة شاملة عن اآلثار              قـرر ت -٢ 
القانونـية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق                   

باالستناد إىل ورقة العمل املوسعة     اإلنسـان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية، وذلك            
وورقة غرفة االجتماع املقدمتني منها، وكذلك إىل التعليقات الواردة واملناقشات اليت دارت يف الدورتني السابعة               

 ؛٢٠٠٥/١١٢واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية ونتائج االستبيان الذي أيدته اللجنة يف مقررها 

ن تقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل             إىل املقررة أ  تطلـب    -٣ 
 الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء، وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات التالية؛

مهمتها، مبا يف  إىل األمني العام أن يزّود املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة إلجناز تطلب -٤ 
ذلك حضورها شخصياً وحضور أمني الفريق العامل املعين بالسكان األصليني حلقة العمل اخلاصة هبذا املوضوع               

  يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ؛٢٠٠٧املقرر تنظيمها يف النصف األول من عام 

 ذي أذنت به اللجنة؛ إىل الدول أن تقدم ردوداً كاملة ومناسبة التوقيت على االستبيان التطلب -٥ 

، إذا مل يوافق جملس حقوق اإلنسان ألي سبب من األسباب على تعيني السيدة هامبسون،               تقرر -٦ 
أن تطلـب إلـيها إعداد ورقة عمل موسعة عن اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من                    

نسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب   الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإل         
األصلية، وأن تقدم هذه الورقة إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف دورته اخلامسة والعشرين وإىل اللجنة 

 الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايليتوص -٧ 

 ]٨لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول           يقـرر  -٨ 
 .ية مقبلة ملشورة اخلرباءاألعمال أو يوصي بالنظر يف هذه املسألة خالل الدورة األوىل ألية آل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

  تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة-٢٠٠٦/١٧

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ، ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٩ إىل قرارها إذ تشري 



A/HRC/2/2 
A/HRC/Sub.1/58/36 
Page 55 

 ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠، املؤرخ ١/١٠٢علماً مبقرر جملس حقوق اإلنسان يط وإذ حت 

 أن الرق، جبميع أشكاله وممارساته، هو جرمية ضد اإلنسانية وأن لكل امرأة ورجل              وإذ تؤكد من جديد    
 وطفل حقاً أساسياً يف التحرر من مجيع أشكال الرق واالستعباد،

 ولوية يف الدورة الثالثني هو ُبعد حقوق اإلنسان يف مسألة البغاء، بأن املوضوع الذي أويل األوإذ تذكر 

  تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة عن دورته احلادية والثالثني            وإذ تـأخذ يف االعتـبار      
)A/HRC/Sub.1/58/25 ( ،وخاصة التوصيات الواردة يف الفصل السادس 

قّيمة املقدمة من ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة للرق وممثليهم،         تقديرها لإلسهامات ال  وإذ تعرب عن     
الذيـن تيسـرت مشـاركتهم يف دورة الفريق العامل بفضل املنح املقدمة من صندوق األمم املتحدة االستئماين                  
للتـربعات اخلـاص بأشـكال الـرق املعاصرة، يف حتديد وجهات نظر أصلية بشأن ما تبقى من أشكال الرق                    

 ت الشبيهة بأشكال الرق،واملمارسا

 على الوالية اليت منحها جملس حقوق اإلنسان للفريق العامل باإلسهام يف الورقة اليت ستعدها وقد ركزت  
 اللجنة الفرعية واليت ستقدم فيها رؤيتها وتوصياهتا بشأن مشورة اخلرباء اليت ستقدم إىل اجمللس مستقبالً،

ر رائد يف تركيز االهتمام على احلاجة املستمرة إىل ضمان تنفيذ            بأن الفريق العامل اضطلع بدو     وإذ تذكر  
االتفاقـيات املتعلقة بالرق، وساعد يف حتديد وجتميع أشكال ومظاهر جديدة للرق واملمارسات الشبيهة بالرق،               

 والزواج  ولفت االنتباه إىل ممارسات من قبيل بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،              
باإلكـراه، والعـنف ضـد املـرأة، والعمال املهاجرين واالجتار باألشخاص، ووضع برنامج العمل ملنع االجتار                 

 باألشخاص واستغالل بغاء الغري، الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان،

احلكومية املشاركة  بالرأي التوافقي املُعرب عنه يف الفريق العامل، خاصة فيما بني املنظمات غري وإذ حتـيط علماً   
 اليت تسهم يف دراسة أشكال الرق واملمارسات الشبيهة بالرق وتقصيها واستئصاهلا، بشأن اإلبقاء على الفريق العامل،

 بأن يقدم جملس حقوق اإلنسان توصية إىل اجلمعية العامة مبواصلة بذل اجلهود وتكثيفها              توصي -١ 
، واتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل بغاء ١٩٢٦ بالرق لعام إلقناع الدول بالتصديق على االتفاقية اخلاصة

، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام            ١٩٤٩الغـري لعام    
، )١٨٢ االتفاقية رقم (١٩٩٩، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام ١٩٥٦

 وغري ذلك من املعاهدات املتعلقة بالقضايا املتصلة بالرق؛ 

 بأن يطلب جملس حقوق اإلنسان من اجلمعية العامة مناشدة الدول األعضاء املسامهة على             توصي -٢ 
حنو أكثر سخاًء يف الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة لتمكينه من تيسري مشاركة عدد          

 من ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق وممثليهم يف اجتماعات الفريق العامل وتقدمي منح إىل مشاريع         أكـرب 
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تساعد ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، وتوصي بدعوة عضو من الفريق العامل، يعينه الفريق، للمشاركة 

 هليئتني؛يف االجتماع السنوي جمللس األمناء، من أجل زيادة التآزر بني ا

 انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل سجل اإلسهام اهلام من جانب الفريق العامل يف حتديد               توجـه  -٣ 
 األشكال واملظاهر اجلديدة للرق واملمارسات الشبيهة فضالً عن إسهامه يف استئصاهلا؛

الرق  عـلى أن الفـريق العـامل يوفر منرباً فريداً لضحايا الرق واملمارسات الشبيهة ب               تشـدد  -٤ 
وللمـنظمات غري احلكومية للظهور يف منرب دويل حيضره ممثلون حلكومات ومنظمات دولية، وبذا يرفع مستوى                

 الوعي بأشكال الرق واملمارسات الشبيهة بالرق اجلديدة املستمرة؛

  باإلبقاء على والية الفريق العامل؛توصي -٥ 

 : راض نظام مبشورة اخلرباء فيما يلي      بأن ينظر جملس حقوق اإلنسان أثناء استع        أيضـاً  توصـي  -٦ 
إمكانـية تكليف الفريق العامل بوالية أقوى يقوم وفقاً هلا برصد وتنفيذ املعاهدات املتصلة بالرق يف إطار من   ) أ(

إمكانية تعيني مقرر خاص معين بأشكال الرق املعاصرة، أو دمج          ) ب(التعاون بني األطراف يف هذه املعاهدات؛ و      
والية مقرر خاص آخر تناقش تقاريره مع آلية خرباء املشورة مستقبالً، حتت بند دائم يف جدول                هذه الوالية مع    

األعمال، وتقدم هذه التقارير مصحوبة بتوصيات آللية تقدمي مشورة اخلرباء يف املستقبل، إىل جملس حقوق اإلنسان 
 .كي ينظر فيها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .] الفصل الثامنانظر. اعتمد بدون تصويت[

االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات      -٢٠٠٦/١٨
 الشبيهة بالرق أثناء النـزاعات املسلحة

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٧ إىل قرارها إذ تشري 

، الذي  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ملؤرخ  ا) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ تشـري أيضاً    
أكـد جمـدداً، يف مجلة أمور، احلاجة إىل التطبيق الكامل للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل                 
اللذين حيميان حقوق النساء والبنات أثناء الرتاعات وبعدها، وكذلك إىل تقرير األمني العام الصادر عمالً بذلك                

ـ    تعلق بأثـر الصراعات املسلحة على النساء والبنات، ودور املرأة يف بناء السالم، واألبعاد اجلنسانية      القـرار وامل
 ، )S/2002/1154(لعمليات السالم، وحل الصراعات 
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 إىل تقاريـر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن االغتصاب املنهجي واالستعبـاد              وإذ تشـري   
 E/CN.4/Sub.2/2001/29 و E/CN.4/Sub.2/2000/20 ( الشبيهـة بالـرق أثناء النـزاعات املسلحة     اجلنسي واملمارسـات 

 ،E/CN.4/Sub.2/2005/33)و E/CN.4/Sub.2/2004/35و E/CN.4/Sub.2/2003/27 وE/CN.4/Sub.2/2002/28و

أة، مبا يف ذلك قرارها      قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املر          وإذ تـأخذ يف االعتبار     
 املتعلق حبماية حقوق اإلنسان للمدنيني أثناء الرتاعات املسلحة، وقرارها ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٣
 املتعلق باإلفالت من العقاب، وتقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨١

 ،)Add.1-5و E/CN.4/2006/61(ه املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف دورهتا الثانية والستني املرأة وأسبابه وعواقب

 اجملموعة احملدَّثة للمبادئ املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق اختاذ            وإذ تـأخذ يف االعتـبار أيضـاً        
 األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق      واملبادئ) E/CN.4/2005/102/Add.1(إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب      

يف االنتصـاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين               
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٣٥الدويل، املرفقة بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

التقدم القانوين احملرز على الصعيد الدويل بشأن مسأليت االغتصاب املنهجي          أنه على الرغم من     وإذ تدرك    
واالسـتعباد اجلنسـي اللذين يستهدفان السكان املدنيني، ما زالت املرأة تواجه عنفاً جنسياً واسع االنتشار أثناء                 

 النـزاعات يقوم على أساس نوع اجلنس،

ري مرة أخرى مع التقدير إىل تقريره عن املرأة          بالعمل الذي يقوم به األمني العام، وتش       ترحـب  -١ 
 ؛)S/2002/1154(والسالم واألمن 

ً بالعمل الذي تضطلع به مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال             ترحـب أيضـا    -٢
ير االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق، وحتيـط علمـاً مـع بالغ التقديـر بتقر            

 ؛)A/HRC/Sub.1/58/23(املفوضة السامية 

 إزاء استمرار استخدام االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات  تعرب عن بالغ قلقها    -٣
الشبيهة بالرق إلذالل املدنيني والعسكريني، وتدمري اجملتمع، والتقليل من فرص حل النـزاعات بالوسائل السلمية، 

والنفسية الشديدة الناجتة عن ذلك واليت ال هتدد تعايف الضحايا فحسب بل هتدد أيضاً إعادة وإزاء الصدمات البدنية 
 بناء اجملتمع بأسره بعد انتهاء النـزاعات، على حنو ما ورد يف التقريرين املذكورين أعاله؛

 اجلنائية  أن األحكام اليت صدرت عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمةترى -٤
الدولـية لرواندا، واحملكمة اخلاصة لسرياليون، واليت سلمت فيها احملاكم بأن االغتصاب، مث االستعباد اجلنسي يف                
مرحلة الحقة، مها جرميتان ضد اإلنسانية، وأن اإلقرار اخلاص يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                

يشكال رتكبني يف سياق النـزاعات املسلحة الداخلية أو الدولية ميكن أن بأن العنف اجلنسي واالستعباد اجلنسي امل  
جرميتني من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية املشمولة باختصاص احملكمة، متثل خطوة هامة                

 للتعذيب واالغتصاب والعنف ضد     على طريق محاية حقوق اإلنسان للمرأة، من حيث إهنا تطعن يف القبول الواسع النطاق             
 املرأة كجزء ال يتجزأ من احلرب والرتاع، وجتعل مرتكيب هذه اجلرائم عرضة للمساءلة؛
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 مرة أخرى أنه ينبغي للدول أن توقع عقوبات جنائية فعالة بشأن االنتهاكات اليت مل يتم                تؤكد -٥

إلفالت من العقاب على أفعال العنف      إنصـاف ضـحاياها وأن توفر التعويض هلم عنها، وذلك بغية وضع حد ل             
 اجلنسي املرتكبة أثناء الرتاعات املسلحة؛

 الـدول على تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بشأن قضايا االغتصاب املنهجي              تشـّجع  -٦
ة واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء الرتاعات املسلحة، مع ضمان دقة تسجيل األحداث التارخيي             
 يف املناهج الدراسية، سعياً إىل منع تكرار هذه االنتهاكات والتشجيع على حتسني التفاهم فيما بني مجيع الشعوب؛

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو                تطلب -٧
 إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً حمدَّثاً عن قضايا االغتصاب -هما  يف حالة عدم وجود أي من-إىل اهليـئة اليت ختلفها أو     

 املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء الرتاعات املسلحة؛

 أن تنظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال يف دورهتا الثامنة واخلمسني أو                  تقـرر  -٨
 .دورة ألي هيئة ختلفها كي ميعن اخلرباء النظر فيهاتطلب النظر فيه يف أول 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان -٢٠٠٦/١٩

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥ إىل قراراهتا    إذ تشري  
 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٦و

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن التعليم ينبغي أن يستهدف              ٢٦ املادة   وإذ تؤكد من جديد    
 اسية،التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األس

بأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عامل رئيسي يف تغيري املواقف وأمناط السلوك القائمة              واقتناعاً منها    
عـلى العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل من ذلك من تعصب، ويف تعزيز التسامح واحترام                 

 التنوع يف اجملتمعات، 

 جمال حقوق اإلنسان هو عملية طويلة األجل وتستمر مدى احلياة يتعلم بأن التثقيف يفواقتناعاً منها أيضاً  
فيها مجيع الناس من مجيع مستويات النمو ومن مجيع طبقات اجملتمع احترام كرامة اآلخرين، وأن التثقيف يف جمال                  

هاكات حقوق  حقـوق اإلنسـان يسـهم إسهاماً هاماً يف تعزيز املساواة والتنمية املستدامة، ومنع الرتاعات وانت               
اإلنسـان، ودعم عمليات املشاركة والعمليات الدميقراطية، بغية إقامة جمتمعات حتظى فيها مجيع حقوق اإلنسان               

 للناس كافة بالتقدير واالحترام،
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 احلاجة إىل االستمرار يف اختاذ اإلجراءات على الصعيد الدويل لدعم اجلهود الوطنية             وإذ تؤكد من جديد    
، وخاصة إتاحة فرص احلصول على التعليم األساسي ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام الرامية إىل حتقيق   

للجميع، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بوصفها وسيلة للتمكني للجماعات اليت تعاين من التمييز،                 
 وال سيما النساء والفقراء، 

به املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية يف        الدور القّيم واخلالق الذي تضطلع      وإذ تـدرك     
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق نشر املعلومات العامة واالشتراك يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال 

 فيما خيص سيما على مستوى القاعدة الشعبية ويف اجملتمعات احمللية النائية والريفية، وإذ تضع يف االعتبار شواغلها           
 ، ٢٠٠٤-١٩٩٥مواصلة األنشطة اليت اضطُلع هبا أثناء عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، 

إىل اآلراء املعرب عنها يف تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان املقدم إىل جلنة               وإذ تشـري     
 أنشطة األمم املتحدة املستقبلية يف هذا اجملال      حقـوق اإلنسـان بشأن منجزات العقد وأوجه قصوره، وخبصوص           

)E/CN.4/2004/93(               وكذلك اآلراء املعرب عنها يف تقرير املفوض السامي املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان بشأن ،
فيما يتعلق باحلاجة إىل االستمرار يف توفري إطار عاملي للتثقيف يف جمال حقوق ) E/CN.4/2003/101(متابعة العقد 

ن إىل ما بعد العقد بغية ضمان التركيز، على سبيل األولوية، على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار             اإلنسا
برنامج العمل الدويل، وتوفري إطار عمل مجاعي مشترك جلميع اجلهات الفاعلة املعنية، ودعم الربامج احلالية وتوفري 

 اون على مجيع املستويات، حافز لوضع برامج جديدة، فضالً عن تعزيز الشراكة والتع

، الذي قررت ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٨/١٨١قرار اجلمعية العامة   إىلوإذ تشري أيضاً 
 ١٠فيه اجلمعية العامة ختصيص جلسة عامة من جلسات دورهتا التاسعة واخلمسني، مبناسبة يوم حقوق اإلنسان، يف 

زات العقد وملناقشة ما ميكن االضطالع به مستقبالً من أنشطة          ، الستعراض إجنا  ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
 لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،

 ومقرر اجمللس ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٤/٧١ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ تشري كذلك 
لن اجلمعية العامة يف     الذي يوصي بأن تع    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٦٨االقتصـادي واالجتماعي    

 ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١دورهتـا التاسـعة واخلمسني برناجماً عاملياً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يبدأ يف               
وينقسم إىل مراحل متعاقبة، تركز املرحلة األوىل منها على نظم املدارس االبتدائية والثانوية على أساس خطة عمل 

) اليونسكو(قوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة           ُتعدهـا املفوضية السامية حل    
 وغريها من اجلهات الفاعلة املختصة احلكومية منها وغري احلكومية،

 من قرار جلنة حقوق   ٣ أن اهلدف العام للربنامج العاملي، كما ذُكر يف الفقرة           وإذ تالحـظ مـع التقدير      
مواصلة وتطوير تنفيذ برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات، وإذ             ، هو   ٢٠٠٤/٧١اإلنسان  

توجـه االنتـباه إىل أن وضع استراتيجيات مبتكرة للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاع التعليم الرمسي، مع                   
 يؤدي إىل استبعاد توفري دعم اإلشارة إىل اختاذ احلد األدىن على األقل من اإلجراءات كما طلبت اللجنة، ينبغي أال

دائـم لألنشطة اليت جيري االضطالع هبا يف قطاعات أخرى، وال سيما الربامج اليت توضع على مستوى القاعدة                  
الشعبية وتستهدف تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل اجلماعات الضعيفة مثل السكان الذين يشاركون 

النساء واجلماعات األخرى اليت تعاين من التمييز وكذلك الفقراء بوصفهم          يف عمليات التعمري عقب الصراعات و     
 عناصر فاعلة يف التنمية ويف التغيري االجتماعي،
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ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٣ إىل إعالن اجلمعية العامة يف قرارها        وإذ تشـري مع االرتياح     
 ١، الذي يتألف من مراحل متعاقبة، واملقرر أن يبدأ يف            الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       ٢٠٠٤

، وإذ تشدد على قيام مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم             ٢٠٠٥يناير  /كـانون الـثاين   
 مبواصلة عملهما يف ميدان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، الذي  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤ باء  املؤرخ     ٥٩/١١٣ بقرار اجلمعية العامة      علماً مع االرتياح   وإذ حتـيط   
من الربنامج العاملي للتثقيف    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(اعتمدت فيه اجلمعية املشروع املنقح خلطة العمل للمرحلة األوىل          

ئية والثانوية، والذي شجعت فيه ، اليت تركز على نظم املدارس االبتدا(A/59/525/Rev.1)يف جمال حقوق اإلنسان 
مجـيع الدول على وضع مبادرات يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما املشروع                  

 املنقح خلطة العمل يف حدود إمكاناهتا،

 شىت األنشطة اإلجيابية اليت اضطلعت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             ترحـب  -١ 
 كي تنشر على نطاق العامل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإسهامها يف تنفيذ اخلطة ودعمها هلا؛ل

 ٣ املؤرخ ٦٠/٢٥١ بقيام اجلمعية العامة بإنشاء جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرارها ترحب أيضاً -٢ 
النهوض ) أ( مجلة أمور، ب        أن يقوم اجمللس يف    ٥ الذي قررت فيه اجلمعية العامة يف الفقرة         ٢٠٠٦أبريل  /نيسـان 

 بالتثقيف والتعلّم يف جمال حقوق اإلنسان؛

بـأن تقـوم هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، عند النظر يف تقارير الدول األطراف،              توصـي    -٣ 
بـتكريس اهتمامها حتديداً بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال     

 اإلنسان، وإدراج مسألة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف جدول أعمال االجتماع السنوي لألشخاص               حقوق
الذين يرأسون هيئات املعاهدات حىت يتسىن هلم تقدمي توصيات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للتثقيف يف جمال حقوق 

 .طنية حلماية حقوق اإلنساناإلنسان أن يسهم يف بناء القدرات الوطنية هبدف تدعيم اآلليات الو

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

الفريق العامل املكلَّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية         -٢٠٠٦/٢٠
مفصَّـلة، مشـفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز         

 ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 نة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،إن اللج

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ تؤكد من جديد 

 األمهية األساسية الحترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة          وإذ تؤكـد من جديد أيضاً      
 القانون، مبا يف ذلك يف سياق التصدي لإلرهاب واخلشية من اإلرهاب،
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  بأن على الدول التزاماً حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة جلميع األشخاص، روإذ تذكِّ 

 مبا تقدمه التدابري املتخذة على مجيع الصُُّعد ملكافحة اإلرهاب، على حنٍو يتسق مع القانون الدويل، وال                 وإذ ُتقـر   
الالجئني الدويل، من إسهام هام يف عمل املؤسسات        سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون          

الدميقراطية واحلفاظ على السلم واألمن، ومبا تقدمه بالتايل من إسهام هام يف التمتع التام حبقوق اإلنسان، وكذلك احلاجة                  
 إىل مواصلة هذه املعركة، بوسائل من بينها التعاون الدويل وتعزيز دور األمم املتحدة يف هذا الصدد،

 من حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة إذ تعرب عن بالغ استيائهاو 
 اإلرهاب،

 بأن احترام حقوق اإلنسان واحترام الدميقراطية واحترام سيادة القانون هي أمور مترابطة يعزز              وإذ تسلِّم  
 كل منها اآلخر،

 املتحدة واهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية وكذلك الدول  بشىت املبادرات اليت اعتمدهتا األمموإذ ترحب 
 من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب،

 إدانـتها القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، جبميع أشكاهلا           وإذ تؤكـد مـن جديـد       
ر عن دوافعهم، بوصفها أعماالً إجرامية ال مربر هلا، ومظاهـرها، أينما ارُتكبت وأياً كان مرتكبوها بصرف النظ        

 وإذ جتدد التزامها بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته،

 على أن لكل شخص احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات املعترف هبا يف اإلعالن العاملي                وإذ تشـدد   
بب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي            حلقوق اإلنسان دومنا متييز من أي نوع، مبا يف ذلك بس          

 السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،

 الذي وافقت فيه على مجيع التوصيات ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٣١ إىل قرارها وإذ تشري 
امل للدورة املكلف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، مشفوعة بالتعليقات           الواردة يف تقرير الفريق الع    

، مبا يف   )E/CN.4/Sub.2/2005/43(ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب            
 املبادئ العامة ذلـك الطلـب املوجه إىل السيدة كاليويب كوفا بتحديث مشروع اإلطار األويل املقدم منها بشأن              

واملبادئ التوجيهية باالستناد إىل املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل، والذي قررت فيه أيضاً أن تدعو الفريق                 
 العامل إىل االجتماع يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية،

املوسعة الثانية اليت تتضمن     للسيدة كوفا لقيامها بإعداد ورقة العمل        ُتعـرب عن بالغ تقديرها وشكرها      -١ 
 ؛)A/HRC/Sub.1/58/30(مشروع إطار حمدث بشأن املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلرهاب 

 للسيدة فرانسواز هامبسون على ورقة العمل املقدمة منها بشأن ُتعرب عن بالغ تقديرها وشكرها -٢ 
وللسيد إميانويل ديكو على ورقة العمل املقدمة منه بشأن         ) A/HRC/Sub.1/58/CRP.6(التعاون القضائي الدويل    

، وأيضاً جلميع أولئك الذين شاركوا يف الدورة        )A/HRC/Sub.1/58/CRP.11(حقوق ضحايا األعمال اإلرهابية     
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 مشفوعة  الثانـية للفـريق العـامل التابع للجنة الفرعية واملكلَّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة،               

 بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 أمهية احترام قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون           تؤكـد من جديد    -٣ 
 الالجئني الدويل يف مكافحة اإلرهاب؛

وحتيط علماً مبناقشاته   ) A/HRC/Sub.1/26 ( بتقرير الفريق العامل للدورة    ترحـب مع االرتياح    -٤ 
 وبرنامج عمله املتفق عليه؛

  مجيع التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل للدورة؛تؤيد -٥ 

 إىل السيدة كوفا القيام بتحديث مشروع اإلطار األويل للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية تطلب -٦ 
 الفريق العامل، وكذلك باالستناد إىل املالحظات والتعليقات اليت ُتقدم إليها باالستناد إىل املناقشات اليت دارت يف

 الحقاً، كما أوصى الفريق العامل بذلك؛

 أن حتـيل إىل جملس حقوق اإلنسان مشروع اإلطار احملدث للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية،           ُتقـرر  -٧ 
حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، وهو املشروع الوارد يف        املشفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية        

  لكي ينظر فيه اجمللس، مدركةً أن هذا املشروع سيستلزم مزيداً من اإلعداد والعمل؛A/HRC/Sub.1/58/30الوثيقة 

ل  أن تدعو الفريق العامل إىل االنعقاد من جديد أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني أو أثناء أو               ُتقرر -٨ 
 دورة ألي آلية خرباء مشورة تنشأ مستقبالً؛

 جملس حقوق اإلنسان بأن جيري النظر، عند استعراضه لنظام املشورة املقدمة من خرباء،              توصي -٩ 
يف استمرارية الفريق العامل من أجل ضمان مواصلة العمل الرامي إىل إعداد مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، 

 . الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهابمشفوعة بالتعليقات ذات

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

  محاية املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة-٢٠٠٦/٢١

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة           مبيثاق األمم املتحدة   إذ تسترشـد   
 بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية      ١٩٠٧ و ١٨٩٩والقانون اإلنساين الدويل، وخصوصاً اتفاقييت الهاي لعامي        

 اليت جتسد مبادئ    ١٩٧٧ بشأن محاية ضحايا احلرب وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام         ١٩٤٩واتفاقيات جنيف لعام    
حلظـر اهلجمـات ضد املدنيني، وتشترط أال تلحق اهلجمات ضد األهداف العسكرية واملقاتلني أضراراً مفرطة                

 باملدنيني واملمتلكات املدنية،
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 إىل أن شخص اإلنسان يبقى، يف مجيع الظروف، مشموالً حبماية مبادئ اإلنسانية ومقتضيات  وإذ تشـري   
 الضمري العام،

 سان والقانون اإلنساين الدويل مها كل متكامل ويعزز كل منهما اآلخر، على أن حقوق اإلنوإذ تؤكد 

 بأن حق الناس يف مكافحة االحتالل والعدوان األجنبيني وأنشطة مجاعات املقاومة ينبغي وإذ تكرر التأكيد 
 أن متاَرس يف حدود القانون اإلنساين الدويل،

رية احملددة واستقاء الدروس منها بقصد حتديد        مسؤوليتها عن حبث األوضاع القط     وإذ تضع يف اعتبارها    
 الثغرات القائمة يف محاية حقوق اإلنسان ورصدها وقت النـزاع املسلح،

 جملس حقوق اإلنسان أن يدعو الدول األعضاء إىل عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية تدعو -١ 
صد االمتثال اللتزاماهتم مبوجب القانون      بشأن اخليـارات املمكنة لتدعيم ر     ١٩٤٩يف اتفاقـيات جنـيف لعام       

 اإلنساين الدويل؛

 بعقد اجتماعات خرباء حتضريية بقصد تزويد مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية بالدروس            توصي -٢ 
املسـتفادة مـن النـزاعات اليت وقعت مؤخراً واليت تتسم بطابع وطين ودويل يف أحناء خمتلفة من العامل وموافاته                  

 لعالج الثغرات القائمة يف جمايل احلماية والرصد على السواء؛باقتراحات 

 بأن تتوىل اللجنة الفرعية أو آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل النظر على سبيل                توصـي  -٣ 
األولويـة يف سـبل لتعزيز امتثال الدول اللتزاماهتا القائمة مبوجب قانون حقوق اإلنسان الذي ينطبق يف حاالت           

 اع املسلح، وخباصة حقوق الطفل؛النـز

 قيام هيئات خمتصة بإعداد مبادئ توجيهية، بطريقة مهنية وموضوعية، تستند فيه إىل خربة    تطلب -٤ 
جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق األخرية، بقصد إجياد ثقافة امتثال ومساءلة، وتزويد الدول األعضاء بأدوات            

 ق اليت توجه اهتمامها يف اجتاه الضحايا؛يعوَّل عليها يف أعمال جلان التحقي

تؤكد أمهية متييز املساءلة يف جمال انتهاكات حقوق اإلنسان عن األبعاد السياسية للرتاع وضرورة  -٥ 
تصـدي أجهزة وهيئات حقوق اإلنسان حلاالت انتهاك حقوق اإلنسان انتهاكاً جسيماً وواسع النطاق، وذلك               

 االت؛حسب الوقائع املوضوعية لتلك احل

 ضرورة قيام املعينني من إجراءاٍت خاصة حلقوق اإلنسان، وخرباء آخرين يف قانون حقوق            تؤكد -٦ 
اإلنسان، وخرباء يف القانون اإلنساين الدويل بإجراء حوار منظم بقصد حتديد الطريقة اليت ميكن هبا آلليات حقوق            

ل محاية حمّسنة للمدنيني وفقاً لقانون حقوق اإلنسان اإلنسان وآليات القانون اإلنساين الدويل أن توفر بتنسيق أفض
 والقانون اإلنساين الدويل يف حاالت النـزاع؛
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 بأن تدرج اللجنة الفرعية أو أي آلّية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل مسألة ضمان       توصـي  -٧ 

ول أعماهلا وبأن تبين على العمل احترام حقوق اإلنسان أثناء النـزاع املسلح ضمن أولوياهتا وكبند دائم على جد
 .الذي تقوم به حالياً اللجنة الفرعية يف هذا اجملال

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام        -٢٠٠٦/٢٢
 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،إن اللجنة الفرعية 

 مبـبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني             إذ تسترشـد   
 بشأن محاية ضحايا احلرب والربوتوكوالت      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢حبقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف املؤرخة      

 املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،اإلضافية امللحقة هبا وسائر الصكوك الدولية 

 تأكيد أمهية احلق يف احلياة باعتباره مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان، كما وإذ تعيد 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ٣تؤكـد علـيه املـادة       

 اسية والسوابق القضائية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،والسي

، الذي قررت فيه أن تعهد إىل     ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٦ املؤرخ   ٢٠٠١/١٢٠ إىل مقـررها     وإذ تشـري   
جتارة ومحل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛      ) أ(السـيدة بربارا فري مبهمة صياغة ورقة عمل بشأن مسأليت           

 ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٥ة يف سياق حقوق اإلنسان والقواعد اإلنسانية، وإىل قرارها          استخدام هذه األسلح  ) ب(و
 الـذي توصـي فيه بتعيني السيدة فري مقررةً خاصةً تتوىل إعداد دراسة شاملة عن منع              ٢٠٠٢أغسـطس   /آب

لك إىل  انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وإساءة استخدامها، وكذ            
 أغسطس/ آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٣، ومقررها   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املـؤرخ    ٢٠٠٣/١٠٥مقـررها   
 بشأن منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١١٠، ومقـررها    ٢٠٠٤

 ُترتكب باستخدام الصغرية واألسلحة اخلفيفة،

 بشأن منع   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/١١٢ إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان       وإذ تشري أيضاً   
 انـتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وإساءة استخدامها وإىل املقرر              

 بشأن إحالة استبيان عن توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٤
 وإساءة استخدامها،

 بأن محاية حقوق اإلنسان جيب أن تكون حمور وضع مبادئ وقواعد أخرى تتعلق بتوافر               واقتـناعاً منها   
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ونقلها وإساءة استخدامها، وبأن على الدول أن تتخذ خطوات ال تقتصر على 
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 وإمنا تؤدي أيضاً إىل خفض مستويات       منع موظفي الدولة من انتهاك حقوق اإلنسان باستخدام األسلحة الصغرية         
العـنف الصـادر عن جهات خاصة باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وذلك من أجل حتقيق القدر    

 األقصى من محاية حقوق اإلنسان ألكرب عدد من الناس يف جمتمعاهتا هي ويف اجملتمع الدويل،

 بصنع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       الـدول على اعتماد قوانني وسياسات تتعلق       حتـث  -١ 
 وحيازهتا ونقلها واستخدامها تتفق ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل؛

 الدول على تدريب أفراد القوات املسلحة وموظفي إنفاذ القانون على استخدام            حتـث أيضـاً    -٢ 
ساسية حلقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل، مع إيالء األسلحة النارية استخداماً يتماشى مع املبادئ األ

 اهتمام خاص لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان باعتبار ذلك الواجب األول جلميع موظفي الدولة؛

 الدول على اختاذ تدابري فعالة خلفض مستويات العنف الصادر عن اجلهات اخلاصة             حتث كذلك  -٣ 
 إىل أدىن مستوياته، مبا يف ذلك استخدام احليطة الواجبة ملنع وصول األسلحة الصغرية              املسلحة واألفراد املسلحني  

 واألسلحة اخلفيفة إىل أيدي أشخاص ُيحتمل أن يسيئوا استخدامها؛

، كوسـيلة ملـنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية             تطلـب  -٤ 
اجملموعات الذين يوثقون ممارسات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إجراءات        واألسلحة اخلفيفة، أن يقوم األشخاص و     

األمـم املتحدة اخلاصة ومراقبو حقوق اإلنسان الذين توفدهم األمم املتحدة إىل العمليات امليدانية واملنظمات غري             
كب باستخدام  احلكومـية، بالـتماس معلومات وتقدمي تقارير تتعلق حتديداً بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترت             

 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛

بالتقرير النهائي للمقررة اخلاصة، بربارا فري، عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت            ترحـب    -٥ 
، الذي يتضمن مشاريع املبادئ     )A/HRC/Sub.1/58/27(ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة       

 ق اإلنسـان الـيت ُترتكـب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة           املـتعلقة مبـنع انـتهاكات حقـو       
)A/HRC/Sub.1/58/27/Add.1(؛ 

 مشـاريع املبادئ املرفقة هبذا القرار واملتعلقة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب           تؤيـد  -٦ 
رر اخلاص  لتضمينها وقائع املناقشة اليت باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، بصيغتها املعدَّلة من قبل املق

جـرت يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية، وتشجع الدول واملنظمات احلكومية الدولية وسائر اجلهات               
 املعنية على تطبيقها وتنفيذها؛

  إىل السيدة فري أن تقوم بتجميع وحتديث الدراسة املتعلقة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان          تطلب -٧ 
الـيت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة حبيث يتاح نشرها يف جملد واحد كجزء من سلسلة                 

 دراسات حقوق اإلنسان يف جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛

 أن حتيل إىل جملس حقوق اإلنسان مشاريع املبادئ املتعلقة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان  تقـرر  -٨ 
 كب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة لكي ينظر فيها اجمللس ويعتمدها؛اليت ُترت
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 أن تطلـب إىل األمانة إحالة مشاريع املبادئ املتعلقة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت               تقـرر  -٩ 

من هيئات األمم   ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وغريها             
املـتحدة املكلفـة برصـد معاهدات حقوق اإلنسان وإىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو                  
بإجـراءات موجـزة أو تعسفاً وإىل جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وإىل اهليئات اإلقليمية حلقوق         

 سع؛اإلنسان، لكي تكفل نشرها على نطاق وا

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -١٠ 

 ]٩لالطالع على النص، انظر الفصل األول، مشروع املقرر [

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعُتمد دون تصويت[
 مرفق

 مبادئ عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة 
  واألسلحة اخلفيفةباستعمال األسلحة الصغرية

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

  أولوية القانون الدويل حلقوق اإلنسان بالصيغة الواردة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،إذ تضع يف اعتبارها 

وق اإلنسان  بأن حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه يضمنه اإلعالن العاملي حلقوإذ تسلم 
 ويؤكده من جديد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 مبا يؤديه املسؤولون احلكوميون، وخباصة املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، من دور حيوي             وإذ تعترف  
 يف محاية حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه،

 على أنه ال جيوز ٣املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني اليت تنص يف مادهتا إىل مدونة قواعد سلوك وإذ تشري  
لـلموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضرورة القصوى وطاملا كان ذلك الزماً مبقتضى      

 القانون ألداء واجبهم، 

ألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني       إىل املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة وا       وإذ تشري أيضاً   
  مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،١٩٩٠بإنفاذ القوانني، اليت اعتمدها يف عام 

 ١٤ إىل مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي أكد يف قراره رقم   وإذ تشري كذلك   
 املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة النارية ينبغي أن يكون متناسباً مع االحترام              عـلى أن استعمال   

 الواجب حلقوق اإلنسان، 
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 املؤرخ  ١٩٨٦/١٠إىل أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد دعا، يف الفرع التاسع من قراره             وإذ تشري    
ام خاص، يف إطار تطبيق املدونة، الستعمال القوة واألسلحة ، الدول األعضاء إىل إيالء اهتم   ١٩٨٦مايو  / أيار ٢١

 ٤١/١٤٩النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وأن اجلمعية العامة رحبت بتوصية اجمللس يف قرارها 
 ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤املؤرخ 

ارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي      بأن مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خ        وإذ تعترف  
 منها بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، على مجيع           ٢واإلعـدام دون حماكمـة، تقضي يف الفقرة         

املوظفني املسؤولني عن القبض على األشخاص وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلى املوظفني املخول             
 النارية،هلم قانوناً استعمال القوة واألسلحة 

 ضرورة تعزيز حقوق اإلنسان والسالمة والرفاه جلميع األشخاص عن طريق مكافحة أعمال العنف   وإذ تالحـظ   
باستخدام األسلحة الصغرية، اليت ميكن التنبؤ هبا، وذلك باختاذ ما يلزم من تدابري لتنظيم حيازة األفراد واستعماهلم لألسلحة   

، ١٩٩٧يوليه / متوز٢١ املؤرخ ١٩٩٧/٢٨رحها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره الصغرية، مبا فيها التدابري اليت اقت
 ،٩ من قراره رقم ٥وتلك اليت اقترحها مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف الفقرة 

أن تساعد   على ضرورة أن تشجع الدول على إجياد حلول للمنازعات عن طريق التفاوض و             وإذ تشـدد   
من برنامج  " ثالثاً" من الفرع    ٤عـلى ذلك، بطرق منها معاجلة أسباهبا اجلذرية على النحو املشار إليه يف الفقرة               

عمـل األمـم املـتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه                  
 ومكافحته والقضاء عليه، 

 مسؤولية الدول يف النهوض بتثقيف اجلمهور وتوعيته باألسباب اجلذرية للعنف،            على وإذ تؤكـد أيضاً    
، ١٩٩٧/٢٨وتطوير أشكال جديدة لتسوية الرتاعات، كما يسلِّم بذلك اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره              

فة من مجيع جوانبه    وبـرنامج األمـم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفي             
 . من الفرع الثاين٢٠ومكافحته والقضاء عليه، يف الفقرة 

 مبادئ حقوق اإلنسان الواردة أدناه، اليت متت صياغتها ملساعدة الدول األعضاء يف أداء              ُتعلـن رمسـياً    
ة من جانب   مهمـتها املتمثلة يف ضمان وتعزيز اختاذ اإلجراءات املناسبة من جانب املسؤولني احلكوميني، وخباص             

املسؤولني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف إطار اضطالعهم بدورهم الذي ال لبس فيه يف جمال محاية حق الفرد يف احلياة 
واحلرية واألمان على شخصه، كما يضمنه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويؤكده من جديد العهد الدويل اخلاص 

 .ذل كل جهد ممكن لكي تصبح هذه املبادئ معروفة وحمترمة على نطاق واسعباحلقوق املدنية والسياسية، وحتث على ب

 احلكوميني  االلتزامات اخلاصة باملسؤولني-ألف 

احلكوميني، وخباصة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، استعمال       املسؤولني  ال جيـوز لـلحكومات و      -١ 
احلكوميني االلتزام حبماية املسؤولني  وعلى مجيع   . قوق اإلنسان األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة الرتكاب انتهاكات حل      

حقـوق اإلنسـان والدفاع عنها، مبا فيها حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه، كما تضمنه الشرعة الدولية                    
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 من  املسؤولون احلكوميون يشملون أي أشخاص يتصرفون بتحريض أو مبوافقة صرحية أو ضمنية           و. حلقوق اإلنسان 
 .موظف عمومي

عـلى احلكومـات واهليئات احلكومية أن تعتمد وتطبق قواعد ولوائح تنظيمية بشأن استعمال               -٢ 
املسؤولني احلكوميني، وال سيما املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ضد              

 .األشخاص

رتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ويف سـبيل منع انتهاك حقوق اإلنسان امل     -٣ 
املسؤولني احلكوميني ضمان التنفيذ الصارم للقواعد واللوائح املعتمدة، مبا يف ذلك تسلسل قيادي وعلى احلكومات 

 وعلى. قانوناً استعمال القوة، وال سيما األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة        واضـح عـلى مجيع املوظفني املخول هلم         
احلكومات أن تكفل املعاقبة على االستخدام التعسفي للقوة أو األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو إساءة استخدامها،                

 . على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر، من جانب أي مسؤول حكومي، باعتبار ذلك جرمية جنائية

واألسلحة تخدام األسلحة الصغرية    وسـعياً دائمـاً إىل منع ارتكاب انتهاك حلقوق اإلنسان باس           -٤ 
، على احلكومات واملسؤولني احلكوميني وضع ما يلزم من اإلجراءات املالئمة واملفصَّلة لتخزين األسلحة              اخلفـيفة 

وعلى احلكومات أن تتابع بنشاط    . ، مبا يف ذلك الذخرية، وإدارهتا على النحو الواجب         واألسلحة اخلفيفة  الصـغرية 
وختزينها يف مكان آمن وتدمري الفائض منها والتخلص من ذلك الفائض           واألسلحة اخلفيفة   مجـع األسلحة الصغرية     

 .بطريقة مسؤولة

تضـمن احلكومات واهليئات احلكومية اختيار مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني باتِّباع إجراءات              -٥ 
بدنية املالئمة ملمارسة مهامهم بكفاءة، وتلقّيهم تدريباً انـتقاء مناسبة، كما تضمن متتُّعهم بالصفات األخالقية والنفسية وال  

وال يرخَّص حبمل األسلحة الصغرية    . مهنـياً مسـتمراً وشـامالً على الظروف املقبولة الستخدام القوة وفقاً هلذه املبادئ             
قيود املفروضة على   احلكوميني املخّولني لذلك إال بعد تلقّيهم تدريباً خاصاً يتعلق بال         ولني  واألسـلحة اخلفـيفة للمسـؤ     

وجيري بانتظام استعراض مدى تقيُّد املسؤولني بالقواعد واللوائح املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة الصغرية       . اسـتخدامها 
 .واألسلحة اخلفيفة

، )تدريباً وطنياً أو دولياً   (تويل احلكومات واهليئات احلكومية، يف تدريب املسؤولني احلكوميني          -٦ 
ب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، اهتماماً خاصاً لواجب تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بوصفه             وال سيما تدري  

وعلى احلكومات أن تضع برامج تدريبية تؤكد فيها على البدائل          . واجباً أساسياً على مجيع املسؤولني احلكوميني     
سوية السلمية للرتاعات وتفهُّم سلوك عامة      ، مبا يف ذلك الت    واألسلحة اخلفيفة السـتخدام القوة واألسلحة الصغرية      

واألسلحة اجلمهور وأساليب اإلقناع والتفاوض والوساطة، هبدف احلد من إساءة استخدام القوة واألسلحة الصغرية 
 .اخلفيفة

على احلكومات واملسؤولني احلكوميني أن يكفلوا يف إطار التخطيط لعمليات حمددة ويف احلاالت  -٧ 
 .واألسلحة اخلفيفة وسائل بديلة للتسوية دون اللجوء إىل القوة واألسلحة الصغرية التعبوية، إدراج
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يف ظـل إعمال حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه، كما يضمنه اإلعالن العاملي                 -٨ 
ألسلحة حلقـوق اإلنسان ويؤكده من جديد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ال جيوز استخدام ا               

وال جيوز  . القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر متاماً جتنب ذلك من أجل محاية األرواح            واألسلحة اخلفيفة   الصـغرية   
للمسؤولني احلكوميني، مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني املكلفني حبفظ النظام، أن 

ضد األفراد إال يف حاالت الدفاع عن النفس أو لدفع خطر حمدق            يفة  واألسلحة اخلف يسـتخدموا األسلحة الصغرية     
يهدد اآلخرين باملوت أو بإصابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على هتديد خطري لألرواح أو 

لوسائل للقبض على شخص ميثل خطراً من هذا القبيل ويقاِوم سلطتهم، أو ملنع فراره، وذلك فقط عندما تكون ا                 
 .األقل تطرفاً غري كافية لتحقيق هذه األهداف

عـلى احلكومـات واهليئات احلكومية أن تضع إجراءات فعالة لإلبالغ عن مجيع احلوادث اليت                -٩ 
من جانب املسؤولني احلكوميني، مبن فيهم      واألسلحة اخلفيفة   تـنطوي عـلى إسـاءة استخدام األسلحة الصغرية          

. لقوانني، واستعراض تلك احلوادث والبت فيها من طرف هيئات مستقلة وخمتصة          املوظفـون املكلفـون بإنفاذ ا     
وجيـري حتقيق شامل وعاجل ونزيه واختاذ تدابري تصحيحية مناسبة يف كافة حاالت الوفاة أو التعذيب أو إساءة                  

وباإلضافة إىل .  من جانب املسؤولني احلكومينيواألسلحة اخلفيفةاملعاملـة أو اإلصابة باستعمال األسلحة الصغرية     
حتديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها، أو إثبات التعذيب أو اإلصابة، وحتديد األشخاص املسؤولني، ينبغي               

 .للتحقيقات أن حتدد نوع األسلحة املستخدمة يف احلادثة

  توخي احليطة الواجبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب األفراد-باء 

اية حقوق اإلنسان عن طريق مكافحة أعمال العنف اليت يرتكبها األفراد           يف سـبيل ضـمان مح      -١٠ 
، يتعني على احلكومات أن تفرض شروطاً تتعلق بالترخيص ملنع حيازة  واألسلحة اخلفيفةباستخدام األسلحة الصغرية

 فيفة واألسلحة اخل  ويتعني ترخيص حيازة األسلحة الصغرية    . األسـلحة من طرف أشخاص قد يسيئون استخدامها       
وقبل منح الترخيص،   . ألهـداف حمددة فقط؛ وينبغي أن ُتستخدم األسلحة الصغرية لتلك األغراض دون سواها            
، وأن   واألسلحة اخلفيفة  يتعني على احلكومات أن تشترط تلقي تدريب على االستعمال املناسب لألسلحة الصغرية           

ية العقلية، والغرض املطلوب، وما ارُتكب سابقاً من        العمر، واألهل : تـأخذ يف اعتبارها على األقل العوامل التالية       
ويتعني على احلكومات أن تشترط التجديد املرحلي       . جـنايات أو جتـاوزات، وأعمـال العنف املرتيل السابقة         

 .للتراخيص

 للمراقبة الواجبة، بتضمني     واألسلحة اخلفيفة  تكفـل احلكومات إخضاع صنع األسلحة الصغرية       -١١ 
  واألسلحة اخلفيفةويف سبيل حتديد األسلحة الصغرية.  سـبل املراقبة هذه وباختاذ تدابري أخرى    قوانيـنها الوطنـية   

وتعقبها، تشترط احلكومات، وقت صنع كل سالح صغري أو سالح خفيف، وسم ذلك السالح بعالمة فريدة ثابتة 
 . تبني على األقل اسم الصانع وبلد الصنع ورقم التسلسل

 أو حيازهتا أو تكديسها أو      واألسلحة اخلفيفة  ري يف صنع األسلحة الصغرية    تكفل احلكومات التح   -١٢ 
وتفرض احلكومات عقوبات على اجلرائم     . نقـلها بصفة غري مشروعة، ومقاضاة األشخاص املسؤولني عن ذلك         
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وعلى ، مبا يف ذلك الرتكاب أعمال العنف املرتيل،  واألسلحة اخلفيفةاملتصـلة بإسـاءة استعمال األسلحة الصغرية    

 .حيازة هذه األسلحة بصفة غري مشروعة

بالتعاون مع اجملتمع الدويل، تضع احلكومات وتنفذ برامج فعالة لرتع السالح والتسريح وإعادة              -١٣ 
 ومراقبتها وختزينها  واألسلحة اخلفيفةاإلدمـاج، مبـا يف ذلـك اختـاذ اإلجراءات الفعالة جلمع األسلحة الصغرية             

وينبغي للحكومات أن تسعى إىل تشجيع نزع السالح        . االت ما بعد انتهاء الصراع    وتدمريهـا، وال سيما يف ح     
وينـبغي لـلحكومات أن تنفذ برامج لتوعية اجلمهور وبناء، الثقة وذلك بالتعاون مع اجملتمع املدين                . الطوعـي 

وعلى . لنـزاعاتواملنظمات غري احلكومية يف سبيل منع العودة إىل العنف املسلح وتشجيع أشكال بديلة لتسوية ا     
احلكومـات أن تـدرج يف إطار ما تبذلـه من جهود حلفظ السالم وتوعية اجلمهور ُبعداً جنسانياً يكفل تلبية                   
االحتـياجات اخلاصـة للنساء واألطفال ومتتعهم حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم، وال سيما يف حاالت ما بعد انتهاء       

 .الصراع

ة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بني الدول، اليت تشكل انتهاكاً         حتظـر احلكومـات عمليات نقل األسلح       -١٤ 
اللـتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما يف احلاالت اليت يرجح فيها أن ُتستعمل تلك األسلحة الرتكاب انتهاكات                  

 . خطرية حلقوق اإلنسان

 انتهاكات حقوق اإلنسان، على     يف ضـوء التزام الدولة، مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبنع           -١٥ 
احلكومات مبقتضى القانون الدويل أن تقدم، عند ما ُيطلَب إليها ذلك، املساعدة، على توفري معلومات فيما يتعلق بامتالك                  

 .األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو شرائها، جلملة أمور منها ألغراض الدعاوى القضائية يف دول أخرى

  املقررات-باء 

ختصيص ثالثة أسابيع لدورة اللجنة الفرعية لتعزيز        -٢٠٠٦/١٠١
 ومحاية حقوق اإلنسان

، ٢٠٠٦أغسطس / آب٧إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف جلستها الثانية املعقودة يف            
لس، ، الذي قرر فيه اجمل٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٢إذ أحاطـت علماً مبقرر جملس حقوق اإلنسان    

يوليه ولفترة أقصاها أربعة / متوز٣١دون تصـويت، الدعوة إىل انعقاد الدورة اخلتامية للجنة الفرعية، اعتباراً من       
أسـابيع، إذا ما قررت ذلك اللجنة الفرعية، مبا فيها أفرقتها العاملة للدورة وملا قبلها، قد قررت استخدام كامل                   

 ثة أسابيع، كيما يتسىن هلا إجناز برنامج عملها، مبا يف ذلك املهام اليت    فـترة االجـتماعات املتاحة هلا، ومدهتا ثال       
 .طلبها اجمللس

 .]انظر الفصل الثالث[
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إنشاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإعداد مبادئ عامة ومبادئ  -٢٠٠٦/١٠٢
توجيهية مفصلة، مشفوعةً بالتعليقات ذات الصلة، بشأن       

فحة اإلرهاب يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكا
 من جدول األعمال) ج(٦إطار البند 

 ٧قـررت اللجـنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، دون تصويت، يف جلستها الثانية املعقودة يف              
 أن تنشئ فريقاً ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٣١، وقـد أشارت إىل قرارها      ٢٠٠٦أغسـطس   /آب

امة ومبادئ توجيهية مفصلة، مشفوعةً بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز          عـامالً للدورة ُيعىن بإعداد مبادئ ع      
من جدول األعمال، يتألف من األعضاء التالية       ) ج(٦ومحايـة حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب يف إطار البند           

 .نسالِفشالسيد بريو، والسيد تشني تشيكو، والسيدة كوفا، والسيد سالمة، والسيدة ساردنربغ زلنر غو: أمساؤهم

 .]انظر الفصل الثالث[

إنشاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإقامة العدل يف إطار  -٢٠٠٦/١٠٣
  من جدول األعمال ٣البند 

 قـررت اللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، دون تصويت، يف جلستها الثانية املعقودة يف                   
 أن تنشئ فريقاً    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٠رخ   املؤ ٢٠٠٥/١٣، وقد أشارت إىل قرارها      ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٧

السيدة :  من جدول األعمال، يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم        ٣عـامالً للدورة ُيعىن بإقامة العدل يف إطار البند          
 .هامبسون، والسيدة موتوك، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد تونيون فييس، والسيد يوكوتا

 .]انظر الفصل الثالث[

نشاء فريق عامل للدورة ُيعىن مبا يترتب على أساليب عمل إ -٢٠٠٦/١٠٤
الشركات عرب الوطنية وأنشطتها من آثار يف التمتع حبقوق         

  من جدول األعمال٤اإلنسان، يف إطار البند 

 قـررت اللجـنة الفرعـية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، دون تصويت، يف جلستها الثانية املعقودة يف                  
ن تنشئ فريقاً عامالً للدورة ُيعىن مبا يترتب على أساليب عمل الشركات عرب الوطنية              ، أ ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧

 من جدول األعمال، يتألف من األعضاء التالية ٤وأنشـطتها مـن آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، يف إطار البند      
 .، والسيد غيسةالسيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بريو، والسيدة تشونغ: أمساؤهم

 .]انظر الفصل الثالث[
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إنشاء فريق صياغة بشأن تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان          -٢٠٠٦/١٠٥

 يف إطار البند    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢
  من جدول األعمال٧

 ٩ة يف   قررت اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، دون تصويت، يف جلستها الثالثة املعقود              
 ١/١٠٢، أن تنشئ فريق صياغة يتوىل إعداد الوثائق اليت طلبها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره ٢٠٠٦أغسطس /آب

 من جدول األعمال، على أن      ٧، لتنظر فيها اللجنة الفرعية، وذلك يف إطار البند          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠املؤرخ  
ونسو مارتينيس، والسيد بريو، والسيد غيسة، والسيدة السيد ألف: يـتألف الفـريق مـن األعضـاء التالية أمساؤهم        

 .هامبسون، والسيد يوكوتا، ويرأسه رئيس الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية، السيد بوسويت

 .]انظر الفصل التاسع[

  حقوق اإلنسان وسيادة الدولة-٢٠٠٦/١٠٦

 ٢٤ادية والعشرين املعقودة يف     إن اللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان، يف جلستها احل              
، إذ رحبت مع االرتياح بورقة العمل اليت أعدها السيد فالدميري كارتاشكني موضوع حقوق   ٢٠٠٦أغسطس  /آب

، قد قررت، دون تصويت، أن تطلب إىل السيد كارتاشكني أن (E/CN.4/Sub.2/2006/7)اإلنسان وسيادة الدولة 
ار مالية، عن حقوق اإلنسان وسيادة الدولة ينبغي أن تتناول مجلة أمور يعد ورقة عمل موسعة، ال تترتب عليها آث

منها قضايا سيادة الدولة وأوجه العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي يف ميدان حقوق اإلنسان وأن يقدم                 
 أيضاً بإدراج هذا    وتوصي اللجنة الفرعية  .  إليها أو إىل أي آلية خرباء مشورة قد تنشأ         ٢٠٠٧هذه الورقة يف عام     

 .املوضوع على سبيل األولوية يف جدول أعمال آلية خرباء املشورة املعتزم إنشاؤها مستقبالً

 .]انظر الفصل اخلامس[

آلـيات التحقـيق من أجل احلقيقة       :  العدالـة االنتقالـية    -٢٠٠٦/١٠٧
 واملصاحلة، مع التشديد على أمريكا الالتينية

ية حقوق اإلنسان قد قررت دون تصويت، يف جلستها احلادية والعشرين           إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحا     
، أن تطلب إىل خانيو إيفان تونيون فييس القيام، دون أن تترتب على ذلك              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املعقودة يف   

 التأكيد  أية آثار مالية، بإعداد ورقة عمل بشأن العدالة االنتقالية وآليات التحقيق من أجل احلقيقة واملصاحلة، مع               
عـلى اخلـربات املكتسبة يف أمريكا الالتينية، وبتقدمي هذه الورقة إىل الفريق العامل املعين بإقامة العدل يف دورته             

 .القادمة

 .]انظر الفصل اخلامس[
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  احلق يف التنمية-٢٠٠٦/١٠٨

 ٢٤يف يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة    إن اللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسان،              
 املؤرخ  ٤١/١٢٨إذ تشري إىل إعالن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها              ،  ٢٠٠٦أغسطس  /آب
 ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٨٣، وإىل طلـب جلنة حقوق اإلنسان الوارد يف قرارها           ١٩٨٦ديسـمرب   / كـانون األول   ٤

 بأن تقدم إىل ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢رخ  املؤ٢٠٠٥/٤ الذي تكرر اإلعراب عنه يف قرارها ٢٠٠٣أبريل  /نيسـان 
اللجنة الفرعية وثيقة مفاهيمية حتدد خيارات إلعمال احلق يف التنمية وبيان اإلمكانية العملية لتحقيق هذه اخليارات،                
مبـا يف ذلك وضع معيار قانوين دويل ذي طبيعة ملزمة ومبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية ومبادئ عامة                    

راكة يف التنمية، مبا يف ذلك القضايا اليت ميكن أن يتناوهلا أي صك من هذا القبيل، وقد تلقت ورقة العمل                    بشأن الش 
وأحاطت علماً بطلب السيدة أوكونور وقتاً إضافياً       ) E/CN.4/Sub.2/2005/23(الـيت أعدهتا فلوريتسيلي أوكونور      

 السيدة أوكونور أن تقدم الوثيقة إىل اللجنة الفرعية         إلمتام الوثيقة املطلوبة، قد قررت، دون تصويت، أن تطلب إىل         
 .يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل أول دورة ألي آلية خرباء مشورة قد تنشأ مستقبالً

 .]انظر الفصل السادس[

  حقوق اإلنسان واملسنون-٢٠٠٦/١٠٩

ستها احلادية والعشرين   إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان قد قررت دون تصويت، يف جل             
 سونغ تشونغ أن يعّد ورقة عمل، ال تترتب         -، أن تطلب إىل السيد تشني       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املعقودة يف   

علـيها آثـار مالـية، بشـأن موضوع حقوق اإلنسان واملسنني، وأن يقدم ورقة العمل إليها يف دورهتا التاسعة           
 . ختلفها إلسداء املشورةواخلمسني، أو إىل الدورة األوىل هليئة خرباء قد

 .]انظر الفصل الثامن[

  حقوق اإلنسان واجلينوم البشري-٢٠٠٦/١١٠

إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان قد قررت دون تصويت، يف جلستها احلادية والعشرين                
 :، ما يلي٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤املعقودة يف 

 يوليا موتوك أن تقدم إىل اللجنة الفرعية أو إىل آلية    -أن تطلـب إىل املقـررة اخلاصة أنتوانيال          )أ( 
خـرباء املشورة املعتزم إنشاؤها مستقبالً، أو، يف حالة عدم وجود أي منهما، إىل جملس حقوق اإلنسان، تقريراً                  

 هنائياً عن حقوق اإلنسان واجلينوم البشري؛

يلزم من مساعدة لتمكينها من أداء      أن تطلـب إىل األمني العام أن يزود املقررة اخلاصة بكل ما              )ب( 
واليتها، وذلك بطرق منها تيسري اتصاالهتا بالدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، ومتكينها 

 .من إرسال استبيان إليها يف الوقت املناسب للمساعدة على إعداد تقريرها النهائي

 .]انظر الفصل الثامن[
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 ن على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها آثار الديو-٢٠٠٦/١١١

إن اللجـنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان قد قررت دون تصويت، يف جلستها الثانية والعشرين                 
، أن تطلب إىل جملس حقوق اإلنسان أن يأذن هلا بتعيني السيد احلاج غيسة              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املعقودة يف   

آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها، وتطلب إىل السيد غيسة أن             مقرراً خاصاً معنياً بدراسة     
يقـدم تقريره األويل عن هذه الدراسة إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل آللية                   

لسيد غيسة أن يراعي املناقشات اليت      ولدى إعداد تقريره األويل، ينبغي ل     . خرباء املشورة املعتزم إنشاؤها مستقبالً    
جـرت بشأن هذا املوضوع يف اللجنة الفرعية وأعمال اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي                
 .والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .]، والفصل السادس١٠ مشروع املقرر انظر الفصل األول،[

 ١/١٠٢ تنفيذ اللجنة الفرعية ملقرر جملس حقوق اإلنسان -٢٠٠٦/١١٢

 ٢٥ املعقودة يف    ٢٣قـررت اللجـنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلستها               
 .يس جملس حقوق اإلنسان، أن تطلب إىل رئيسها إحالة الوثيقة املرفقة هبذا املقرر إىل رئ٢٠٠٦أغسطس /آب
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 مرفق

 ١/١٠٢تنفيذ اللجنة الفرعية ملقرر جملس حقوق اإلنسان 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٧٦ ٦٧-١ ........................................................الرؤية والتوصيات -أوالً

 ٧٦ ١٣-١ .............................................................مقدمة -ألف

 ٧٩ ١٩-١٤ .........................................الرؤية العامة للجنة الفرعية -باء

 ٨٠ ٢٠ ....................................حاجة اجمللس إىل مشورة اخلرباء -جيم

 اليت يتعني أن تؤديها أي هيئة دائمة من هيئات خرباء املشورة            املهام -دال
يف جمـال حقـوق اإلنسان قد يرى اجمللس أن من املناسب إنشاؤها       

 ٨١ ٢٤-٢١ ...................................................خلدمة احتياجاته

اخلصـائص الرئيسـية املمّيزة ألي هيئة خرباء مشورة دائمة بشأن            -هاء
 ٨٤ ٣٩-٢٥ ...........................حقوق اإلنسان قد خيتار اجمللس إنشاءها

االخـتالفات املتعلقة باملهام وأساليب العمل بني اللجنة االستشارية          -واو
حلقـوق اإلنسـان واآلليات األخرى يف نظام األمم املتحدة حلقوق           

 ٨٦ ٦٢-٤٠ ............................................................اإلنسان

تقرير األفرقة العاملة ملا بني الدورات واحملفل االجتماعي، على النحو  -زاي
 ٨٩ ٦٦-٦٣ ...........................١/١٠٢ من املقرر ٤املطلوب يف الفقرة 

 ٩٠ ٦٧ ...................................................موجز التوصيات -حاء

 ٩٦ ٨٥-٦٨ ........................استعراض اإلسهامات السابقة واألخرية للجنة الفرعية -ثانياً

 التذييالن

 ١٠٠ ...٢٠٠٦ إىل ١٩٥٦قائمة بالدراسات اليت أعدهتا اللجنة الفرعية خالل الفترة من عام  -األول

 ١٠٥ ...................................................قائمة بالدراسات والتقارير املتواصلة -الثاين
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 رؤية والتوصيات ال-أوالً 

  مقدمة-ألف 

أن ) اجمللس (وق اإلنسانقح جملستطلـب اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بكل احترام إىل   -١
يـأخذ يف احلسبان التعليقات والتوصيات التالية عند إجراء االستعراض الشامل جلميع الواليات واآلليات واملهام               

واليت اضطلع هبا اجمللس اعتباراً من ) اللجنة (حقوق اإلنسان اً ضمن سلطة جلنةواملسؤوليات اليت كانت تدخل سابق
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة -١

 على احلاجة إىل احلفاظ على منجزات جلنة حقوق اإلنسان     ٦٠/٢٥١شـددت اجلمعية العامة يف قرارها        -٢
وأكدت اجلمعية من جديد االلتزام بتعزيز آلية األمم املتحدة حلقوق          . )١(ا ومعاجلة أوجه قصورها   واالستفادة منه 

األوىل، أنه جيب عليه استعراض مجيع . وطلبت إىل اجمللس االضطالع بعملية تتألف من مرحلتني اثنتني    . )٢(اإلنسان
مث ). ١/١٠٢، وفقاً ملقرر اجمللس     ٥٥ وهي يف جمموعها  (واليـات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان         

أو / بتحسني و،٢٠٠٧يوليه / متوز١يقوم اجمللس، على أساس هذا االستعراض الذي ينبغي إمتامه يف موعد ال يتجاوز 
وجيب أن يكون القصد النهائي من أي تعديل        . ترشـيد أي مـن هـذه الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات          

 نظام لإلجراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء واإلجراءات        احملافظة على "ائمة هو   للممارسـات واإلجراءات الق   
ويف انتظار التوصل إىل    . ، كما أنه يتطلب مقرَّراً خاصاً يتخذه اجمللس       )اخلط املائل مضاف  " (املـتعلقة بالشكاوى  

اءات اخلاصة ومشورة  مقـررات يف إطـار عملية االستعراض اإلمجالية هذه ينبغي اإلبقاء على وجود نظام لإلجر              
 .)٣(اخلرباء واإلجراءات املتعلقة بالشكاوى

وأي قـرارات لـلمجلس أثناء عملية االستعراض اإلمجالية ميكن أن تنطوي على زوال أي من مكونات                 -٣
الـنظام احلايل ال ينبغي اختاذها إال بعد االنتهاء من إجراء استعراض كامل للوضع القائم وملدى فائدة الوالية أو                   

 ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٣، ويف هذا الصدد، فإن األمني العام لألمم املتحدة يف بيانه بتاريخ             )٤(آللـية، إخل، املعنية   ا
مارس / آذار٢٧بشـأن اجمللـس اجلديد، ومفوضة األمم املتحدة السامية احلالية حلقوق اإلنسان، يف بياهنا بتاريخ             

وشددت . إىل جتنب أي ثغرات يف محاية حقوق اإلنسان        أمام جلنة حقوق اإلنسان، قد أكدا على احلاجة          ٢٠٠٦
 . السيدة آربور أيضاً، يف بياهنا، على احلاجة إىل منع حدوث انقطاع يف أنشطة وضع املعايري

                                                      

 .الفقرة الثامنة من الديباجة )١(

 .الفقرة الثانية عشرة من الديباجة )٢(

 .٦الفقرة  )٣(

 .املرجع نفسه )٤(
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. األوىل وكمـا لوحـظ أعاله، ينبغي أن ُيتم اجمللس عملية االستعراض اإلمجايل يف غضون عام بعد عقد دورته                  -٤
ح بأنه لو أُخذت يف االعتبار الطبيعة النظمية للشبكة القائمة من الواليات واآلليات اليت    وميكـن الدفـع عـلى حنو صحي       

 ينبغي أن تظل قائمة، مبا هلا ١/١٠٢تنطوي اآلن حتت سلطة اجمللس، فإن مجيع الواليات واآلليات املدرجة يف مرفق املقرر          
 .االستعراض اليت سيضطلع هبا اجمللس عما قريبمن مهام ومسؤوليات يف الوقت احلاضر، وذلك إىل أن تكتمل عملية 

وجيب أن يعمل هذا . واجمللس متصوَّر بوضوح على أنه ميثل قمة نظام كامل لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -٥
 .وجيب جتنب التفتيت واالزدواجية والتشتيت. النظام على أنه كل مترابط ومتكامل

 ٢٠٠٦ه يوني/ حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٢ مقرر اجمللس -٢

، أن متنح األخرية ١/١٠٢ من مقرره `٢` و`١`)ب(٣طلـب اجمللـس إىل اللجـنة الفرعية، يف الفقرة           -٦
ورقة تعرض فيها   ) أ: ( مها ٢٠٠٦األولوية الواجبة أثناء دورهتا احلالية إلعداد وثيقتني تقدمان إىل اجمللس يف عام             

قائمة تصف حالة مجيع الدراسات ) ب(اجمللس مستقبالً؛ ورؤيتها وتوصياهتا فيما يتعلق بإسداء مشورة اخلرباء إىل      
 من ذلك املقرر، أشار اجمللس إىل أنه ٤ويف الفقرة . اليت جتريها اللجنة الفرعية فضالً عن استعراض إمجايل ألنشطتها

اعي ينـبغي للجـنة الفرعـية، عند إعداد أوىل هاتني الوثيقتني، أن تدرج اإلسهامات اليت قد يرى احملفل االجتم            
 .٢٠٠٦واألفرقة العاملة التابعة هلا أن من املالئم تقدميها يف هناية دوراهتا لعام 

 ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٤ مرفق مقرر اللجنة الفرعية -٣

، الذي كان موضوع ٢٠٠٥/١١٤تؤكد اللجنة الفرعية من جديد االستنتاجات الواردة يف مرفق مقررها  -٧
 .ية والذي اعُتمد بتوافق اآلراءمناقشات ومفاوضات مجاع

  نطاق هذه الورقة وهيكلها-٤

تتضـمن هذه الوثيقة رؤية وتوصيات اللجنة الفرعية بشأن استصواب حتسني وتعزيز شبكة آليات خرباء               -٨
 كجزء من نظام ذي ٢٠٠٦-١٩٤٦املشـورة الـيت كان اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد أنشأها أثناء الفترة           

يئات األمم املتحدة مكرس لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ظل السلطة األولية التشغيلية اليت              وجهـة عملـية هل    
اإلجراءات اخلاصة، واللجنة الفرعية    : مارسـتها جلنة حقوق اإلنسان، وهو ما مشل النظم الفرعية الثالثة القائمة           

فضالً عن احملفل االجتماعي،    )  بني الدورات  للدورة وملا (ونظامهـا الفرعي التابع هلا املتألف من األفرقة العاملة          
والـنظام الفـرعي الذي يضم شىت اآلليات الوظيفية لإلجراء السري الذي أنشئ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي          

 ).١٥٠٣اإلجراء  (١٩٧٠لعام ) ٤٨-د(١٥٠٣واالجتماعي 

عية بشأن أي آلية خلرباء املشورة      ، تورد هذه الورقة أوالً الرؤية العامة للجنة الفر        ١/١٠٢ووفقاً للمقرر    -٩
مث حتدد الورقة، يف ضوء قرار اجلمعية العامة املنشئ . تنجم عن عملية االستعراض اإلمجالية اليت سيضطلع هبا اجمللس

لـلمجلس، املهام اليت ينبغي أن تضطلع هبا هيئة خرباء استشارية دائمة يف جمال حقوق اإلنسان تنشأ عن عملية                   
لية اليت سيضطلع هبا اجمللس، كما ستحدد القضايا اليت سيحتاج اجمللس إىل مشورة بشأهنا، بغية               االستعراض اإلمجا 

اليت تكون  ) أو املستقبلية (تيسـري مهمـة اجمللس املتمثلة يف أن حيدد، يف الوقت املناسب، ما هي اآلليات القائمة                 
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 اجمللس يف عمل مجيع الواليات واآلليات       وسيكون من الضروري أن ينظر    . أنسب ما ميكن لتقدمي املشورة املطلوبة     

األخرى اليت يتوىل اآلن املسؤولية عنها، من أجل ضمان ترابط النظام ككل وما إذا كانت مجيع االحتياجات من                  
وال ميكن تقرير دور هيئة استشارية تتألف من خرباء مستقلني دون فهم دور األجزاء األخرى من        . املشـورة ُتلىب  

 .ة حلقوق اإلنساننظام األمم املتحد

مث ستتناول الورقة اخلصائص املمِيزة ألي آلية خلرباء املشورة مستقبلية واليت سُيشار إليها طوال هذا املرفق  -١٠
ويلي ذلك فرع بشأن التوصيات املقدمة من األفرقة العاملة ملا بني           . باسـم اللجـنة االستشارية حلقوق اإلنسان      

وأخرياً، ستوَرد يف شكل موجز .  من املقرر٤لنحو الذي طلبه اجمللس يف الفقرة الدورات واحملفل االجتماعي، على ا
 .التوصيات املقدمة من اللجنة الفرعية إىل اجمللس والناجتة عن االعتبارات اليت ُبحثت بالفعل

 قرر وترتكـز رؤيـة وتوصيات اللجنة الفرعية على الترتيبات اليت حددها اجمللس للفترة االنتقالية يف امل                -١١
وهي ستشري بصورة رئيسية، . ٦٠/٢٥١، يف ضوء أحكام قرار اجلمعية العامة ٣ و١، وخصوصاً الفقرتني ١/١٠٢

بطبيعة احلال، إىل الكيفية اليت تتوخى هبا اللجنة الفرعية القائمة، بوصفها هيئة مجاعية، عملية االنتقال من شبكة                 
ورة يف إطار اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل شبكة        تقودهـا جلنة حقوق اإلنسان تتألف من آليات خرباء مش         

 .تندرج أوالً حتت القيادة املباشرة للمجلس مث تندرج، يف هناية املطاف، حتت السلطة النهائية للجمعية العامة

ومع ذلك وبسبب الطبيعة النظمية إلجراءات األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وهي الطبيعة القائمة  -١٢
، ومن  ٦٠/٢٥١ من القرار    ٦مد طويل واليت تكثر احلاجة إليها، واليت سلمت هبا اجلمعية العامة صراحة يف الفقرة               مـنذ أ  

الذي ُيذكر كثرياً جداً باعتباره أمراً ال بد منه عند النظر يف إنشاء اجمللس اجلديد، فإن توصياتنا " النهج اجلديد"أجل ضمان   
الذي جيب أن تكفله شبكة آليات خرباء املشورة هذه يف عالقاهتا مع العنصرين             سـيتعني بالضـرورة أن تتناول التفاعل        

 .١٥٠٣النظام الفرعي لإلجراءات اخلاصة واآلليات الوظيفية لإلجراء : اآلخرين من عناصر النظام احلايل ومها

 . )٥(ورقةوجتنباً للبلبلة، ُرئي أن من املفيد تعريف املصطلحات واملختصرات املستخدمة يف هذه ال -١٣

                                                      

 هو االستعراض :االستعراض الدوري الشامل.  هي جلنة حقوق اإلنسان السابقة التابعة لألمم املتحدة     :اللجنة )٥(
هي اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       : اللجنة الفرعية . ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة      ) ه(٥فقرة  املشار إليه يف ال   

اللجنة االستشارية  . وُيستخدم هذا املصطلح لوصف األنشطة الراهنة للهيئة وآراء األعضاء احلاليني فيها          . الـتابعة لألمم املتحدة   
اللجنة الفرعية يف   "مبا يف ذلك    (للداللة على أي هيئة خرباء مشورة مجاعية دائمة مستقبلية           سُيستخدم هذا االسم     :حلقوق اإلنسان 

 من قرار ٦قد يتمخض عنها االستعراض اإلمجايل آلليات خرباء املشورة القائمة حالياً واملشار إليها يف الفقرة ") حالة إعادة تشكليها
تشري إىل تلك اجملاالت اليت سيحتاج فيها االستعراض الدوري         : املهيـئة خرباء االستعراض الدوري الش     . ٦٠/٢٥١اجلمعـية   

الشامل إىل مشورة تقدَّم من خرباء، دون اختاذ موقف بشأن ما إذا كانت هذه املشورة ستقدَّم من هيئة خرباء متخصصة مستقلة أو 
 هي مجيع اآلليات املدرجة حتت هذا :اصةاإلجراءات اخل. من اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان نفسها بأكملها أو من جزء منها        

، واليت درجت على تقدمي تقارير إىل جلنة حقوق اإلنسان، سواًء أُطلق عليها اسم مقرر خاص ١/١٠٢االسم يف مرفق مقرر اجمللس 
ن اإلجراءات ويف حالة اإلشارة إىل نوع معني م. اختيارها/أو ممـثل خـاص لألمني العام أو فريق عامل وأياً كانت طريقة تعيينها      

. املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   .: إ. ح. و. م.  هيئات رصد املعاهدات   :هيئات املعاهدات . اخلاصة، سيوضَّح ذلك يف النص    
. املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو فوق اإلقليمية أو العاملية.: د. ح. م. املنظمات غري احلكومية.: ح. غ. م
 . فريق عامل، هو آلية ملحقة هبيئة ما أخرى أعلى منه من حيث الترتيب اهلرمي.:ع. ف
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  الرؤية العامة للجنة الفرعية-باء 

يتـناول هـذا الفرع رؤية اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالبواعث الكامنة وراء نظام األمم املتحدة حلقوق                  -١٤
 .اإلنسان وخصائصه ونواجته

  البواعث الكامنة وراء نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-١

ملتحدة حلقوق اإلنسان مدفوعاً باإلميان بالكرامة املتأصلة جلميع أفراد البشر    وينبغي أن يكون نظام األمم ا      -١٥
وحبقوقهـم املتساوية، وملتزماً بتعزيز االحترام للمثل واملبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي                

ملية املتعلقة بتفسري مبادئ قانون حقوق حلقـوق اإلنسان، ومقتنعاً باحلاجة إىل تطوير وتعزيز املعايري والقواعد العا       
 . اإلنسان الدويل وتنفيذها على أرض الواقع

  اخلصائص املمِيزة لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-٢

الـرؤية العامـة للجـنة الفرعية هي وجود نظام حلقوق اإلنسان تابع لألمم املتحدة يرتكز على األمهية                   -١٦
ن وعلى ترابطها وعلى قيمتها املتساوية، ويتسم بالترابط واملوضوعية والشفافية وعدم املتساوية جلميع حقوق اإلنسا

االنتقائـية يف محاية احلقوق واحلريات، واشتراك أوسع طائفة ممكنة من اجلهات الفاعلة، بينما يتجنب يف الوقت                 
 .نفسه التفتيت وازدواجية اجلهود واملعايري املزدوجة والتالعب السياسي

وفضالً عن ذلك فإهنا مقتنعة بأنه حتقيقاً .  اللجنة الفرعية أن اجمللس ينبغي أن يصبح قمة هذا النظام          وترى -١٧
تنضوي ) أي األفرقة العاملة(ألقصى قدٍر من الفعالية، سيحتاج اجمللس إىل أن ختدمه شبكة من اآلليات املتخصصة        

 كمحور لألفكار واألنشطة ذات الوجهة      حتـت هيـئة خرباء مشورة دائمة ومجاعية ومستقلة تعمل كملتقى أو           
العملـية، كما تعمل كأداة للحد من أوجه انعدام الثقة والتوترات احلالية عن طريق النهوض بالتعاون، بدالً من                  

 .املواجهة، فيما بني الدول األعضاء

 نظام األمم   وحتقـيقاً هلـذه الغاية، ينبغي أن يظل أداء العمل والتعاون الفعال من جانب مجيع مكونات                -١٨
ومن رأي اللجنة الفرعية أن اهليئة الوارد وصفها يف هذه الوثيقة           . املتحدة حلقوق اإلنسان قيد االستعراض املستمر     

ميكن أن تكون مفيدة يف متكني اجمللس من اكتساب الشرعية اليت اُدعي يف             ) اللجـنة االستشارية حلقوق اإلنسان    (
 . نة حقوق اإلنسان السابقة ألعماهلااآلونة األخرية أهنا مفتقدة يف أداء جل

  نواتج نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-٣

. حمك االختبار لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان هو التجربة اليومية اليت مير هبا مجيع األفراد واجملتمعات -١٩
م قيام نظام األمم املتحدة حلقوق ومن أجل فهم تلك التجربة واإلسهام يف تغيريها، حيثما كان ذلك ضرورياً، يلز            

اإلنسان بإشراك املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والدول واملنظمات احلكومية الدولية        
 .يف أنشطته يف إطار أوثق شكل ممكن من أشكال املشاركة والتعاون معه يف هذه األنشطة
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  حاجة اجمللس إىل مشورة اخلرباء-جيم 

 : ، فإن والية اجمللس تتناول امليادين التالية٦٠/٢٥١فقاً لقرار اجلمعية العامة و -٢٠

تعزيـز وتنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومتابعة األهداف وااللتزامات الناشئة عن             •
ويوجد للجنة االستشارية حلقوق    . )٦(املؤمتـرات ومؤمتـرات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة        

 ن دور تؤديه يف وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق هبذا التنفيذ؛اإلنسا

تعزيـز اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية وبناء القدرات، بالتشاور مع الدول األعضاء             •
وميثل ذلك أساساً مهمة املكونات األخرى لنظام األمم املتحدة القائم حلقوق . )٧(املعنية ومبوافقتها

وعلى الرغم من ذلك،    . مهمة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      اإلنسان، فضالً عن    
ميكـن للخـرباء املستقلني أن يقدموا دراية متخصصة قيمة تفيد يف اضطالع هذا اجمللس بوظيفته    

 بأكرب فعالية؛

من احملتمل أن توجد حاجة إىل مشورة خرباء مستقلني يف بعض           . )٨(االستعراض الدوري الشامل   •
 ؛)انظر أيضاً أدناه(ل هذه العملية مراح

ينبغي مرة أخرى أن ُتسند إىل      . )٩()١٥٠٣اإلجراء السري   (اإلجـراءات املتعلقة بالشكاوى      •
اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وهي تعمل كهيئة مجاعية يف جلسات عامة، مهمة استعراض             

كما أنشئ أصالً   (ات التابع للجنة الفرعية     القرارات اليت اختذها الفريق العامل احلايل املعين بالبالغ       
 ؛)انظر أيضاً أدناه)) (٤٨-د(١٥٠٣مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

. )١٠(منع انتهاكات حقوق اإلنسان واالستجابة فوراً يف احلاالت الطارئة على أساس غري انتقائي •
. االستعراض الدوري الشامل  وقـد تتطلب هذه املهمة إسهامات من اإلجراءات اخلاصة وعملية           

 ومن املتصور، إذا قرر اجمللس ذلك، إسناد دور ما إىل اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان؛

                                                      

 ).د(٥الفقرة  )٦(

 ).أ(٥الفقرة  )٧(

  ).ه(٥الفقرة  )٨(

 .٦الفقرة  )٩(

 ).و(٥الفقرة  )١٠(
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وهذه، . )١١(العمـل كمنتدى للحوار بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان           •
تمخض عنها االستعراض   حبكم طبيعتها، مهمة رئيسية من مهام أي هيئة خرباء مشورة دائمة قد ي            

 اإلمجايل الذي سيضطلع به اجمللس؛

ومرة أخرى، ُيتوقع أن تتأتى     . )١٢(تقـدمي توصـيات فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          •
وقد تتأتى . املشـورة العامة يف هذا الصدد بصورة رئيسية من اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان          

 تعراض الدوري الشامل ينشئها اجمللس؛أيضاً مشورة حمددة من أي آلية لالس

تقـدمي توصـيات إىل اجلمعـية العامة من أجل زيادة تطوير القانون الدويل يف ميدان حقوق                  •
 وميكن أن يكون ذلك أيضاً إحدى املهام الرئيسية ألي هيئة خرباء مشورة دائمة؛. )١٣(اإلنسان

ذه مسؤولية يتقامسها كل مكون من      وه. )١٤(النهوض بالتثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان       •
 مكونات نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

العمل يف تعاون وثيق يف جمال حقوق اإلنسان مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات              •
وهذا يشمل أيضاً كل جزء من أجزاء نظام األمم         . )١٥(الوطنـية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين     

وقد ظلت املنظمات غري احلكومية تنظر إىل اللجنة الفرعية طوال أمد           . اإلنساناملـتحدة حلقوق    
طويل على أهنا أهم حمفل جلميع أنشطتها وظلت اللجنة الفرعية تفخر طويالً بأهنا أكثر أجزاء نظام 

وهذا يصدق بدرجة أكرب على أفرقتها . حقوق اإلنسان تيسرياً لوصول املنظمات غري احلكومية إليه
 .لة للدورة وملا بني الدورات وعلى احملفل االجتماعيالعام

املهام اليت يتعني أن تؤديها أي آلية دائمة خلرباء املشورة يف جمال حقـوق  -دال 
 اإلنسان قد يرى اجمللس أن من املناسب إنشاؤها خلدمة احتياجاته

ضية يف العام املاضي، يف مرفق      بصـورة أساسية، فإن األفكار اليت ساقتها اللجنة الفرعية بشأن هذه الق            -٢١
ويف الواقع وكما تربهن    . ، ما زالت وجيهة بعد إنشاء اجمللس وزوال جلنة حقوق اإلنسان          ٢٠٠٥/١١٤مقـررها   

إىل هيئة  " حاجة أكرب حىت من ذي قبل        ٢٠٠٦، توجد يف عام     ٦٠/٢٥١على ذلك، يف مجلة أمور، ثغرات القرار        

                                                      

 ).ب(٥الفقرة  )١١(

 ).ط(٥الفقرة  )١٢(

 ).ج(٥الفقرة  )١٣(

 ).أ(٥الفقرة  )١٤(

 ).ح(٥الفقرة  )١٥(
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 حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ألن هذه اهليئة ميكن أن تكون            مستقلة مجاعية داخل آلية   ] مشورة[خـرباء   

، ٢٠٠٥/١١٤مرفق مقرر اللجنة الفرعية    " (أفضـل من يؤدي مهام أساسية معينة ُيضطلع هبا يف إطار هذه اآللية            
 .)١٦()٢الفقرة 

سات ووضع معايري؛   وتشمل هذه املهام التعزيز والتطوير التدرجيي حلقوق اإلنسان، عن طريق إجراء درا            -٢٢
 ورمبا عن طريق االشتراك يف عملية االستعراض الدوري         ١٥٠٣ومحايـة حقـوق اإلنسـان، عن طريق اإلجراء          

الشـامل؛ وتعزيز ترابط نظام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق توفري املتابعة؛ وحتديد الثغرات والتحديات                 
وميكن للجنة االستشارية حلقوق    .  يف هذه املهام تباعاً    وسيجري النظر . وكذلـك االحتـياجات املتعلقة بالتنفيذ     

 :اإلنسان أن تقوم مبا يلي

وخاصة إجراء  (بـناء على طلب اجمللس، أو بناء على مبادرهتا هي، إجراء حبوث وإعداد وثائق                )أ( 
بغية ) ملادةدراسات مواضيعية متعمقة وفقاً لربنامج عمل طويل األجل موضوع بعناية حمدد األولويات وغري غزير ا  

ومن األمور اليت ال بد منها لالضطالع هبذه املهمة العمل التعاوين من جانب             . تيسري تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
 أفرقة عاملة متخصصة مستمرة تعمل فيما بني الدورات وللدورات؛

 ذلك عملية   بناء على طلب اجمللس، أو مببادرة منها هي، االضطالع بأنشطة وضع املعايري، مبا يف              )ب( 
مثل املبادئ أو القواعد أو     (حتديد القضايا اجلديدة اليت قد تتطلب اعتماد قواعد معينة أو أنواع أخرى من املعايري               

، مبا يف ذلك يف ميدان التنفيذ، فضالً عن إعداد مشاريع القواعد واملعايري األخرى )املبادئ التوجيهية أو املمارسات
وال بد لالضطالع هبذه املهمة من      . ألعضاء، وفقاً لربنامج عمل حمدد حتديداً دقيقاً      املذكورة لكي تعتمدها الدول ا    

 العمل التعاوين ألفرقة عاملة متخصصة مستمرة تعمل فيما بني الدورات وللدورات؛

 ورمبا عن طريق املشاركة يف عملية   ١٥٠٣محاية حقوق اإلنسان عن طريق املشاركة يف اإلجراء          )ج( 
 :ي الشاملاالستعراض الدور

                                                      

ري مكارم ويبيسونو، رئيس جلنة حقوق اإلنسان       فالسف. أكد معلقون خمتلفون على أمهية أعمال اللجنة الفرعية        )١٦(
اللجنة [سلّمت اللجنة ليس فقط باإلسهام القيم الذي قدمته هذه اهليئة           : "٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥يف دورهتا احلادية والستني قال يف       

يف استحداث فهم أفضل حلقوق      عاماً املاضية بل سلّمت أيضاً بإسهامها اهلام         ٥٨إىل أعمال األمم املتحدة خالل فترة ال          ] الفرعية
وقالت لويز ". اإلنسان عن طريق دراسة القضايا اهلامة، وإعداد املعايري الدولية، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل

، ترتكز ظلت اللجنة الفرعية على مر السنني تزود جلنة حقوق اإلنسان ببصرية نافذة وبأفكار  : "٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥آربـور يف    
أما مري خان وليامز، نائبة املفوضة ". ساعدت على حتديد وتطوير جماالت جديدة إلمعان النظر فيها] و[على دراية وخربة أعضائها 

قد كرست نفسها منذ إنشائها للبحوث ومناقشة ] اللجنة الفرعية[إن هذه اهليئة   : "٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧السامية، فقد قالت يف     
ومل تتردد اللجنة الفرعية يف إثارة قضايا اعُتربت يف بادئ األمر استفزازية            . .... اجلديدة واليت تشكل حتدياً   قضايا حقوق اإلنسان    

. أو غـري مرحب هبا ولكنها ساعدت بصورة جوهرية يف تشكيل تفكري جديد وإجراءات جديدة من جانب جلنة حقوق اإلنسان                   
 ".تمع املدينلقد ظلت اللجنة الفرعية منتدى يعرب فيه عن صوت اجمل
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تؤكـد اللجـنة الفرعية على احلاجة إىل إجراء متسم بالسرية يف جمال رفع              . ١٥٠٣اإلجـراء    `١` 
الشـكاوى ميكن أن يتيح سبيل انتصاف فعال ومناسب يف توقيته لضحايا االنتهاكات اجلسيمة              

ؤرخ  امل٢٠٠٠/٣فاإلصالحات الواردة يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     . حلقوق اإلنسان 
وينبغي أن ُتسند مرة أخرى إىل      .  مل تكن ناجحة وينبغي تعديلها     ٢٠٠٠يونـيه   / حزيـران  ١٦

اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وهي تعمل كهيئة مجاعية يف جلسات عامة، مهمة استعراض 
 كما أُنشئ (القـرارات اليت يتخذها الفريق العامل احلايل املعين بالبالغات التابع للجنة الفرعية             

وينبغي إسناد دور حتضريي )). ٤٨-د(١٥٠٣أصالً مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
لفريق عامل يتبع جملس حقوق اإلنسان، خيلف الفريق العامل املعين باحلاالت التابع للجنة حقوق   

 ؛اإلنسان، وهو دور يهدف إىل تيسري نظر اجمللس يف احلاالت احملالة إليه، وليس دوراً فرزياً

ميكن للجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، إذا طلب منها    . عملـية االسـتعراض الدوري الشامل      `٢` 
اجمللس ذلك، أن متارس دوراً يف هذا الصدد، شريطة أال يكون ذلك على حساب اإلضرار بعملها 

 ؛)انظر أيضاً أدناه(املواضيعي 

كل، عن طريق إقامة تعاون وتنسيق تعزيـز الـترابط فيما بني مكونات نظام حقوق اإلنسان ك    )د( 
مثالً احملفل (وثيقني بني مجيع أجزاء نظام حقوق اإلنسان، واألجزاء األخرى من النظام الدويل على النحو املناسب 

وال بد بشكل مطلق من أن تقدم األفرقة العاملة ملا بني           ). الدائم لقضايا السكان األصليني، وجلنة القانون الدويل      
وحتقيقاً هلذه . عة للجنة االستشارية حلقوق اإلنسان تقاريرها إىل هذه اللجنة بغية ضمان الترابط   الـدورات الـتاب   

الغاية، ودون اإلخالل باألشكال األخرى للتعاون والتنسيق، ينبغي أن جتتمع هيئة اخلرباء يف اجتماع واحد يف العام 
ان لبحث اإلسهامات احملتملة اليت ميكن أن يقدمها كل    مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية اليت ينشئها جملس حقوق اإلنس        

نظـام فرعي إىل أعمال النظام الفرعي اآلخر لكي ميكن للمجلس أن يتلقى من كليمها مقترحات مترابطة ممَعن النظر                   
اضيعية أو  على سبيل املثال حتديد الثغرات املو     (فيها، ولبحث القضايا ذات األمهية املشتركة يف إطار والية هيئة اخلرباء            

وينبغي أن . وتستمر اإلجراءات اخلاصة يف تقدمي تقاريرها إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن ممارسة والياهتا  ). اإلجرائـية 
 تكون هيئة اخلرباء ممثلة، على أساس متتعها مبركز متساٍو، يف اجتماعات التنسيق مع اإلجراءات اخلاصة؛

ق املشاركة النشطة ليس فقط يف األنشطة اليت تدعم       اإلسـهام يف تعزيز حقوق اإلنسان عن طري         )ه( 
التعليم والتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان على مجيع املستويات ولكن أيضاً من جانب أعضاء اللجنة االستشارية                
الذين يشتركون، بصفتهم الفردية، يف تقدمي املساعدة الفنية إىل الدول األعضاء اليت تطلب مثل هذا التعاون الدويل 

 ن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛م

وسيتّيسر حتقيق ذلك   . حتديـد الثغرات والتحديات واحتياجات التنفيذ القائمة والقيام باملتابعة         )و( 
بفعـل القـيام، أوالً، باملساعدة على حتقيق أوسع مشاركة ممكنة يف أعمال اهليئة؛ وثانياً مبنح اللجنة االستشارية             

ان الوالية لضمان الترابط داخل نظام حقوق اإلنسان ككل؛ وثالثاً بضمان إبقاء هذه اللجنة على               حلقـوق اإلنس  
إجراء مناقشة عامة، كبند مستقل من بنود جدول األعمال؛ ورابعاً بضمان أن ُتبقي هذه اللجنة على بند مستقل                  

، وأخرياً بضمان إبقاء هذه     "لقائمةحتديد الثغرات والتحديات واحتياجات التنفيذ ا     "على جدول األعمال بعنوان     
 .اللجنة على بند مستقل على جدول األعمال بشأن متابعة املبادرات السابقة يف ميدان حقوق اإلنسان



A/HRC/2/2 
A/HRC/Sub.1/58/36 
Page 84 

 
أو /ومجيع األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان واليت قد تترتب عليها آثار إدارية و -٢٣

ع هبا دون اإلذن الصريح من جانب اجلمعية العامة، اليت تتصرف يف هذا الصدد مالية هي أنشطة ال ميكن االضطال
 .بناء على توصية من اجمللس

 .وتقدم اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان تقريراً سنوياً عن أنشطتها إىل اجمللس -٢٤

اخلصـائص الرئيسية املميِّزة ألي آلية خرباء مشورة دائمة بشأن           -هاء 
 قد خيتار اجمللس إنشاءهاحقوق اإلنسان 

 .يتناول هذا الفرع تشكيلة اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان وتنظيمها وأسلوب عملها -٢٥

  تشكيلة اللجنة-١

 .يتناول هذا الفرع اجلانيب التشكيلة اإلمجالية للهيئة والصفات الضرورية لألعضاء وترشيحهم وانتخاهبم -٢٦

 التشكيلة اإلمجالية للجنة )أ( 

باملقارنـة مـع حجـم اللجـنة الفرعية، ينبغي أال جيري بشكل جذري زيادة أو إنقاص حجم اللجنة                    -٢٧
، ٢٠٠٠االستشارية حلقوق اإلنسان، على النحو الذي ُسلِّم به أثناء أحدث عملية إصالح للجنة الفرعية يف عام                 

وعلى الرغم من   . شكل حجماً مالئماً   خبرياً ي  ٢٦اليت وجدت أثناءها جلنة حقوق اإلنسان أن عدد اخلرباء البالغ           
أحدمها خيصص للمنطقة اآلسيوية، واآلخر خيصص ملنطقة       (ذلك، ميكن أن يكون من املفيد إضافة مقعدين آخرين          

أما إمكانية انتخاب أعضاء مناوبني باإلضافة إىل األعضاء الشاغلني ملناصب فينبغي السماح    ). أوروبـا الشـرقية   
وميكن أيضاً لألعضاء املناوبني، على سبيل املثال، مساعدة اللجنة         . يف أعمال اهليئة  باسـتمرارها، بغـية اإلسهام      

 .االستشارية حلقوق اإلنسان يف أعماهلا عن طريق إجراء دراسات

وينبغي اإلبقاء على نظام جتديد     . ستوجد حاجة إىل كل من االستمرارية ووجود أعضاء جدد يف تشكيلة اهليئة            -٢٨
، وهو ما يتخذ يف الوقت احلايل شكل إجراء انتخابات كل عامني لنصف أعضاء اللجنة               نصـف واليـات األعضـاء     

 .وسيتطلب ذلك تقرير والية لعدد متساٍو من السنني، مثل الواليات احلالية اليت تبلغ كل منها أربع سنوات. الفرعية

وخاصة بالنظر ( مبسؤولياهتا ومثة اتفاق على أنه، من أجل حتسني هنوض اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان -٢٩
، يكون من املفيد أن يعمل أعضاء اللجنة لفترتني كل منها أربع          )إىل الفـترة الزمنـية املطلوبة إلجراء الدراسات       

وتتباين اآلراء فيما إذا كان ينبغي فرض أي قيد على عدد الواليات املتتابعة لعضو اللجنة وإذا . سنوات على األقل
 .و هذا العددكان األمر كذلك فما ه

وينـبغي أن تعكـس اهليئة توزيعاً منصفاً من الناحية اجلغرافية ومن ناحية نوع اجلنس وينبغي أن ينتمي                   -٣٠
 .اخلرباء إىل طائفة واسعة من اخللفيات التخصصية واملهنية
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 الصفات اليت يلزم توافرها يف األعضاء )ب( 

ا يف جمال حقوق اإلنسان وأن يكون لديهم االلتزام بتعزيز يلـزم أن يكـون لدى املرشحني خربة فنية معترف هب          -٣١
وينبغي أن توضع على املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان السرية            . حقـوق اإلنسـان ومحايتها    

أعضاء اللجنة  وُيتوقع من مجيع    . الذاتـية للمرشحني، مبا يف ذلك معلومات عن التزامهم بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            
 .االستشارية حلقوق اإلنسان أن تكون لديهم القدرة على إجراء دراسات، إما مبفردهم أو مع خرباء آخرين

 الترشيح واالنتخاب )ج( 

ينـبغي أن جيري انتخاب األعضاء الكاملي العضوية يف اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان ومناوبيهم وفقاً ملبدأ                 -٣٢
والقيود الوحيدة اليت ترد على هذه      . وينبغي أن يكون للدول وحدها القدرة على تسمية مرشحني        . عادلالتوزيع اجلغرايف ال  

أن يكون املرشحون أشخاصاً من املشهود      ) ب(مواطنيها؛ و /أنه ال جيوز هلا أن ترشِّح إال رعاياها       ) أ: (األهلية السيادية هي  
وينبغي .  حقوق اإلنسان ومن امللتزمني بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاهلم على حنو مرموق بالرتاهة واخلربة املتينة يف قضايا  

ال يبدو أن النظام الداخلي الذي      (أن ينتخبهم اجمللس يف إطار نفس اإلجراء اليت ُينظِّم اآلن انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية               
 ).حيكم مداوالت جلان اجلمعية العامة ينطبق على هذا النوع من االنتخابات

 يم اللجنة وأساليب عملها تنظ-٢

.  يوم عمل يف السنة٢٠لكـي تضطلع اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان بواليتها، ينبغي أن جتتمع ملدة     -٣٣
 أيام عمل بغية تكييف هيئة اخلرباء مع التنظيم اجلديد ١٠وميكن أن يتخذ ذلك شكل عقد دورتني مدة كل منهما 

 .ألعمال جملس حقوق اإلنسان

ألفـرقة العاملـة ملا بني الدورات القائمة حالياً، فضالً عن الفريق العامل املعين باألقليات واحملفل                أمـا ا   -٣٤
، فستجتمع أثناء شهور    )شريطة قبول اجمللس للمقترح الداعي إىل اإلبقاء عليهما بواليتيهما احلاليتني         (االجتماعي  

سان القدرة على تقدمي الدعم اللوِجسيت الضروري       خمتلفة بغية ضمان أن يكون لدى املفوضية السامية حلقوق اإلن         
 .ألداء كل فريق منها لواليته على النحو املناسب

أما األفرقة العاملة للدورة، إن ُوجدت، فلن جتتمع أثناء نفس الساعات اليت جتتمع فيها اجللسات العامة                 -٣٥
 .للجنة االستشارية حلقوق اإلنسان

 .ياً لربنامج عملها وستضع برنامج عمل طويل األجلوسُتجري اهليئة استعراضاً سنو -٣٦

 .وينبغي أن تقوم هيئة اخلرباء، كل أربع سنوات، بإجراء استعراض ملدى استمرار احلاجة إىل األفرقة العاملة للدورة -٣٧

وسيتعني على اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، بغية التمكني من إجراء الفحص الضروري للدراسات              -٣٨
وعند قيام . قشة املقترحات املتعلقة بوضع املعايري، أن حتد من عدد هذه املبادرات وأن حتدد أولويات ألنشطتهاومنا

اللجنة بالنظر يف التقارير واملقترحات املتعلقة بوضع املعايري، سيتعني عليها أن حتدِّد الوسائل الالزمة لضمان مناقشة 
واللجنة مدعّوة، عند تقرير أساليب عملها، إىل أن تأخذ يف          . السواءالقضـايا العامة واملقترحات التفصيلية على       
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 وورقة العمل املتعلقة بأساليب عمل ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٢احلسـبان قرار اللجنة الفرعية      

 .(E/CN.4/Sub.2/2005/5)اللجنة الفرعية خبصوص تقاريرها 

لها، إىل حتقيق أوسع مشاركة ممكنة يف أنشطتها من وستسعى هيئة اخلرباء، يف كل جانب من جوانب عم       -٣٩
جانب املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واحلكومات واملنظمات اإلقليمية واملنظمات            

 .احلكومية الدولية، مبا يف ذلك منظمات ووكاالت األمم املتحدة

 اللجنة االستشارية   االخـتالفات املـتعلقة باملهام وأساليب العمل بني        -واو 
 حلقوق اإلنسان واآلليات األخرى يف نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

، النظر يف عمل مجيع الواليات واآلليات       ٩قـد يتعني على اجمللس القيام، كما أشري إىل ذلك يف الفقرة              -٤٠
ذا كانت مجيع االحتياجات من     األخـرى اليت يتوىل اآلن املسؤولية عنها، لضمان ترابط النظام ككل وحتديد ما إ             

وال ميكن حتديد دور اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان دون فهم دور األجزاء األخرى يف نظام               . املشـورة ُتلّبى  
 .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  هيئات رصد املعاهدات-١

م األمم املتحدة حلقوق جيب توضيح أن هيئات رصد املعاهدات ما زالت تشكل جزءاً قائماً بذاته من نظا           -٤١
ويبدو أن . اإلنسان، بالنظر إىل أن أنشطتها ال ختضع لسلطة اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان بل لنظام معاهدات

فثمة حاجة إىل التنسيق والتعاون بني هيئات رصد املعاهدات واللجنة . قضية واحدة هي وثيقة الصلة يف هذا الصدد
وحتقيقاً هلذه الغاية، ميكن دعوة     . ما يتعلق بتحديد الثغرات املواضيعية واإلجرائية     االستشـارية حلقوق اإلنسان في    

هليئات رصد املعاهدات إىل النظر يف إدراج بند يف جدول أعماله بشأن            ) فيما بني اللجان  (االجـتماع التنسيقي    
شارية حلقوق اإلنسان حلضور ذلك حتديد الثغرات املواضيعية واإلجرائية، كما ميكن النظر يف إيفاد ممثل للجنة االست

 .اجلزء من االجتماع

  اإلجراءات اخلاصة-٢

وبصورة عامة،  . تتمثل املهمة الرئيسية لإلجراءات اخلاصة يف رصد التنفيذ على أساس معايري متفق عليها             -٤٢
طاق والياهتا، ومع ذلك جيوز هلا على مر الوقت أن تساعد يف توضيح ن. فليس من دورها وضع املعايري بل تطبيقها

 .كالً على حدة

إذ يوجد مقررون خاصون قطريون     . ومـن الضـروري التمييز بني األنواع املختلفة لإلجراءات اخلاصة          -٤٣
تقتصر والياهتم على دولة بعينها؛ ومقررون خاصون مواضيعيون يرصدون تنفيذ قاعدة معينة؛ ومقررون خاصون              

إلنسان والتضامن الدويل؛ وآثار سياسات اإلصالح االقتصادي       مثالً حقوق ا  (مواضـيعيون يفكرون يف قضية ما       
وبصورة ). والديون اخلارجية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 عامة، رمبا تكون أفضل طريقة لالضطالع بالرصد هي عن طريق عمل فردي تأملي، فبينما ميكن أن يضطلع به يف   
 .بادئ األمر فرد من األفراد فإنه يستفيد من مناقشته يف إطار فريق خرباء أوسع نطاقاً
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وجيـب يف عملية الترشيد إعطاء وزن متساٍو للحقوق املدنية والسياسية من ناحية واحلقوق االقتصادية                -٤٤
ة، باإلضافة إىل اللجنة الفرعية     واألفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعي    . واالجتماعـية والثقافية من الناحية األخرى     

على النظر يف حالة    ) وكذلك هيئات رصد املعاهدات   (ككـل وجتدد طلبها بأن تشتمل مجيع اإلجراءات اخلاصة          
 الشعوب األصلية وأفراد األقليات والنساء      - وإن كان األمر ال يقتصر على        -اجلماعـات املهّمشـة مبا يف ذلك        
 .اء مناقشة أي قضية مطروحةواألطفال واملسنون واملعاقون، أثن

ولذلك . وينـبغي حتسني التعاون بني اإلجراءات اخلاصة واألجزاء األخرى املكوِّنة لنظام حقوق اإلنسان             -٤٥
 .)١٧(آثار هامة على اجمللس الذي تقدم إليه اإلجراءات اخلاصة تقاريرها

املواضيعية قترح دعوة اإلجراءات اخلاصة وباإلضافة إىل ذلك، وبغية حتسني التعاون والترابط على السواء، ُي -٤٦
إىل حضور دورات اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان مىت وكلما كان ذلك ضرورياً، وأن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة                  

 .حاضراً، على أساس التمتع مبركز متساٍو، يف اجتماعات التنسيق اليت تعقدها اإلجراءات اخلاصة

ر إقامة تعاون أوثق مع تلك اإلجراءات اخلاصة اليت تفكِّر يف قضية ما، على              وقد يكون من املمكن تصوُّ     -٤٧
 .عكس تلك اليت ترصد االمتثال للقواعد واملعايري املوضوعة

ويكون من املفيد أن تتاح تقارير اإلجراءات اخلاصة للجنة االستشارية حلقوق اإلنسان وألفرقتها العاملة،  -٤٨
 . بأعماهلامىت وكلما كانت وثيقة الصلة

  االستعراض الدوري الشامل-٣

 إطاراً عاماً آللية االستعراض الدوري      ٦٠/٢٥١من قرارها    ) ه(٥وضـعت اجلمعـية العامة يف الفقرة         -٤٩
واللجنة الفرعية مستعدة   . ومتروك للمجلس أن حيدد الشكل الذي يتخذه االستعراض الدوري الشامل         . الشـامل 

ويف السياق احلايل، ستقتصر اللجنة الفرعية على . أى اجمللس أن ذلك أمر مفيدلعرض وجهات نظرها وآرائها إذا ر
إبداء مالحظات عامة بشأن أداء االستعراض الدوري الشامل ملهامه، بقدر ما ميكن أن يكون هلذه املالحظات تأثري 

 .رح معايري جديدةعلى دور اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان أو دور هيئة تقدم مشورة مواضيعية عامة وتقت

 عملية االستعراض الدوري الشامل )أ( 

وهذه املهمة اليت ميكن أن تقوم هبا املفوضية        . سيكون من الضروري مجع معلومات ميكن االعتماد عليها        -٥٠
. السـامية حلقوق اإلنسان، قد ُيرى أهنا تتعارض مع حيادية املفوضية عند إشراكها يف عملية تقييم املادة اجملّمعة                 

 .)١٨()هيئة خرباء االستعراض الدوري الشامل(لذلك فقد ميكن أن يضطلع هبذه املهمة فريق خرباء مستقلني و

                                                      

 .تقدم تقاريرها أيضاً إىل اجلمعية العامة )١٧(

. قـد يرغب اجمللس أيضاً يف النظر يف السابقة اخلاصة باللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            )١٨(
 العمل عن طريق هيئة     فعـندما قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجود حاجة إىل جلنة تعمل يف هذا امليدان، اختار اجمللس أوالً                

 .مث قرر اجمللس أن املهام املعنية ال ميكن أن يؤديها إال هيئة خرباء مستقلة. خرباء حكوميني
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وميكن للمجلس أن جيري    . وميكن أن حيدِّد التقييم القضايا واملسائل اليت يتعني إثارهتا يف احلوار التفاعلي            -٥١

وميكن هليئة اخلرباء هذه أن . باالستعراض الدوري الشاملهذا احلوار التفاعلي، تساعده يف ذلك هيئة اخلرباء املعنية 
وميكن إحالة هذه التوصيات إىل اجمللس الذي ميكن تكليفه باملسؤولية عن ضمان . تضع توصيات على أساس احلوار

األوىل، هي تقييم املادة اجملّمعة وحتديد : وتوجـد مرحلتان قد يكون أفضل من يؤديهما هو هيئة خرباء   . املـتابعة 
 . األسئلة اليت يتعني إثارهتا، وثانياً صياغة التوصيات/القضايا

. وسيتعرض جناح عملية االستعراض الدوري الشامل للمخاطر إذا كانت هذه العملية عملية سياسية متاماً  -٥٢
أو وجلميع هذه األسباب، ُيفترض أنه توجد حاجة إىل إشراك اخلرباء املستقلني وكذلك إشراك إما أعضاء اجمللس                 

 .مرشحيهم، ولكن ينبغي عدم وجود خلط بني دور كل من االثنني

واحلاجـة إىل هيـئة خرباء ال تعين بالضرورة أن هذه املهمة ينبغي أن تؤديها اللجنة االستشارية حلقوق                   -٥٣
 .اإلنسان

 هيئة اخلرباء املعنية باالستعراض الدوري الشامل )ب( 

وهذا ميثل حجم عمل    .  حالة سنوياً  ٦٠عراض الدوري الشامل يف حنو      يـبدو أنه سيتعني أن تنظر عملية االست        -٥٤
وسـيتعني أن تكـون هيئة خرباء ُتعىن باالستعراض الدوري الشامل كبرية مبا يكفي لتناول حجم العمل هذا              . كـبرياً 

. ياهتاوسـيتعني أن جتتمع بوترية كافية، ويف دورات ذات طول كاف، لكي يكون هلا فرصة واقعية لالضطالع مبسؤول                 
 .وسيكون من املهم أن يكون حجم هيئة اخلرباء كافياً لضمان متثيل اآلراء داخل املناطق املختلفة وفيما بينها

وسيلزم أن يكون أعضاء هيئة اخلرباء اليت ُتعىن باالستعراض الدوري الشامل مستقلني وأن تكون لديهم                -٥٥
ومثة توافق آراء يف اللجنة الفرعية . جزء من القانون الدويلخربة فنية معتَرف هبا يف جمال قانون حقوق اإلنسان، ك

وتشري اللجنة الفرعية   . على أنه ينبغي أن جيري انتخاب أعضاء أي هيئة خرباء ُتعىن باالستعراض الدوري الشامل             
 . أعاله٣٢-٢٦يف هذا الصدد إىل الفقرات 

صوص هيئة اخلرباء اليت ُتعىن باالستعراض      ويـبدو أنه يوجد على األقل احتماالن اثنان يف هذا الصدد خب            -٥٦
أما االحتمال . أوالً، فهي ميكن أن تكون منفصلة متاماً عن اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان          . الـدوري الشامل  

 .الثاين فهو إجياد طريقة ما لكي تنهض هذه اللجنة االستشارية، أو بعض أعضائها، بكلتا املسؤوليتني

تلفتان فيما بني أعضاء اللجنة الفرعية خبصوص مدى الرغبة يف إشراك هيئة ختلف وتوجـد وجهتا نظر خم   -٥٧
فبالنظر إىل عدم التيقن حالياً فيما يتعلق مبا سينطوي . اللجنة الفرعية يف عملية االستعراض الدوري الشامل نفسها

ملستصوب أن تشترك آلية عليه االستعراض الدوري الشامل وبالشكل الذي سيتخذه، ال يرى بعض اخلرباء أن من ا
بيد أنه إذا اعترب اجمللس ذلك مالئماً، فينبغي أن تكون آلية خرباء املشورة مستعدة . اخلرباء املستقبلية يف هذه العملية

للنظر فيما إذا كان ميكن إشراك هيئة دائمة مجاعية يف االستعراض الدوري الشامل وطرائقه وآثار ذلك على باقي                 
 .ئةأعمال مثل هذه اهلي
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ويؤيـد أعضـاء آخرون من اللجنة الفرعية إشراك أعضاء اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف عملية                 -٥٨
فهم يعتقدون أن ذلك سيفيد ترابط النظام ككل وسيكون من شأنه جتنُّب الفصل        . االسـتعراض الدوري الشامل   

وهم يقترحون زيادة حجم    . ر باالثنني معاً  بني العمل املتصل بالبلدان والعمل املواضيعي وهو أمر من شأنه أن يض           
 عضواً وأن تقوم أربع غرف، كل منها ٢٨اللجـنة االستشارية حلقوق اإلنسان، باملقارنة مع اللجنة الفرعية، إىل   

 أعضاء ويوجد يف كل منها متثيل مشتَرك بني األقاليم، بتويل تلك األجزاء من عملية االستعراض           ٧يـتألف مـن     
 .)١٩( تتطلب إسهامات من خرباء مستقلنيالدوري الشامل اليت

 .)٢٠( معاً يف اجللسات املواضيعية العامة للهيئة٢٨وجيتمع مجيع األعضاء ال   -٥٩

وإذا كـان للجـنة االستشـارية حلقـوق اإلنسان أن تتحمل أيضاً بعض املسؤولية فيما يتصل بعملية                   -٦٠
ضيعية، فسيكون لذلك آثار هامة من حيث الوقت الذي االستعراض الدوري الشامل باإلضافة إىل مسؤولياهتا املوا   

وليس من املمكن حتديد األمر بقدر أكرب من الدقة حىت ُيعرف املزيد عن             . يتعني أثناءه أن يكون األعضاء متاحني     
 .اخليارات املختلفة لعملية االستعراض الدوري الشامل اجلاري النظر فيها

فرعية على أن أي إشراك للجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف عملية           ويوجد توافق يف اآلراء يف اللجنة ال       -٦١
 .االستعراض الدوري الشامل ينبغي أال يكون على حساب اإلضرار مبسؤولياهتا املواضيعية

 ١٥٠٣ اإلجراء -٤

ات أعاله رأي اللجنة الفرعية املتوصَّل إليه بتوافق اآلراء فيما يتعلق بالتغيري          ) ج(٢٢ُعـرض يف الفقـرة       -٦٢
 . للتمكني من أن يعمل بكفاءة وفعالية١٥٠٣املطلوبة يف اإلجراء 

تقريـر األفرقة العاملة ملا بني الدورات واحملفل االجتماعي، على           -زاي 
 ٢٠٠٦/١٠٢ من املقرر ٤النحو املطلوب يف الفقرة 

الرق املعاصرة والفريق    وهي الفريق العامل املعين بأشكال       -إن األفـرقة الثالثة العاملة ملا بني الدورات          -٦٣
العـامل املعين بالسكان األصليني والفريق العامل املعين باألقليات فضالً عن احملفل االجتماعي هي منابر فريدة يف                 
نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من حيث اهتمامها باجملتمعات والدوائر الضعيفة اليت ميكن بدون ذلك أن تكون 

لثالثة العاملة ملا بني الدورات هي واحملفل االجتماعي تشكل تقريباً احملافل الوحيدة يف جمال              فاألفرقة ا . غـري ممثَّلة  
حقوق اإلنسان اليت ميكن فيها للجماعات واجملتمعات املعنية أن تشارك بفعالية يف اجتماعات األمم املتحدة وأن                

 .تعرض عليها املشاكل احملتَملة واحلقيقية اليت تواجهها

 :وهذه املكونات هي. دة مكوِّنات ألعمال األفرقة الثالثة العاملة ملا بني الدوراتوتوجد ع -٦٤
                                                      

 .ُيقترح أن يأيت خبريان مستقالن إضافيان من املنطقة اآلسيوية ومنطقة أوروبا الشرقية؛ انظر أعاله )١٩(

 . أعاله٣٣انظر الفقرة  )٢٠(
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 متابعة التطورات األخرية يف مجيع أحناء العامل يف جماالت عملها احملددة؛ -

 حتديد قضايا ومشاكل حقوق اإلنسان اليت تواجه اجملتمعات املتأثرة؛ -

اجملتمعات املعنية واألوساط األكادميية واملنظمات غري      التماس املشورة من طائفة واسعة من ممثلي         -
 احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية فضالً عن احلكومات؛

إعـداد ورقات عمل واقتراح دراسات بشأن مواضيع حقوق اإلنسان اليت تتسم باألمهية لفهم               -
 وإعمال حقوق اإلنسان من أجل اجملتمعات املتأثرة؛

ات دراسية وحلقات عمل تتسم مبشاركة واسعة من جانب اجملتمعات املعنية الدعوة إىل عقد حلق -
 وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين؛

 املبادرة بأنشطة لوضع املعايري وتقدمي اقتراحات بشأن املسائل املؤسسية واإلجرائية؛ -

 املتأثرة؛اإلسهام يف زيادة وعي وفهم قضايا حقوق اإلنسان املتعددة اليت هتم اجملتمعات  -

الـتفاعل بطـريقة تكاملية مع املناقشات واالقتراحات املتعلقة باإلجراءات اخلاصة ذات الصلة              -
 وهيئات املعاهدات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛

تيسري احلوار مع مجيع األطراف املهتمة من أجل تدعيم وتعزيز احللول البّناءة والسلمية للمشاكل  -
 .هها إليهااليت يوجَّه انتبا

وهي . وحتظـى اجتماعات األفرقة الثالثة العاملة ملا بني الدورات واحملفل االجتماعي حبضور جيد جداً              -٦٥
كما أهنا حددت . تعمـل بطريقة غري الفتة للنظر وتشجِّع على إجراء تبادل لآلراء وتسعى إىل إجياد حلول عملية    

. ل هذه القضايا اليت تؤثر على اجملتمعات والدوائر املعنية        قضـايا حقـوق اإلنسان البالغة األمهية ويف صدد تناو         
ويستفيد فريقان عامالن ملا بني الدورات من صندوقني قائمني للتربعات كما يوجد يف مرحلة متقدمة فعالً مقترح   

 وقد أثر الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة على منظمات غري          . يدعـو إىل إنشاء صندوق تربعات ثالث      
 .حكومية يف سبيل زيادة تقدمي املساعدة إىل ضحايا املمارسات الشبيهة بالرق

ولألسـباب املذكورة هنا، توصي اللجنة الفرعية بقوة باستمرار األفرقة الثالثة العاملة ملا بني الدورات                -٦٦
ا مفتوح أمام   واحملفـل االجـتماعي، بصـرف النظر عن نتائج اإلصالح اجلاري، يف أعماهلا كهيئات خرباء باهب               
 .اجملتمعات والدوائر املعنية كما أن لديها الوقت الكايف أثناء االجتماعات اليت ُتعقد فيما بني الدورات

  موجز التوصيات-حاء 

 ٦٠/٢٥١إن اللجـنة الفرعـية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، إذ تأخذ يف احلسبان قرار اجلمعية العامة           -٦٧
 وإذ تعيد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢رر جملس حقوق اإلنسان      ومق ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ  



A/HRC/2/2 
A/HRC/Sub.1/58/36 
Page 91 

، ٢٠٠٠أغسطس / آب٩ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٤تأكيد التحليل واالستنتاجات الواردة يف مرفق مقرر اللجنة الفرعية 
 :تقدم املوجز التايل لتوصياهتا كيما ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان

 ومجاعية ومستقلة ذات  احلاجـة إىل آلـية خرباء دائمة       -ألف 
 اختصاص عام يف ميدان حقوق اإلنسان

 يف احلسبان، والذي نصت فيه اجلمعية العامة على أن جملس ٦٠/٢٥١آخذاً لقرار اجلمعية العامة  -١
حقوق اإلنسان، لكي يعمل بفعالية وكفاءة، حيتاج إىل مشورة خرباء تقدَّم بطريقة مترابطة وشاملة بشأن 

وع من القضايا، يوصى بأن يُبقي جملس حقوق اإلنسان على هيئة مجاعية دائمة من              جمموعـة واسعة التن   
 . اخلرباء املستقلني

والية ومهام وهيكل اهليئة اليت تتمخض عنها مقررات         -باء 
 اجمللس عقب اختتام عملية االستعراض

 وإن كان األمر    -لك  تشمل مهام اهليئة أوالً، التعزيز والتطوير التدرجيي حلقوق اإلنسان مبا يف ذ            -٢
 إجراء دراسات باالستناد إىل خطة عمل؛ وثانياً، محاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك أي               -ال يقتصر على    

دور ُيحـتمل إسناده إليها يف إطار االستعراض الدوري الشامل، إذا طلب جملس حقوق اإلنسان ذلك،                
أو حمور التقاء داخل نظام حقوق ؛ وثالثاً، العمل كنقطة انطالق ١٥٠٣وكذلـك يف إطـار اإلجـراء      

اإلنسان بغية ضمان وجود ترابط يف النظام ككل؛ ورابعاً، حتديد الثغرات والتحديات اليت يواجهها نظام 
 .حقوق اإلنسان

ينـبغي أن حتتفظ آلية خرباء املشورة املستقبلية بالسلطات احلالية اخلاصة باملبادرة اليت تتمتع هبا                -٣
القدرة على تقدمي توصيات؛ واعتماد قرارات ومقررات وكذلك بيانات الرئيس؛          اللجـنة الفرعية، مثل     

 . وإنشاء أفرقة عاملة للدورات والعمل على إعداد ورقات عمل

 .حتتاج آلية خرباء املشورة املستقبلية إىل الوالية واملواد الالزمة ألداء أية مهام يعهد هبا إليها -٤

 إلنسانالتعزيز والتطوير التدرجيي حلقوق ا

وينبغي أن تكون   . ينبغي تقدمي مشورة اخلرباء على أساس حتليالت ودراسات ومناقشات مفصلة          -٥
الدراسات شاملة وذات منحى عملي يف إطار خطة عمل متصوَّرة مسبقاً ولكن مرنة تتطابق مع القضايا                

 . يااملدرجة يف جداول أعمال األجزاء األخرى من نظام حقوق اإلنسان وتكمل هذه القضا

ينـبغي أن تشـمل هذه املشورة توصيات تقدَّم فيما يتعلق بوضع املعايري، مبا يف ذلك القواعد                  -٦
 ).مثالً املبادئ التوجيهية واملبادئ العامة(واملعايري األخرى 

 .جتري آلية خرباء املشورة دراسات وتقوم بوضع معايري بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان -٧
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هتمامات اليت أعرب عنها اخلرباء واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية          من أجل تلبية اال    -٨

حلقوق اإلنسان واحلكومات واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات ووكاالت األمم 
.  املبادرةاملتحدة، كما أُعرب عنها يف املناقشة العامة، حتتاج آلية خرباء املشورة إىل أن يكون لديها سلطة

وإذا رغبت اهليئة   . وعندما جتري اهليئة حبوثاً مببادرة منها هي، ينبغي قيام أعضاء اهليئة بإعداد ورقة عمل             
يف تطوير العمل عن طريق إجراء دراسة ما، يكون عليها أن تلتمس اإلذن من جملس حقوق اإلنسان مبينة 

 . األسباب اليت تربر احلاجة إىل الدراسة

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتقدمي كل ما يلزم من مساعدة يطلبها اخلرباء الذين       ينبغي قيام  -٩
جيرون دراسات، بنفس األحكام والشروط املطبقة يف حالة املقررين اخلاصني الذين يعينهم جملس حقوق              

 . اإلنسان

الكيفية اليت استخدمت   ينبغي قيام املفوضية بتقدمي حسابات سنوية ترافق تقرير اخلبري، تبني فيها             -١٠
 . هبا املوارد املخصصة للدراسة املعنية أو للنشاط املعين

 األفرقة العامة واحملفل االجتماعي

ينبغي أن تكون األفرقة العاملة ملا بني الدورات هي واحملفل االجتماعي جزءاً ال يتجزأ من هيكل         -١١
سنوية، ملدة مخسة أيام عمل، وستركز تركيزاً       ولذلك فإهنا ستجتمع بني الدورات ال     . آلية خرباء املشورة  

 قضايا السكان األصليني وقضايا األقليات      - أو كما جرت العادة      -خاصـاً عـلى قضـايا معينة مثل         
وأشكال الرق املعاصر واحملفل االجتماعي، مبشاركة كاملة من ممثلي اجملتمعات والشعوب املتأثرة فضالً             

 . عن املنظمات واملؤسسات ذات الصلة

ميكن آللية خرباء املشورة أن تقترح أفرقة أخرى عاملة ملا بني الدورات ولكن إنشاء هذه األفرقة  -١٢
 . العاملة ستطلب اإلذن من جملس حقوق اإلنسان

ميكن هلذه األفرقة العاملة واحملفل االجتماعي أن تعمل يف إجراء دراسات ووضع معايري وينبغي أن  -١٣
 .  بكامل تشكليها، بغية ضمان اتباع هنج منهجي ومترابطتقدم تقاريرها إىل اهليئة

جيوز للهيئة أن تنشئ أفرقة عاملة للدورة حيثما دعت الضرورة إىل ذلك من أجل حتسني تناول                 -١٤
 . أعماهلا، شريطة أال يكون ذلك على حساب اإلضرار بعقد اجللسات العامة للهيئة

 محاية حقوق اإلنسان

ترى اللجنة الفرعية أوالً أن جملس حقوق اإلنسان سيحتاج إىل          : شاملاالستعراض الدوري ال   -١٥
مسامهة خبري مستقل كجزٍء من عملية االستعراض الدوري الشامل، وثانياً أنه إذا تقرر اشتراك اهليئة اليت 
سـتحل حمل اللجنة الفرعية يف عملية االستعراض الدوري الشامل فلن يكون ذلك على حساب املهام                

 .ددة هنا واملناطة هبيئٍة دائمة ومشتركة للخرباء املستقلنياألخرى احمل
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ومثة رأيان خمتلفان يتداوهلما أعضاء اللجنة الفرعية بشأن استحسان إشراك هيئٍة حتل حمل اللجنة               -١٦
إال أنه بالنظر إىل احلالة الضبابية الراهنة إزاء ما سينطوي عليه االستعراض            . الفرعـية يف العملـية ذاهتا     

ري الشامل والشكل الذي سيتخذه، فإن بعض اخلرباء ال يرون مشاركة آلية مشورة اخلرباء املستقبلية الدو
ولكن عندما يرى جملس حقوق اإلنسان األمر       . يف عملـية االستعراض الدوري الشامل أمراً مستحسناً       

اهليئة الدائمة املشتركة   مناسباً، ينبغي آللية خرباء املشورة أن تتيح الوقت للنظر يف إمكانية مشاركة هذه              
 .يف االستعراض الدوري الشامل، ويف أساليبه، واآلثار املترتبة على بقية عمل هذه اهليئة

ويـرى آخـرون أن املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل من شأهنا أن تعزز العمل                 -١٧
كما يرون أن من الضروري . ا املهمتنياملواضيعي هليئة اخلرباء املستقلني وأن على اهليئة ذاهتا أن تؤدي كلت

ويقترحون توسيع حجم آلية خرباء املشورة     . أن ُيجـري خـرباء مستقلون التقييم األويل للمواد اجملُمعة         
 عضواً واضطالع أربعة غرف تضم كل منها سبعة أعضاء، مع ٢٨بزيادة عدد أعضائها إىل ) انظر أدناه(

اء من عملية االستعراض الدوري الشامل اليت تتطلب مسامهٍة         متثـيٍل مشترك أقاليمي، بتنفيذ هذه األجز      
وينـبغي أال تؤثر الفترة الزمنية الالزمة لتويل االجتماع أية مسؤوليات ذات صلة             . اخلـرباء املسـتقلني   

. املواضيعية داخل اهليئة برمتها   باالسـتعراض الـدوري الشـامل على الفترة الزمنية الالزمة للمناقشات            
 . اجللسة العامة والدورات املواضيعية السنوية هلذه اهليئة٢٨ ال  وسيحضر األعضاء

تؤكد اللجنة الفرعية احلاجة إىل إجراٍء سري لرفع الشكاوى يقدم انتصافاً           : ١٥٠٣اإلجـراء    -١٨
وهلذا الغرض، ترى اللجنة ضرورة . فعاالً يف الوقت املناسب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣حات املنصوص عليها يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم          تعديل اإلصال 
استعادة سلطة هيئة عامة للخرباء املستقلني، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة ) أ( من أجل ٢٠٠٠يونيه /حزيران

ت ، فتحيل إىل جملس حقوق اإلنسان حاال      )٤٨-د (١٥٠٣ من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       ٥
خاصة تكشف على ما يبدو عن منٍط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة اليت ميكن التأكد من صحتها لينظر                 

والعمل على أن يكون لفريق عامل تابع جمللس حقوق اإلنسان، كما هو حال الفريق العامل               ) ب(فيها،  
 اجمللس يف احلاالت    املعـين باحلـاالت والتابع للجنة حقوق اإلنسان، دورٌٍ حتضريي يرمي إىل تيسري نظر             

 .املشار إليها وليس القيام مبهمة الفرز

 مهمة االتساق

تـنفذ مهمة االتساق بإرساء أسس التعاون والتنسيق الوثيقني بني مجيع جوانب منظومة حقوق               -١٩
اإلنسـان والـنظام الدويل حسب االقتضاء، ومبنح هيئة خرباء املشورة املستقبلية الوالية الالزمة لتعزيز               

وحتقيقاً هلذا اهلدف، ودون املساس بأشكال أخرى من التعاون والتنسيق، ينبغي           . ق املنظومة برمتها  اتسا
هليئة اخلرباء أن تعقد اجتماعاً واحداً يف السنة مع اإلجراءات املواضيعية اخلاصة اليت أنشأها جملس حقوق      

 اآلخر حبيث يتلقى اجمللس من كل اإلنسان للنظر يف املدخالت احملتملة اليت سيقدمها كل نظام فرعي لعمل
منهما مقترحات متسقة ومدروسة بعناية وينظر يف املسائل ذات االهتمام املشترك اليت تدخل ضمن والية 

وينبغي متثيل هيئة اخلرباء على أساس املساواة يف اجتماعات التنسيق فيما بني            . آلـية خـرباء املشـورة     
 .اإلجراءات اخلاصة
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 ات واحتياجات التنفيذ واملتابعةحتديد الثغرات والتحدي

ميكن يف بادئ األمر تيسري مهمة حتديد الثغرات والتحديات واحتياجات التنفيذ بدعم املشاركة              -٢٠
أوالً؛ وبضمان إبقاء   )  املتعلقة بالتوصيات  ٨انظر أعاله الفقرة    (عـلى أوسع نطاق ممكن يف عمل اآللية         
 جدول أعمال ثانياً؛ وثالثاً بضمان إبقاء اهليئة على بنٍد مستقل اهليئة على املناقشة العامة كبنٍد مستقل يف 

يف جـدول األعمال عنوانه حتديد الثغرات والتحديات واحتياجات التنفيذ، ورابعاً، بضمان إبقاء اهليئة              
 . على بنٍد مستقل يف جدول األعمال بشأن متابعة املبادرات السابقة هليئة اخلرباء

 النتخاب معايري العضوية وا-جيم 

 تركيبة اآللية 

انظر أعاله  ( عضواً   ٢٦ينـبغي أن تتكون آلية خرباء املشورة من عدٍد من األعضاء ال يقل عن                -٢١
لتضمن جمموعة متنوعة من االختصاصات واخللفيات املهنية ولتعرب عن         )  املتعلقة بالتوصيات  ١٧الفقـرة   

 . خمتلف وجهات النظر داخل شىت املناطق وفيما بينها كذلك

 . وينبغي تشجيع الدول على تسمية أعضاء مناوبني ليسامهوا يف عمل اهليئة -٢٢

وينبغي . وسـيكون هـناك حاجة لكٍل من االستمرارية والعضوية اجلديدة يف تركيبة هذه اهليئة          -٢٣
اإلبقـاء عـلى نظام التجديد اجلزئي لنصف مدة العضوية، الذي يتخذ اآلن شكل انتخاباٍت ُتنظم كل                 

 . سيتطلب ذلك والية لعدد مزدوج من السنوات، كالواليات احلالية املمنوحة ملدة أربع سنواتو. عامني

وللتمكن من املشاركة بصورٍة فعالة يف عمل اآللية، الذي يشمل وضع الدراسات، يستحسن أن            -٢٤
ء ختتلف بشأن بيد أن اآلرا. ال يقل احلد األدىن للعضوية عن واليتني متتاليتني مدة كل منهما أربع سنوات

 .ما ضرورة اعتماد حٍد أقصى لعدد الواليات املتتالية

 املؤهالت

يشـترط أن يكون أولئك املرشحني أصحاب خربة معترف هبا يف ميدان حقوق اإلنسان والتزام                -٢٥
 . بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

بتعزيز ومحاية حقوق للمرشحني، اليت تشمل معلومات عن التزامهم " السري الذاتية"وينبغي وضع  -٢٦
 . اإلنسان، على املوقع اإللكتروين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

ويفـترض يف مجيع أعضاء آلية اخلرباء أن تتوفر لديهم القدرة على إعداد الدراسات مبفردهم أو                -٢٧
راسات على  وينبغي مراعاة املساواة قدر اإلمكان يف توزيع مهام إعداد الد         . بالـتعاون مع خرباء آخرين    

 . اخلرباء
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 الترشيح واالنتخاب

 .ميكن ألي دولة عضو أن ترشح أعضاء اآللية وأعضاءها املناوبني إذا كانوا من رعاياها -٢٨

وينـبغي للهيئة أن تعكس متثيالً جغرافياً وجنسانياً عادالً وينبغي للخرباء أن ميثلوا جمموعةً من                -٢٩
 .اخللفيات التخصصية واملهنية

 .خب جملس حقوق اإلنسان أعضاء اهليئة، فاالنتخاب هو أكثر أساليب االنتقاء دميقراطيةًوسينت -٣٠

  تنظيم العمل-دال 

 يوم عمل لكي تضطلع ٢٠مـن الضـروري أن جتتمع آلية اخلرباء سنوياً يف جلسات عامة ملدة      -٣١
خلرباء مع التنظيم    أيام عمل، لتتكيف هيئة ا     ١٠وقد يتخذ ذلك شكل دورتني مدة كل منهما         . بواليتها

 . اجلديد لعمل جملس حقوق اإلنسان

 .وستجري اآللية استعراضاً سنوياً لربنامج عملها، وتضع برنامج عمٍل طويل األجل -٣٢

وينبغي هليئة اخلرباء أن تستعرض كل أربع سنوات استمرارية احلاجة إىل األفرقة العاملة فيما بني                -٣٣
 .الدورات

اء املشورة من إجراء التدقيق الالزم للدراسات ومن مناقشة مقترحات          ولكـي تتمكن هيئة خرب     -٣٤
 .حتديد املعايري، ستضطر إىل حتديد عدد هذه املبادرات وترتيب أنشطتها حسب األولوية

وسـتحتاج هيئة اخلرباء إىل إجياد الوسائل اليت تكفل مناقشة كل من املسائل العامة واملقترحات           -٣٥
 .لتقارير ويف مقترحات حتديد املعايرياملفصلة عند النظر يف ا

/٢٠٠٥وُيطلَب إىل آلية اخلرباء، عند حتديدها ألساليب عملها، أن تراعي قرار اللجنة الفرعية               -٣٦
 .٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٣٢

وستسعى اهليئة الفنية، يف كل جانب من جوانب عملها، للمشاركة على أوسع نطاق ممكن يف                -٣٧
باجلزء اخلاص باملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك            أنشطتها املتعلقة   

 .منظمات ووكاالت األمم املتحدة

وينـبغي ملركـز التنسـيق يف جمال حقوق اإلنسان أن يضطلع مبسؤولياته وأن يستمر يف إعداد      -٣٨
 .جنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسنيالدراسات املتواصلة وفقاً للقرارات واملقررات اليت اعتمدهتا الل
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  استعراض اإلسهامات السابقة واألخرية للجنة الفرعية-ثانياً 

وكانت دائماً جهة يشهد . بدأت اللجنة الفرعية حياهتا ُبعيد تأسيس األمم املتحدة وإنشاء جلنة حقوق اإلنسان -٦٨
 مداوالت السياسات العامة وقرارات اهليئات احلكومية من أجل         هلـا التاريخ بتزويدها باخلربات ومبسامهتها الرائدة يف       

التوصـل إىل تفـاهم بشأن مشاكل حقوق اإلنسان اليت تواجهها اجملتمعات احمللية واجلماعات ووضع معايري حلقوق                 
 .جلديدةاإلنسان والتقدم حنو تنفيذ حقوق اإلنسان وإعماهلا على الصعيد العاملي وتطوير أفكار ثاقبة حلل املشاكل ا

وقد اختذت اللجنة الفرعية مبادرات وقدمت دراسات رائدة عن مشاكل قلَّما فُهمت يف ذلك احلني، مثل  -٦٩
عـدم املساواة والتمييز، واملساواة يف إقامة العدل، والعدالة اجلنسانية، وحقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات،               

القضاء على نظام الفصل العنصري، والنظام االقتصادي الدويل وحقوق الشعوب األصلية، واحلق يف تقرير املصري، و
اجلديد وحقوق اإلنسان، وحقوق املهاجرين، واحلرية الدينية، واملمارسات التقليدية الضارة بصحة املرأة والطفلة،     

خرية وأعدت اللجنة الفرعية يف اآلونة األ     . والعالقـة بـني السالم وحقوق اإلنسان، وعلى سبيل املثال ال احلصر           
دراسات كثرية أخرى، كان منها على سبيل املثال دراسات عن حلوٍل بناءة وسلمية ملشاكل تتعلق باألقليات وحبق 
ضـحايا االنـتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف الرد والتعويض وإعادة التأهيل، وباإلرهاب وحبقوق اإلنسان               

ياه الشرب واملرافق الصحية وحبقوق اإلنسان واجملني       والفقـر املدقـع واإلفالت من العقاب والفساد وباحلق يف م          
وقد أرست اللجنة الفرعية، يف البحث الذي       ). أرفقت قائمة بدراسات وتقارير هامة للجنة الفرعية      . (البشـري 

 . أجرته، األسس الالزمة ملداوالت اهليئات احلكومية الدولية ولوضع التوجيهات والقواعد اخلاصة بالسياسات العامة

وقدمت اللجنة الفرعية، من خالل ما أجرته من أحباث ودراسات، مسامهاٍت هامة لوضع معايري ملختلف                -٧٠
املواضـيع، ابتداًء بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز               

خلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة العنصري والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل ا
اإلعـدام ومـروراً بتدوين القانون الدويل حلقوق اإلنسان وانتهاًء بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب                
األصـلية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية وتعزيز               

 اإلنسـان مـن خالل مكافحة اإلفالت من العقاب واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتنظيم ملفات البيانات                حقـوق 
الشخصـية املعـدة باحلاسـوب واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا                

ويف هذا  . لقانون اإلنساين الدويل  االنـتهاكات اجلسـيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية ل          
الصدد، شكلت الشراكة بني اللجنة الفرعية واهليئات احلكومية الدولية، وال سيما جلنة حقوق اإلنسان السابقة،               

 .الدافع الرئيسي وراء اإلجنازات اليت سجلتها األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها من خالل         وقـد أسهمت اللجنة الفرعية يف تعزيز عاملية        -٧١
وقدمت مسامهات هامة لتعزيز ومحاية احلقوق      . نظرها يف املسائل واملواضيع اليت تؤثر يف احلياة اليومية لألشخاص         

ترام وليس عمل اللجنة الفرعية بشأن اح     . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية إىل جانب احلقوق املدنية والسياسية        
حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ وعملها بشأن حقوق اإلنسان واإلرهاب سوى مثالني عن األفكار املبتكرة اليت 

 .قدمتها يف إطار املشاكل اجلديدة حلقوق اإلنسان
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وقـد سـعى نظـر اللجنة الفرعية يف حالة الفئات املستضعفة، مثل األقليات القومية أو اإلثنية والدينية               -٧٢
ة والشعوب األصلية واملهاجرين واألشخاص الذين يعيشون يف ظل العبودية أو يف ظروف مشاهبة للعبودية، واللغوي

أو األشـخاص املتضررين من ممارساٍت اجتماعية سلبية، إللقاء الضوء على مشاكل هذه الفئات ورسم سياسات        
هتمت بدور اجلهات الفاعلة من غري      كما أن اللجنة الفرعية ا    . واسـتراتيجيات لتسويتها ومنع حدوثها مستقبالً     

 . اإلنسانالدول، وقد جتلى ذلك خاصةً من خالل وضع مبادئ تتعلق مبسؤولية الشركات عرب الوطنية يف جمال حقوق

وقـد اضـطلعت اللجنة الفرعية بدوٍر رائد يف تطوير ما بات يدعى يف مرحلٍة الحقة بإجراء املراسالت             -٧٣
، وقامت بذلك بناًء على طلب )٤٨-د (١٥٠٣اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم السرية الذي أُقر مبوجب قرار 

من جلنة حقوق اإلنسان ومن خالل وضع معايري حتدد مقبولية البالغات وتوجيهات لتطبيق هذا اإلجراء من خالل 
يد هذه البالغات اليت    وهي املرحلة األوىل املتمثلة يف حتد     (الفـريق العـامل املعين بالبالغات التابع للجنة الفرعية          

تكشـف عـلى ما يبدو عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة واملوثوق من صحتها حلقوق اإلنسان واحلريات                  
، من خالل حتديدها يف جلسة عامة حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان            ٢٠٠٠، ولغاية عام    )األساسية

 ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٧٥ عاماً متتد من عام ٢٥ولت اللجنة يف فترة وقد ت. اليت ينبغي إحالتها إىل اللجنة لتنظر فيها
 . حالة قطرية حمالة إليها من اللجنة الفرعية٨٠معاجلة حنو 

وكانـت اللجنة الفرعية قد أقامت شراكة هامة مع منظمات غري حكومية تتمتع بصفة استشارية لدى                 -٧٤
احلكومية اليت تشارك يف هيئات حكومية دولية على   وتؤكد هذه املنظمات غري     . اجمللـس االقتصادي واالجتماعي   

ويف اللجنة الفرعية، شاركت مع أعضائها يف محالت للتوعية ترمي . تقدميها معلوماٍت عن مسائل أو حاالت حمددة
وال مثيل يف األمم . إىل بلـورة الفهم وتوليد األفكار ووضع السياسات واملعايري واالستراتيجيات وشحذ الضمائر  

 . هليئة كهذه تعىن حبقوق اإلنسان تقوم بشحٍذ معمق ومشترك لألفكار يف جمال حقوق اإلنساناملتحدة

وقد كشف الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة عن ممارسات وسياسات طالب العامل باختاذ تدابري  -٧٥
كبري من  وكان إلبراز ما يعانيه عدد   . سانوال توجد هيئة مثيلة قدمت إسهاماً مطرداً يف ميدان حقوق اإلن          . عالجية بشأهنا 

 .البشر من كرب نتيجة عيشهم وعملهم يف ظل ظروف تعادل الرق أمهيةٌ كبرية لتعزيز حقوقهم اإلنسانية ومحايتها

وقـد استطاع للمرة األوىل الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية التابع للجنة الفرعية، وباالعتماد على       -٧٦
شاملة أعدها مقرره اخلاص بشأن هذا املوضوع، جلب السكان األصليني إىل األمم املتحدة بأعداٍد              دراسة تارخيية   

وقد أسفرت املساعي الدؤوبة واحلثيثة اليت بذلتها اللجنة الفرعية لوضع معايري           . هائلـة، وهو ال يزال يقوم بذلك      
طاف عن اعتماد إعالن األمم املتحدة حلقوق دولية بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف هناية امل

والتركيز املتأين لعمل اللجنة الفرعية وفريقها العامل على حقوق اإلنسان، الذي جتلى من خالل . الشعوب األصلية
 .دراساهتما ومداوالهتما وجلسات استماعهما يف هذا اجملال ال مياثله تركيز عمل أي هيئة أخرى من هيئات األمم املتحدة

وقد سعى العمل احلثيث للجنة الفرعية، يف اجللسات العامة ومن خالل فريقها العامل املعين حبماية حقوق  -٧٧
واستند إعالن األمم املتحدة بشأن . األقلـيات، إىل دعم االمتثال للمعايري الدولية واإلقليمية املتعلقة هبذا املوضوع     

وإىل أقليات دينية ولغوية إىل الدراسة اليت أعدهتا اللجنة         حقـوق األشـخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية           
 .الفرعية وفقاً للمدخالت املعيارية
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وكانت اللجنة الفرعية حمفالً آخر بالغ األمهية لتحذير اجملتمع الدويل من املشاكل اليت متس إعمال حقوق                 -٧٨

اء وتعزيز حقوقهم االقتصادية اإلنسـان اخلاصـة بأولـئك الذيـن يعيشـون يف ظل الفقر ولصون كرامة الفقر        
وقد عمل هذا احملفل االجتماعي على جعل حقوق اإلنسان أقرب إىل احتياجات            . واالجتماعية والثقافية األساسية  

 .عامة الناس

واخلاصـية الـيت متيز اللجنة الفرعية عن أي هيئة أخرى تنتمي إىل منظومة حقوق اإلنسان هي جتميعها                   -٧٩
ومل تكن اجلنة الفرعية    . ات املشتركة اليت يقدمها اخلرباء واملمارسون من مجيع أحناء العامل         لألفكـار الثاقبة واخلرب   

خالـية من العيوب، لكنها كانت طوال تارخيها جلنة متميزة بقدرهتا على النظر يف املسائل عرب خرباء مستقلني،                  
ات الالزمة ملواصلة التداول واختاذ القرار يف       باالشـتراك مع اجملتمع املدين، ومبسامهتها يف األفكار الثاقبة واملقترح         

 .اهليئات احلكومية الدولية

وميكن إدراك أمهية اللجنة الفرعية كهيئة لتجميع األفكار من خالل ما اضطلعت به من عمل تارخيي بشأن  -٨٠
وق اإلنسان مسائل كحقوق اإلنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية، وحقوق اإلنسان والتنوع البيولوجي، وحق

ولوال املدخالت الواردة من خرباء يف مجيع       . واجملني البشري، وحقوق اإلنسان يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية        
مناطق العامل، لتعذرت معرفة الطريقة اليت من خالهلا استطاعت األمم املتحدة بلورة فهم مسائل حقوق اإلنسان                

 . ومعايري ملعاجلتهااملستمرة والناشئة، أو وضع سياسات ووصفات

وتتجـلى أيضـاً الشـراكة بني جمموعة من اخلرباء واهليئات احلكومية الدولية يف أنه عندما دعم اجمللس                   -٨١
 النظام األصلي إلعداد الدول األعضاء      ١٩٦٥الصادر يف عام    ) ٣٩-د (١٠٧٤االقتصادي واالجتماعي يف قراره     

 اللجنة الفرعية، اليت كانت ُتسمى آنذاك اللجنة الفرعية ملنع          تقاريـرها الدورية بشأن حقوق اإلنسان، طُلب إىل       
 .التمييز ومحاية األقليات، أن تعد دراسة أولية للمواد املقدمة وأن تقدم تعليقات وتوصيات بشأهنا إىل اللجنة

، واملساواة  وقد استفادت اللجنة الفرعية يف مداوالهتا السنوية اليت تناولت التطورات املتصلة مبنع التمييز             -٨٢
بـني املرأة والرجل، ومحاية األقليات، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، من املدخالت الواردة من هيئات أخرى                
تابعة لألمم املتحدة ومن وكاالت متخصصة وهيئات حكومية دولية ومنظمات إقليمية ومؤسسات وطنية حلقوق              

الفين الشامل الذي أجري بالتعاون مع مؤسسات       وقد جعل هذا االستعراض     . اإلنسـان ومنظمات غري حكومية    
وقد . شـريكة مـن اللجنة الفرعية حمفالً رائداً للمناقشة واحلوار بشأن طائفة واسعة من مسائل حقوق اإلنسان                

 .جتمعت يف اللجنة الفرعية أفكار العامل الثاقبة وخرباته يف جمال حقوق اإلنسان

فرعية قدمت مسامهات ال يستهان هبا يف كٍل من األعمال التحضريية وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن اللجنة ال -٨٣
لـلمؤمترات العاملية حلقوق اإلنسان، فضالً عن املشاركة الفعالة يف هذه املؤمترات ومتابعة توصياهتا، ويف مقدمتها            

إلنسان الذي عقد ، واملؤمتر العاملي حلقوق ا١٩٦٨كان املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان الذي عقد يف طهران يف عام 
 يف جنيف   ١٩٨٣ و ١٩٧٨ واملؤمتران العامليان ملكافحة العنصرية اللذان عقدا يف عامي          ١٩٩٣يف فييـنا يف عام      

واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف 
 .٢٠٠١ديربان، جنوب أفريقيا، يف عام 
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تتناول أيضاً دراسات اللجنة الفرعية املنجزة مؤخراً وتلك بصدد اإلجناز مسائل هامة وناشئة، مثل إقامة و -٨٤
العـدل مـن خالل احملاكم العسكرية، ومسؤوليات اجلهات الفاعلة من غري الدول، والصالت القائمة بني قانون       

 .حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

تأمالً يف احلاضر وتطلعاً حنو املستقبل سيكون من املنطقي االستنتاج، يف ضوء هذا         واستحضاراً للماضي و   -٨٥
االستعراض، بأن اهليئات احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، وال سيما جملس حقوق اإلنسان، لن تتوقف عن 

 الفرعية لتعزيز ومحاية طلب مسامهة أي هيئة تضم خرباء مؤهلني ومستقلني ومتخصصني حبقوق اإلنسان، كاللجنة
 .حقوق اإلنسان
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 التذييل األول

 ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٥٦قائمة بالدراسات اليت أعدهتا اللجنة الفرعية خالل الفترة من عام 

 العام الدورة عنوان الدراسة املقرر اخلاص
٢٠٠٦ ٥٨ تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل )فرنسا(السيد إميانويل ديكو 
مـنع انـتهاكات حقـوق اإلنسان اليت ترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة       )الواليات األمريكية املتحدة(السيدة بربارة فراي 

 اخلفيفة
٢٠٠٦ ٥٨

٢٠٠٥ ٥٧ إقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية  )فرنسا(السيد إميانويل ديكو 
٢٠٠٥ ٥٧ رد السكن واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني واألشخاص املشردين )الربازيل(السيد باولو سريجيو بينهريو 

٢٠٠٥ ٥٧ املمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة )املغرب(السيدة حليمة مبارك الورزازي 
٢٠٠٤ ٥٦ السيادة الدائمة للشعوب األصلية على املوارد الدائمة )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 

٢٠٠٤ ٥٦ تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح )السنغال(السيد احلاج غيسة 
٢٠٠٤ ٥٦ اإلرهاب وحقوق اإلنسان )اليونان(كوفا . السيدة كاليويب ك

والسيدة ) أوغندا( أونيانغو -السيد جوزيف أولوكا 
 )سري النكا(ديبيكا أوداغاما 

٢٠٠٣ ٥٥ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسانالعوملة وأثرها 

٢٠٠٣ ٥٥ حقوق اإلنسان واملسؤوليات اإلنسانية )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس 
الواليـات املتحدة   (السـيد ديفـيد وايسـربوت       

 )األمريكية
٢٠٠٣ ٥٥ حقوق غري املواطنني

٢٠٠٢ ٥٤ مفهوم وممارسات العمل اإلجيايب )بلجيكا(السيد مارك بوسويت 
 ٢٠٠١ ٥٣ الشعوب األصلية وعالقتها باألرض )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 

الواليات املتحدة  (السـيدة غـي مـك دوغـال         
 )األمريكية

االغتصاب املنهجي والعبودية اجلنسية واملمارسات الشبيهة بالرق خالل الرتاعات         
 املسلحة

٢٠٠٠ ٥٢
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 العام الدورة عنوان الدراسة املقرر اخلاص
١٩٩٩ ٥١ املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة املربمة بني الدول والشعوب األصلية )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس 

١٩٩٨ ٥٠ حقوق اإلنسان وتوزيع الدخل )كوبا(السيد خوسيه بنغوا 
١٩٩٧ ٤٩ حاالت الطوارئ )األرجنتني(السيد لياندرو ديسبوي 

١٩٩٧ ٤٩ )احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(اب اإلفالت من العق )السنغال(السيد احلاج غيسة 
١٩٩٧ ٤٩ )احلقوق املدنية والسياسية(اإلفالت من العقاب  )فرنسا(السيد لوي جوانيه 

١٩٩٧ ٤٩ أبعاد حقوق اإلنسان لنقل السكان )األردن(السيد عون شوكت اخلصاونة 
١٩٩٦ ٤٨ الفقر املدقع )األرجنتني(السيد لياندرو ديسبوي 

١٩٩٦ ٤٨ محاية تراث الشعوب األصلية )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 
١٩٩٥ ٤٧ رصد االنتقال إىل الدميوقراطية يف جنوب أفريقيا واملساعدة يف هذه العملية  )نيجرييا(السيدة جوديث ِسفي آتاه 

١٩٩٥ ٤٧ تعزيز إعمال احلق يف مسكن الئق )اهلند(السيد راجيندار ساشار 
١٩٩٤ ٤٦ حقوق اإلنسان والبيئة )اجلزائر(السيدة فاطمة الزهراء القسنطيين 

) االحتاد الروسي (تشرينيشينكو  . السيد ستانيسالف ف  
 )الواليات املتحدة األمريكية(والسيد ويليام تريت 

١٩٩٤ ٤٦ احلق يف حماكمة منصفة

إعادة التأهيل لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق      احلق يف االسترداد والتعويض و     )هولندا(السيد تيو فان بوفن 
 اإلنسان واحلريات األساسية

١٩٩٣ ٤٥

١٩٩٣ ٤٥ السبل والوسائل املمكنة لتسهيل حل املشاكل اليت تشمل األقليات حالً سلمياً )النرويج(السيد أسبيورن آيدي 
خاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري أو       مشاكل وأسباب التمييز ضد األش     )كوستا ريكا(السيد لويس فاريال كريوس 

 مبتالزمة نقص املناعة املكتسب
١٩٩٣ ٤٥

١٩٩٣ ٤٥ محاية امللكية الثقافية والفكرية للشعوب األصلية  )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 
والسيد دانيلو تورك   ) فرنسا(السـيد لـوي جوانـيه       

 )يوغوسالفيا(
١٩٩٢ ٤٤ رياحلق يف حرية الرأي والتعب
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 العام الدورة عنوان الدراسة املقرر اخلاص
١٩٩٢ ٤٤ حقوق اإلنسان والشباب )رومانيا(السيد دمييترو مازيلو 

انتهاكات حقوق اإلنسان ملوظفي األمم املتحدة وغريهم من العاملني حتت سلطة            )الفلبني(السيدة ماري باوتيستا 
 األمم املتحدة

١٩٩٢ ٤٤

١٩٩٢ ٤٤ جتماعية والثقافيةإعمال احلقوق االقتصادية واال )يوغوسالفيا(السيد دانيلو تورك 
١٩٩٢ ٤٤ حقوق اإلنسان لألحداث احملتجزين )الفلبني(السيدة ماري باوتيستا 

١٩٩١ ٤٣ حقوق اإلنسان والعجز )األرجنتني(السيد لياندرو ديسبوي 
١٩٩٠ ٤٢ ممارسة االحتجاز اإلداري دون هتمة أو حماكمة )فرنسا(السيد لوي جوانيه 

اإلجنـازات الـيت حتققـت والعقبات اليت وجهت أثناء عقدي مكافحة العنصرية              )النرويج (السيد أسبيورن آيدي
 والتمييز العنصري

١٩٩٠ ٤٢

حتليل لالجتاهات الراهنة والتطورات املستجدة املتعلقة حبق كل شخص يف مغادرة            )زامبيا( تشيبويا -موبانغا . س. ل. السيد س
  البلدأي بلد، مبا فيها بلده، ويف العودة إىل

١٩٨٩ ٤١

تعزيز ومحاية واستعادة حقوق : وضع الفرد والقانون الدويل املعاصر حلقوق اإلنسان )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 
 اإلنسان على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية

١٩٨٩ ٤١

ري ثاٍن للعهد الدويل اخلاص   حتلـيل املقـترح الداعي إىل صياغة بروتوكول اختيا         )بلجيكا(السيد مارك بوسويت 
 باحلقوق املدنية والسياسية، يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

١٩٨٨ ٤٠

١٩٨٨ ٤٠ مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنظيم امللفات املعاجلة آلياً واملتضمنة بيانات شخصية )فرنسا(السيد لوي جوانيه 
دراسة عن استقالل ونزاهة    : ني حقوق اإلنسان للمحتجزين   إقامـة العـدل وتأم     )اهلند(سينغفي . م. السيد ل

 السلطة القضائية واحمللفني واملساعدين القضائيني واستقالل احملامني
١٩٨٨ ٤٠

١٩٨٨ ٤٠ حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية ودينية ولغوية )إيطاليا(السيد فرانسيسكو كابوتوري 
١٩٨٧ ٣٩ القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد )ا ريكاكوست(السيدة إليزابيت أوديو بينيتو 

١٩٨٧ ٣٩ احلق يف الغذاء الكايف بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان )النرويج(السيد أسبيورن آيدي 
ال املساعدة اليت تقدم    للمساعدات السياسية والعسكرية واالقتصادية وغريها من أشك      ما   )مصر(السيد أمحد خليفة 

  اإلنسانإىل نظام جنوب أفريقيا العنصري واالستعماري من آثار ضارة بالتمتع حبقوق
١٩٨٧ ٣٩
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 العام الدورة عنوان الدراسة املقرر اخلاص
١٩٨٥ ٣٨ مسألة منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )اململكة املتحدة(ويتيكر . السيد ب

١٩٨٥ ٣٨ تعزيز حقوق اإلنسانتشريعات العفو ودورها يف محاية و )فرنسا(السيد لوي جوانيه 
مشروع املبادئ املتعلقة حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز  )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 

 ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً
١٩٨٥ ٣٨

١٩٨٤ ٣٧ لتمييز ضد السكان األصليني مشكلة ا )إكوادور(مارتينيس كوبو . السيد خوسيه ر
. س. ل. والسيد س) النرويج(السيد أسبيورن آيدي 

 )زامبيا( تشيبويا -موبانغا 
١٩٨٣ ٣٦ االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

والسيد لوي جوانيه   ) فرنسا(السيدة نيكول كيستيو    
 )فرنسا(

لفات الشخصية املعاجلة إلكترونياًدراسة عن املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام امل ١٩٨٣ ٣٦

مبادئ وتوجيهات وضمانات حلماية األشخاص احملتجزين بدعوى اعتالل الصحة          )اليونان( إيرين دايس -السيدة إيريكا 
 العقلية أو املصابني باختالل عقلي

١٩٨٣ ٣٦

١٩٨٣ ٣٦  اإلنسانالنظام االقتصادي العاملي اجلديد وتعزيز حقوق )بريو(السيد رؤول فرييرو 
١٩٨٢ ٣٥ تقرير عن العبودية )اململكة املتحدة(السيد بنيامني ويتيكر 

مـا للتطورات األخرية املتعلقة حباالت عرفت بأهنا حاالت حصار أو طوارئ من              )فرنسا(السيدة نيكول كيستيو 
 آثار على حقوق اإلنسان

١٩٨٢ ٣٥

عاملـة التمييزية ضد أفراد اجملموعات العرقية أو اإلثنية أو الدينية أو اللغوية يف خمتلف               امل )بنغالديش(السيد القاضي أبو سيد تشاودري 
مـراحل إقامـة العدالة اجلنائية، كتحقيقات الشرطة والتحقيقات العسكرية واإلدارية            
والقضائية، والتوقيف، واالعتقال، واحملاكمة، وتنفيذ العقوبات، مبا يف ذلك املذاهب أو           

  تشجع على العنصرية أو تؤدي إليها يف إقامة العدل اجلنائياملعتقدات اليت

١٩٨٢ ٣٥

١٩٨١ ٣٤ استغالل عمل األطفال )تونس(بوحديبة . السيد أ
واجبات الفرد يف اجلماعة والقيود املفروضة على حقوق اإلنسان وحرياته مبوجب            )اليونان( إيرين دايس -السيدة إريكا 

مسامهة يف حرية األفراد مبوجب     : حلقوق اإلنسان  من اإلعالن العاملي     ٢٩املـادة   
 القانون

١٩٨٠ ٣٣
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 العام الدورة عنوان الدراسة املقرر اخلاص
١٩٧٨ ٣١ التطورات التارخيية واحلالية على أساس صكوك األمم املتحدة: احلق يف تقرير املصري )رومانيا(السيد أوريليو كريستسكو 

١٩٧٨ ٣١ املتحدةتنفيذ قرارات األمم : احلق يف تقرير املصري )أوروغواي(السيد هكتور غروس إسبيل 
١٩٧٨ ٣١ مسألة منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )رواندا(السيد نيكوِدم روهاشيانكيكو 

١٩٧٧ ٣٠ األحكام الدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان لغري املواطنني )اململكة املتحدة(باروِنس إيِلس 
١٩٧٦ ٢٩ اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافيةالتمييز العنصري يف  )شيلي(السيد هرينان سانتا كروس 

١٩٧٥ ٢٨ استغالل العمل عن طريق االجتار غري املشروع والسري )املغرب(السيدة حليمة مبارك الورزازي 
 الرق  مسألة الرق وجتارة الرقيق جبميع ممارساهتا ومظاهرها، مبا يف ذلك ممارسات           )اجلمهورية العربية املتحدة(السيد حممد عوض 

 لنظام الفصل العنصري واالستعمار
١٩٦٩ ٢٢

١٩٦٩ ٢٢ املساواة يف إقامة العدل )السودان(السيد حممد أمحد أبو رنات 
١٩٦٥ ١٨ التمييز ضد األشخاص املولودين خارج نطاق الزوجية  )فنلندا(السيد فينو فويتو ساريو 

كل فرد يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل التمييز فيما يتعلق حبق  )فلبني(إنغليس . السيد خوسيه د
 بلده

١٩٦٣ ١٦

١٩٦٢ ١٥ التمييز يف مسألة احلقوق السياسية )شيلي(السيد هرينان سانتا كروس 
١٩٥٩ ١٢ التمييز يف مسألة احلقوق واملمارسات الدينية )اهلند(السيد أكروت كريشناسوامي 

١٩٥٦ ٩ لتمييز يف املدرسةا )لبنان(أمون . السيد شارل د
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 التذييل الثاين

 قائمة بالدراسات والتقارير املتواصلة 

  وفقاً لسند تشريعي قائم٢٠٠٦ دراسات وتقارير بصدد اإلعداد أو كلف مقررون خاصون بتقدميها إىل اللجنة الفرعية يف عام -ألف

 ٥٨الوضع يف الدورة  
)٢٠٠٦( 

تقدمي الدراسة النهائية 
 النهائيأو التقرير 

تقدمي الدراسة األولية 
 أو التقرير األويل

الوالية (السند التشريعي 
مبوجب آخر /املنشأة يف
مقررات صدرت /قرارات

 املقرر اخلاص )عن املوضوع
العنوان وبند جدول 

 األعمال
مل يقـدم التقرير النهائي نظراً      
لضبابية فترة االنتقال من جلنة     
حقـوق اإلنسـان إىل جملس      

 .انحقوق اإلنس

ــنة  ــدورة الثامـ الـ
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــة   ــدورة اخلامس ال
 )٢٠٠٣(واخلمسون 

 ؛٢٠٠٣/١٠٨مقرر اللجنة   
قــرارا اللجــنة الفرعــية 

 ٢٠٠٥/٥ و٢٠٠٤/٢٤

 )اجلزائر* (السيدة ليلى زرغوين
 ـــــ

مل تعـد السـيدة زرغوين        *  
 عضوةً يف اللجنة الفرعية

 تقرير مرحلي عن التمييز     -١
) ٣بند  ال(يف إقامـة العـدل      

)E/CN.4/Sub.2/2005/7( 

نظراً لضبابية فترة االنتقال من     
جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس     
حقـوق اإلنسان قُدم التقرير     

 CRPمتأخراً وصدر يف الوثيقة     
 ) بالفرنسية فقط(

)٢٠٠٨(الدورة الستون  ــنة  الـــدورة الثامـ
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــرار ــية اق  اللجــنة الفرع
؛ ٢٠٠٥/٣ و ؛٢٠٠٤/٢٩
٢٠٠٥/١٠٨ر اللجنة ومقر

السـيدة الالينا راكوتواريسوا    
 )مدغشقر(

 التقرير األويل عن صعوبة     -٢
أو املسؤولية  /إثبات التهمة و  

فـيما يـتعلق جبرائم العنف      
 )٣البند (اجلنسي 

A/HRC/Sub.1/58/CRP.9 
نظراً لضبابية فترة االنتقال من     
جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس     
 حقـوق اإلنسان قُدم التقرير    

 CRPمتأخراً وصدر يف الوثيقة     
 )باإلنكليزية فقط(

ــنة  ــدورة الثامـ الـ
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــة   ــدورة السادس ال
 )٢٠٠٤(واخلمسون 

 ٢٠٠٤/١٠٦مقررا اللجنة   
؛ وقــرار  ٢٠٠٥/١٠٤و

 ٢٠٠٥/١٦اللجنة الفرعية 

* السـيدة كريسـيت إزمي مبونو     
 )نيجرييا(

________ 
السـيدة مبونو هي عضو       *  

اللجنة الفرعيةمناوب من أعضاء 

 تقريـر مرحلي ثاٍن عن      -٣
الفسـاد، وآثاره على التمتع     
الكـامل حبقـوق اإلنسان     

 )٤البند (
A/HRC/Sub.1/58/CRP.10 
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 ٥٨الوضع يف الدورة  
)٢٠٠٦( 

تقدمي الدراسة النهائية 
 النهائيأو التقرير 

تقدمي الدراسة األولية 
 أو التقرير األويل

الوالية (السند التشريعي 
مبوجب آخر /املنشأة يف
مقررات صدرت /قرارات

 املقرر اخلاص )عن املوضوع
العنوان وبند جدول 

 األعمال
مل يقـدم تقريـر مرحلي إىل       

 ٢٠٠٦اللجنة الفرعية يف عام 
الـــدورة التاســـعة 

 )٢٠٠٧(واخلمسون 
الــدورة الســابعة  

 )٢٠٠٥(واخلمسون 
 ٢٠٠٥/١٠٥مقرر اللجنة   

ـ  رارا اللجـنة الفرعية    وق
 ٢٠٠٥/٧ و٢٠٠٤/٥

مبدأ عدم   تقرير أويل عن     -٤ )بلجيكا(السيد مارك بوسويت 
التميـيز املنصـوص عليه يف      

  من ٢ مـن املادة     ٢الفقـرة   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــية  ــادية واالجتماع االقتص

 )٤البند  (والثقافية
E/CN.4/Sub.2/2005/19)  

 )Corr.2 وCorr.1و
ابية فترة االنتقال من    نظراً لضب 

جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس     
حقـوق اإلنسان قُدم التقرير     

 CRPمتأخراً وصدر يف الوثيقة     
 )باإلنكليزية فقط(

الـــدورة التاســـعة 
 )٢٠٠٧(واخلمسون 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

 ٢٠٠٥/١٠٩مقرر اللجنة   
وقـرار اللجـنة الفرعية     

٢٠٠٤/١٧ 
ــية  ــرار اللجــنة الفرع ق

٢٠٠٥/٢٢ 

تشونغ السـيدة شـني سـونغ      
والسيد يوزو  ) مجهورية كوريا (

 )اليابان (يوكوتا

 تقرير مرحلي عن التمييز     -٥
القـائم عـلى أساس العمل      

 )٥البند (والنسب 
A/HRC/Sub.1/58/CRP.2  

مل يقـدم التقرير النهائي إىل      
 ٢٠٠٦اللجنة الفرعية يف عام     

نظراً لضبابية فترة االنتقال من     
 اإلنسان إىل جملس    جلنة حقوق 

 .حقوق اإلنسان

ــنة  ــدورة الثامـ الـ
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــة   ــدورة السادس ال
 )٢٠٠٤(واخلمسون 

مقـرر اللجنـة الفرعيـة   
٢٠٠٤/١٢٠ 

ــية  ــنة الفرع ــرار اللج ق
 ومقــــررها ٢٠٠٣/٤
ــرر ١١٢/ ٢٠٠٤ ؛ مقـ

٢٠٠٥/١١١ اللجنة الفرعية

  موتوك يولياأنطوانيال  السـيدة   
 )رومانيا(

عن حقوق  تقرير مؤقت -٦
اإلنسـان واجملني البشـري 

 )٦البند (
(E/CN.4/Sub.2/2005/38) 
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 ٢٠٠٦  ورقات عمل بصدد اإلعداد ووثائق أخرى ال تترتب عليها آثار مالية قدمت أو كلف بتقدميها إىل اللجنة الفرعية يف -باء

 ٥٨الوضع يف الدورة 
 تقدمي الورقة األولية تقدمي الورقة النهائية )٢٠٠٦(

د التشريعي وآخر السن
قرارات ومقررات اللجنة 
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل الفرعية عن املوضوع

نظـراً العتماد جملس حقوق     
، مل  ١/١٠٢اإلنسان للمقرر   

 ُيقدم التقرير 

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

مقـرر اللجنـة الفرعيـة   
رارها  وقـــ٢٠٠٤/١٢١
٢٠٠٥/٣٢ 

 ورقـة عمل موسعة مع      -١ )فرنسا(السيد إميانويل ديكو 
توصـيات بشأن سبل حتسني     
فعالـية أداء اللجـنة الفرعية      

 )١البند (
قدمـت وصدرت يف الوثيقة     

A/HRC/Sub.1/58/CRP.3 
الــدورة الســابعة  

 )٢٠٠٥(واخلمسون 
الــدورة الســابعة  

 )*٢٠٠٥(واخلمسون 
 ـــــ

نة عمالً مبقرر اللج    *  
، ٢٠٠٢/١٠٤الفرعية  

كـان من املقرر أصالً     
تقـدمي ورقة العمل يف     
ــة   ــدورة اخلامس ال

 .واخلمسني

مقـرر اللجنـة الفرعيـة   
ــرار ٢٠٠٢/١٠٤  والقـ
٢٠٠٥/١٤ 

 السيدة فرانسواز جني هامبسون
ــربيطانيا ( اململكــة املــتحدة ل

 )العظمى وآيرلندا الشمالية

عن مسؤولية   ورقة عمل    -٢
املشاركني املوظفني الدوليني   

 يف عملـيات دعـم السالم     
 )٣البند (

قدمـت وصدرت يف الوثيقة     
E/CN.4/Sub.2/2006/7 

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

مقـرر اللجنـة الفرعيـة    
٢٠٠٥/١٠٥ 

السـيد فالدميـري كارتاشكني     
 )االحتاد الروسي(

 ورقة عمل عن حقوق     -٣
اإلنسـان وسـيادة الدول     

 )٣البند (
 لضبابية مرحلة   مل تقدم نظراً  

االنـتقال مـن جلنة حقوق      
اإلنسـان إىل جملـس حقوق      

 .اإلنسان

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

قـرارا اللجـنة الفرعيـة     
 ٢٠٠٥/٤ و٢٠٠٣/٨٣

ومقـرر اللجـنة الفرعية     
قرار اللجنة   ٢٠٠٤/١٠٤
 ٢٠٠٥/١٧الفرعية 

السـيدة فلوريـزيل أوكونور     
 )اكاجاماي(

 ورقـة عمل عن احلق يف       -٤
 ) ٤البند (التنمية 
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 ٥٨الوضع يف الدورة 
 تقدمي الورقة األولية تقدمي الورقة النهائية )٢٠٠٦(

د التشريعي وآخر السن
قرارات ومقررات اللجنة 
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل الفرعية عن املوضوع

قدمـت وصدرت يف الوثيقة     
A/HRC/Sub.1/58/CRP.12 

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــرار اللجــنة الفرعــية   ق
٢٠٠٥/٦ 

 ورقـة عمل بشأن دور      -٥ ) هنغاريا(السيد غاسبار بريو 
الـدول يف ضـمان حقوق      
اإلنسـان باإلشارة إىل أنشطة     

عرب الوطنية وغريها   الشركات  
مــن مؤسســات األعمــال 

 )٤البند (
قدمـت وصدرت يف الوثيقة     

A/HRC/Sub.1/58/CRP.8 
الـــدورة الثامـــنة 

 )٢٠٠٦(واخلمسون 
ــرار اللجــنة الفرعــية   ق

٢٠٠٥/٦ 
السـيدة شـني سـونغ تشونغ       

والسيـدة ) مجهوريـة كوريا (
 )جاماياكا(فلوريزيل أوكونور 

ــن   -٦ ــل ع ــة عم ورق
 االقتصادية الثنائية   االتفاقات

واملتعددة األطراف وتأثريها   
ــان  ــوق اإلنس ــلى حق ع

 )٤البند  (للمستفيدين منها
قدمـت وصدرت يف الوثيقة     

A/HRC/Sub.1/58/CRP.7 
الــدورة الســابعة   

 )٢٠٠٥(واخلمسون 
قـرارا اللجـنة الفرعيـة     

 ٢٠٠٥/٢٤ و٢٠٠٤/١٢
 ضد  ورقة عمل عن التمييز-٧ )اليابان(السيد يوزو يوكوتا 

األشـخاص املصابني باجلذام    
 )٥البند (وأفراد أسرهم 

مل تقـدم نظـراً لضبابية فترة       
االنـتقال مـن جلـنة حقوق       
اإلنسـان إىل جملـس حقوق      

 .اإلنسان

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــرار اللجــنة الفرعــية   ق
٢٠٠٥/٢٩ 

ورقـة عمـل تبحث يف       -٨ )مصر(السيد إبراهيم سالمة 
 بعد  عن جدوى إجراء دراسة  
 مسألة  يفحقـوق اإلنسـان     

 )٦البند  (الدعارة
قدمـت وصدرت يف الوثيقة     

A/HRC/Sub.1/58/30 
قُدمت الورقة األوىل   : مالحظة[

 ]٢٠٠٤يف 

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

ــة  ــدورة السادس ال
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

قـرار اللجـنة الفرعية     
ــررها ٢٠٠٣/١٥  ومق
ــرارها ٢٠٠٤/١٠٩  وق
٢٠٠٥/٣١ 

 ورقة عمل موسعة ثانية     -٩ )اليونان(دة كاليويب كوفا السي
إطــار متهــيدي للمــبادئ 
والتوجـــيهات بشـــأن 
 حقـوق اإلنسان واإلرهاب   

 )٦البند (
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 ٥٨الوضع يف الدورة 
 تقدمي الورقة األولية تقدمي الورقة النهائية )٢٠٠٦(

د التشريعي وآخر السن
قرارات ومقررات اللجنة 
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل الفرعية عن املوضوع

مل تصدر نظراً لضبابية فترة     
االنـتقال مـن جلنة حقوق      
اإلنسـان إىل جملس حقوق     

 .اإلنسان

الـــدورة الثامـــنة 
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

ة     ة الفرعـي مقـررا اللجـن
 ٢٠٠٥/١١٢ و٢٠٠٤/١٠٩

) هنغاريا(السـيد غاسبار بريو     
والسـيدة أنطوانيال يوليا موتوك     

والسيد ديفيد ريفكني   ) رومانيا(
) الواليـات املتحدة األمريكية   (

 )مصر(والسيد إبراهيم سالمة 

 موسعة  ورقـة عمل   -١٠
بشــأن حقــوق اإلنســان 
واجلهـات الفاعلة خالف    

 )٦البند ( الدول

  ٢٠٠٥قدم يف عام 
E/CN.4/Sub.2/2005/25 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

الــدورة الســابعة  
 )٢٠٠٥(واخلمسون 

مقـرر اللجنـة الفرعيـة   
٢٠٠٤/١٠٧ 

 تقريــر عــن املــبادئ -١١ )السنغال(السيد احلاجي غيسه 
عمال احلق يف   التوجيهـية إل  

احلصـول على مياه الشرب     
)٤لبند ا (وخدمات اإلصحاح
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 ٢٠٠٦ ورقات عمل أعدت أو تقرر إعدادها لألفرقة العاملة للجنة الفرعية يف عام -جيم

 ٥٨الوضع يف الدورة 
 األفرقة العاملة )٢٠٠٦(

السند التشريعي وآخر 
أو مقرر ) قرارات(قرار 

اللجنة الفرعية ) مقررات(
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل عن املوضوع

ــدرت ــت وص ــيقة قدم  يف الوث
A/HRC/Sub.1/58/CRP.5 

مقـرر اللجـنة الفرعية      الفريق العامل املعين بإقامة العدل
٢٠٠٥/١٠٨ 

الســيدة فرانســواز جــني 
اململكة املتحدة  (هامبسـون   

لـربيطانيا العظمى وآيرلندا    
 )الشمالية

عن الظروف اليت يفقد     ورقة عمل    -١
فـيها املدنـيون حصانتهم من اهلجوم       

إلنساين الدويل وقانون مبوجب القانون ا
  حقوق اإلنسان الدويل

مل تقدم نظراً لضبابية فترة االنتقال      
من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس      

 .حقوق اإلنسان

مقـرر اللجـنة الفرعية      الفريق العامل املعين بإقامة العدل
٢٠٠٥/١٠٨ 

التدابري الرامية   ورقـة عمل عن      - -٢ )مصر(السيد إبراهيم سالمة 
دوث انتهاكات يف الظروف    إىل منع ح  

الـيت ينطـبق فـيها كل من القانون         
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان     

 الدويل
نظراً لضبابية فترة االنتقال من جلنة      
حقـوق اإلنسان إىل جملس حقوق      
اإلنسان، قُدم التقرير متأخراً وصدر 

 )باإلنكليزية فقط (CRPيف الوثيقة 

مقـرر اللجـنة الفرعية       العدلالفريق العامل املعـين بإقامة
٢٠٠٥/١٠٨ 

ضايا العفو   ورقـة عمـل عـن ق       -٣ )اليابان(السيد يوزو يوكوتا 
واإلفـالت من العقاب واحملاسبة على      
انـتهاكات القـانون اإلنساين الدويل      

 وقانون حقوق اإلنسان الدويل
مل تقدم نظراً لضبابية فترة االنتقال      
من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس      

 .اإلنسانحقوق 

مقـرر اللجـنة الفرعية      الفريق العامل املعين بإقامة العدل
٢٠٠٥/١٠٩ 

السـيد خانيو إيفان تونيون     
 )بنما(فييس 

ورقة عمل بشأن العدالة االنتقالية      -٤
وآلـيات التحقـيق من أجل احلقيقة       
واملصـاحلة، مع التأكيد على اخلربات      

 املكتسبة يف أمريكا الالتينية
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 ٥٨الوضع يف الدورة 
 األفرقة العاملة )٢٠٠٦(

السند التشريعي وآخر 
أو مقرر ) قرارات(قرار 

اللجنة الفرعية ) مقررات(
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل عن املوضوع

وثيقة قدمـت وصــدرت يف ال     
A/HRC/Sub.1/58/CRP.4 

مقـرر اللجـنة الفرعية      الفريق العامل املعين بإقامة العدل
٢٠٠٥/١٠٦ 

السيدة فرانسواز هامبسون   
اململكة املتحدة لربيطانيا   (

) العظمى وآيرلندا الشمالية  
والســيد حممــد احلبيــب 

 )تونس(الشريف 

 ورقـة عمل بشأن إعمال احلق يف        -٥
 حال  احلصـول على انتصاف فعال يف     
 وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان

قدمـت وصــدرت يف الوثيقة      
A/HRC/Sub.1/58/SF.3 

قــرار اللجــنة الفرعــية  املنتدى االجتماعي
٢٠٠٥/٨ 

السـيدة شني سونغ تشونغ     
 )مجهورية كوريا(

التحديات اليت تواجه    ورقـة عمل     -٦
اشـــتراك املـــرأة يف سياســـات 
واسـتراتيجيات مكافحة الفقر والفقر     

 املدقع
مل تقدم نظراً لضبابية فترة االنتقال      
من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس      

 .حقوق اإلنسان

الفـريق العـامل املعين بالسكان      
 األصليني

قـرارا اللجـنة الفرعية     
٢٠٠٥/٢٣ و٢٠٠٤/١٥

ــيل ألفونســو  الســيد ميغ
 )كوبا(مارتينيس 

مسألة  ورقـة عمل إضافية بشأن       -٧
ومنع املنازعات  الشـعوب األصـلية     

 هاوحل
ــيقة  قدمــت وصـــدرت يف الوث

E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5 
الفـريق العامل املعين بالشعوب     

 األصلية
قـرارا اللجـنة الفرعية     

٢٠٠٤/١٥ و٢٠٠٣/٢٩
) اليابان(السيد يوزو يوكوتا    
 وجملس شعب الصامي

بشأن مشروع املبادئ    ورقة عمل    -٨
حبماية  العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة

 ايف للشعوب األصليةالتراث الثق
ــيقة  قدمــت وصـــدرت يف الوث

E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2 
الفـريق العامل املعين بالشعوب     

 األصلية
 ٢٠٠٤/١٢٢مقرر اللجنة   

وقـرارات اللجـنة الفرعية    
٢٠٠٤/١٠ و٢٠٠٣/٢٩

الســيدة فرانســواز جــني 
اململكة املتحدة  (هامبسـون   

ندا لـربيطانيا العظمى وآيرل   

ورقة عمل موسَّعة بشأن حالة حقوق       -٩
اليت تعيـش يف    اإلنسان للشعوب األصلية  

الـدول واألقاليم املهددة بالفناء ألسباب
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 ٥٨الوضع يف الدورة 
 األفرقة العاملة )٢٠٠٦(

السند التشريعي وآخر 
أو مقرر ) قرارات(قرار 

اللجنة الفرعية ) مقررات(
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل عن املوضوع

 بيئية )الشمالية ٢٠٠٥/٢٠ و٢٠٠٤/١٥و
ــيقة  ــدرت يف الوث ــت وص قدم

A/HRC/SUB.1/58/CRP.6 
الفريق العامل املكلف بوضع مبادئ     
عامـة ومـبادئ توجيهية مفصلة،      

 الصلة،  مشـفوعة بالتعليقات ذات   
بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

 يف سياق مكافحة اإلرهاب

قــرار اللجــنة الفرعــية 
٢٠٠٥/٣١ 

الســيدة فرانســواز جــني 
اململكة املتحدة  (هامبسـون   

لـربيطانيا العظمى وآيرلندا    
 )الشمالية

 ورقـة عمـل بشـأن التعاون        -١٠
 القضائي الدويل

ــيقة  ــدرت يف الوث ــت وص قدم
A/HRC/Sub.1/CRP.11 

فريق العامل املكلف بوضع مبادئ     ال
عامـة ومـبادئ توجيهية مفصلة،      
مشـفوعة بالتعليقات ذات الصلة،     
بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

 يف سياق مكافحة اإلرهاب

قــرار اللجــنة الفرعــية 
٢٠٠٥/٣١ 

 ورقة عمل بشأن حقوق ضحايا      -١١ )فرنسا(السيد إميانويل ديكو 
 األعمال اإلرهابية
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 *ات والتقارير املوصى هبا للجنة حقوق اإلنسان من أجل املوافقة عليها الدراس-دال

 مالحظات

تقدمي الدراسة 
 النهائية أو 
التقرير 
 النهائي

تقدمي الدراسة 
األولية أو التقرير 

 السند التشريعي األويل
عضو اللجنة الفرعية الذي 

 العنوان وبند جدول األعمال سيعني مقرراً خاصاً

ـ    ــدورة الثامـ نة ال
 )٢٠٠٦(واخلمسون 

قرار اللجنة الفرعية   
٢٠٠٥/٢٥ 

السـيد غودموندور ألفريدسون   
والسيد إبراهيم سالمة ) آيسلندا(
 )مصر(

 إدراج احلقــوق االقتصــادية -١
واالجتماعـية والثقافـية ضـمن    
الـتعاون التقين يف ميدان حقوق      

 )٦البند (اإلنسان 

للجنة حقوق اإلنسان وطابعها اإلجرائي، مل تتخذ اللجنة أي إجراء للموافقة على مشاريع املقررات اليت               بالـنظر إىل قصر مدة الدورة الثانية والستني          * 
 .أوصت هبا اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني
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  بيانات الرئيس-جيم 

 بالنيابة عن   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧البيان الذي أدىل به الرئيس يف       
 ٢قوق اإلنسان يف إطار البند      اللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحاية ح       

                              من جدول األعمال

تستهل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دورهتا الثامنة واخلمسني يف وقت مفجع حرمت فيه                
 من حـرب قاسـية ووحشية آالف الرجال والنساء واألطفال من حقهم يف احلياة، وُجرح وُشوه فيه عدة آالف        

 .األشخاص وُشرد مليون شخص برئ من ديارهم

 :واللجنة الفرعية إذ تلتزم بواليتها املتمثلة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فإهنا 

تعـرب عن عميق حزهنا وحنقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة النطاق اليت وقعت يف                -
 لبنان؛

 ا وتعاطفها؛تعرب جلميع ضحايا احلرب وأسرهم عن مواساهت -

تعـرب عن األمل يف أن يتوصل جملس األمن، لدى اضطالعه مبسؤوليته الرئيسية لصون السلم                -
واألمـن الدوليني، إىل وقف احلرب دون مزيد من التأخري والتشجيع على تسوية الرتاع تسوية               

انون اإلنساين  عاجلة وفقاً ملبادئ العدالة والقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة والق            
 الدويل؛

تناشـد مجـيع األطراف توفري املساعدة اإلنسانية الفعالة، مبا يف ذلك املياه واألغذية واملساعدة                -
 .الطبية
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  تنظيم العمل-ثالثاً 

  افتتاح الدورة ومدهتا وعدد جلساهتا-ألف 

 يف مكتب األمم املتحدة     عقـدت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دورهتا الثامنة واخلمسني           -١
) A/HRC/Sub.1/58/SR.1-23انظر  ( جلسة   ٢٣وعقدت  . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ٧جبنيف يف الفترة من     

 ).A/HRC/Sub.1/58/SR.5, SR.11, SR.15, SR.19 and SR.20انظر (منها مخس جلسات مغلقة 

عزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهتا      وافتتح الدورة السيد فالدميري كارتاشكني، رئيس اللجنة الفرعية لت         -٢
 .السابعة واخلمسني

وأدلـت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة مري خان ويليامز، بكلمة أمام اللجنة الفرعية يف                 -٣
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٧جلستها األوىل املعقودة يف 

  احلضور-باء 

لدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء        حضر الدورة أعضاء اللجنة الفرعية ومراقبون عن ا        -٤
واملنظمات احلكومية الدولية، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظمات أخرى واملؤسسات الوطنية            

 ).A/HRC/Sub.1/58/Misc.1انظر (حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية 

  القرارات والوثائق-جيم 

وترد نصوص  .  مقرراً ووافقت على بيان الرئيس بتوافق اآلراء       ١٢ قراراً و  ٢٢الفرعية  اعـتمدت اللجنة     -٥
 .هذه القرارات واملقررات وبيان الرئيس يف الفصل األول، الفروع ألف وباء وجيم على التوايل

توىل ، "جملس حقوق اإلنسان  " واملعنون   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١عمـالً بقرار اجلمعية العامة      و -٦
، مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩جملـس حقـوق اإلنسان، اعتباراً من        

 اليت كانت اللجنة الفرعية _/E/CN.4/Sub.2وتبعاً لذلك استعيض عن سلسلة الرموز . اإلنسـان مبـا فيها اللجنة الفرعية    
على أن الوثائق اليت يقدمها . _/A/HRC/Sub.1سان سابقاً بالسلسلة تقدم تقاريرها فـي إطارها إلـى جلنـة حقوق اإلن

 ال تزال ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩أو ورقات عمل قبل   /أعضاء اللجنة الفرعية وغريهم من اخلرباء املكلفني بإعداد تقارير و         
 .للدورة الثامنة واخلمسنيوحيتوي املرفق السابع على قائمة بالوثائق اليت صدرت . _/E/CN.4/Sub.2حتمل سلسلة الرموز 

  انتخاب أعضاء املكتب-دال 

، أعضاء املكتب   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧انتخبت اللجنة الفرعية بالتزكية، يف جلستها األوىل املعقودة يف           -٧
 :التالية أمساؤهم

 )بلجيكا(السيد مارك بوسويت  :الرئيس 
 )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس  :نواب الرئيس 
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 )مجهورية كوريا( سونغ تشونغ - شني السيدة  
 )رومانيا( يوليا موتوك -السيدة أنتوانيال  

 )تونس(السيد حممد حبيب شريف  :املقرر 

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس الدورة الثامنة واخلمسني، السيد بوسويت، ببيان -٨

  إقرار جدول األعمال-هاء 

لسة ذاهتا، مذكرة مقدمة من األمني العام حتتوي على جدول          كـان معروضاً على اللجنة الفرعية، يف اجل        -٩
، الذي ُوضع على أساس مشروع جدول       )A/HRC/Sub.1/58/1(األعمـال املؤقـت للدورة الثامنة واخلمسني        

  من ٣األعمـال املؤقـت الـذي نظـرت فـيه اللجـنة الفرعـية يف دورهتا السابعة واخلمسني وفقاً للفقرة                     
وتـرد شروح جدول األعمال املؤقت يف الوثيقة        ). ٥٧-د(١٨٩٤الجـتماعي   قـرار اجمللـس االقتصـادي وا      

A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1. 

 واملعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ  ٦٠/٢٥١وأحاطـت اللجنة الفرعية علماً بقرار اجلمعية العامة          -١٠
، مجيع ٢٠٠٦يونيه /ان حزير١٩، الذي توىل جملس حقوق اإلنسان مبوجبه، اعتباراً من "جملـس حقوق اإلنسان  "

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً . واليـات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان مبا فيها اللجنة الفرعية       
، الذي قرر اجمللس مبوجبه أن ُتعقد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢أيضـاً مبقرر جملس حقوق اإلنسان       

يوليه ملدة أربعة أسابيع، إذا قررت اللجنة الفرعية ذلك، مبا يف / متوز٣١ من اعتباراً"الدورة األخرية للجنة الفرعية 
عقد الدورات السنوية "، والدعوة إىل "ذلك اجتماعات أفرقتها العاملة السابقة للدورة وتلك اليت ُتعقَد أثناء الدورة

 األولوية  متنح اللجنة الفرعية  وأن  ،  "لألفـرقة العاملـة واحملفل االجتماعي للجنة الفرعية وفقاً للممارسات احلالية          
ـ  مشورة فيما يتعلق بإسداء  فيها رؤيتها وتوصياهتا تعرضرقة عن سجل اللجنة الفرعية  و`١`: إلعـداد ما يلي  ةبالواج

ـ   قائمة مفصلة تصف حالة مجيع الدراسات       `٢`؛  ٢٠٠٦، على أن تقدمها إىل اجمللس يف عام         إىل اجمللس مستقبالً  رباء  اخل
 ".٢٠٠٦اللجنة الفرعية، فضالً عن استعراض شامل ألنشطتها، على أن تقدمهما إىل اجمللس يف عام اليت جتريها 

 ١/١٠٢تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان      " جديد عنوانه    ٧ويف اجللسة ذاهتا، اقترح الرئيس إضافة بند         -١١
واقترح . إىل جدول األعمال) لانظر املرفق األو" ( وغريه من القضايا ذات الصلة٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠املؤرخ 

اعتماد التقرير عن الدورة    : " جديد وتعديله ليكون نصه كالتايل     ٨ احلايل إلنشاء بند     ٧الرئـيس أيضاً نقل البند      
 ". الثامنة واخلمسني جمللس حقوق اإلنسان

وا، والسيد سالمة، ويف اجللسة الثانية املعقودة يف نفس اليوم، أدىل السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغ         -١٢
 .والسيدة ورزازي ببيانات بشأن التعديالت املقترح إدخاهلا على جدول أعمال الدورة الثامنة واخلمسني

 ).انظر املرفق األول(ويف اجللسة ذاهتا، اعُتمد جدول األعمال بصيغته املعدلة، بدون تصويت  -١٣
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  تنظيم العمل وتصريف األمور-واو 

ـ      -١٤  ٧ من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف           ١ية يف البند    نظـرت اللجـنة الفرع
 .أغسطس/ آب٩، ويف جلستها الثالثة املعقودة يف ٢٠٠٦أغسطس /آب

.  من جدول األعمال، أدىل أعضاء اللجنة الفرعية ببيانات        ١ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -١٥
 .ني، انظر املرفق الثاينولالطالع على قائمة املتحدث

أغسطس، أحاطت اللجنة الفرعية علماً مبقرر جملس حقوق اإلنسان / آب ٧ويف اجللسة الثانية املعقودة يف       -١٦
لجنة الفرعية إىل عقد الدورة األخرية ل الذي قرر اجمللس مبوجبه الدعوة ٢٠٠٥يونيه / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢

، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقتها العاملة  ذلكبعة أسابيع، إذا قررت اللجنة الفرعيةيوليه ملدة أر/ متوز٣١اعتباراً من 
قررت استخدام كامل فترة االجتماعات املتاحة هلا، ومدهتا ثالثة         وعقد أثناء الدورة،    اليت تُ تلك  السابقة للدورة و  

ولالطالع على نص املقرر، انظر . جمللسأسابيع، كيما يتسىن هلا إجناز برنامج عملها، مبا يف ذلك املهام اليت طلبها ا
 .٢٠٠٦/١٠١الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر 

ويف اجللسـة ذاهتا، قررت اللجنة الفرعية، بناء على توصية من أعضاء مكتبها، وبدون تصويت، ما يلي                  -١٧
 :بشأن األفرقة العاملة للدورة

ادئ عامة ومبادئ توجيهية تفصيلية تتعلق      إنشـاء فريق عامل للدورة ُيعهد إليه بوالية إعداد مب          )أ( 
من جدول األعمال وتعيني أعضاء     ) ج(٦بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب يف إطار البند            

السيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيدة كوفا، والسيد سالمة،         : اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم أعضاًء يف الفريق العامل       
 ؛٢٠٠٦/١٠٢ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر . دة ساردنربغ زيلنر غونسالفيسوالسي

 من جدول األعمال وتعيني أعضاء      ٣إنشاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإقامة العدل يف إطار البند            )ب( 
مبسون، والسيدة موتوك، والسيدة    السيدة ها : اللجـنة الفرعـية التالـية أمسـاؤهم أعضـاء يف الفريق العامل            

ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل الثاين، الفرع باء، . راكوتواريسووا، والسيد تونيون فييس والسيد يوكوتا
 ؛٢٠٠٦/١٠٣املقرر 

 ٤إنشاء فريق عامل للدورة لبحث أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية يف إطار البند                )ج( 
السيد ألفونسو  : يني أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم أعضاًء يف الفريق العامل         مـن جـدول األعمـال وتع      

ولالطالع على نص املقرر، انظر     . مارتينـيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بريو، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة         
 .٢٠٠٦/١٠٤الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر 

فيحق ألعضاء اللجنة . ء مكتبها املتعلقة بتقليل تواتر البيانات ومدهتاوقبلت اللجنة الفرعية توصيات أعضا -١٨
ويقتصر عدد بيانات املراقبني عن     .  دقائق لكل بند كحد أقصى     ١٠الفرعـية اإلدالء ببـيان واحد أو أكثر ملدة          

ظمات غري  ويف حالة البيانات املشتركة للمن    . املـنظمات غري احلكومية على بيان واحد مدته سبع دقائق لكل بند           
سبع دقائق؛ ثالث إىل مخس : منظمة أو اثنتان من املنظمات غري احلكومية: احلكومية، اتفق على املدد الزمنية التالية

 دقيقة؛ أكثر من عشر منظمات ١٢: عشر دقائق؛ ست إىل عشر منظمات غري حكومية      : مـنظمات غري حكومية   
ق اإلنسان باإلدالء ببيانات على نفس األساس املطبق        وُيسمح للمؤسسات الوطنية حلقو   .  دقيقة ١٥: غري حكومية 

 .على املنظمات غري احلكومية
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ويقتصر عدد بيانات املراقبني عن املنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة              -١٩
يضاً على املراقبني   وتسري مدة التحدث هذه أ    . وغريها من املنظمات على بيان واحد مدته مخس دقائق لكل بند          

واتفق أيضاً على أن ال يتناول املراقبون احلكوميون، يف إطار أي بند من بنود جدول األعمال، حالة                 . احلكوميني
وجيب أن تقتصر مدة البيانات اليت يتم اإلدالء        . حقوق اإلنسان يف بلدان غري بلداهنم، إال عند ممارستهم حق الرد          

الث دقائق للبيان األول ودقيقتني للبيان الثاين، وعادة يف هناية املناقشة العامة حول هبا عند ممارسة هذا احلق على ث
 . أي بنـد معني من بنود جدول األعمال

وقبلت اللجنة الفرعية أيضاً التوصية الداعية إىل قصر مدة بيانات املقررين اخلاصني واخلرباء اآلخرين الذين  -٢٠
ويعقد .  دقيقة، ُتقسم بني التقدمي للتقرير واملالحظات اخلتامية٢٠ات عمل على ُيعهد إليهم بإعداد تقارير أو ورق  

 .يف أعقاب ذلك حوار تفاعلي مع أعضاء اللجنة الفرعية واملراقبني

واُتفق على أن خيتصر أعضاء اللجنة الفرعية الذين يطلبون الكلمة بشأن املسائل اإلجرائية كلماهتم قدر                -٢١
 .وز دقيقتني بأي حال من األحوالاملستطاع حبيث ال تتجا

واتفق أيضاً على أن ُتفتح قائمة املتحدثني يف بداية الدورة لتسجيل أمساء مجيع املشاركني للتحدث بشأن                 -٢٢
وإذا مل تنته قائمة املتحدثني خالل جلسة معينة، تعطى الكلمة للمتحدثني املتبقني . أي بند من بنود جدول األعمال

ويعلن الرئيس مسبقاً إغالق قائمة     . الترتيب، بوصفهم أول املتكلمني يف اجللسة التالية      عـلى القائمـة، بـنفس       
 .املتحدثني بشأن أي بند، عادة يف بداية النظر يف ذلك البند من بنود جدول األعمال

واتفق أيضاً على أنه إذا مل يعد يوجد متحدثون آخرون بشأن بند من بنود جدول األعمال خالل جلسة                   -٢٣
نة، تتناول اللجنة الفرعية البند التايل املدرج يف جدول أعماهلا، دون إغالق باب املناقشة بشأن البند السابق،                 معي

 .إذا رأت ذلك ضرورياً

واُتفـق كذلك على ضرورة تقدمي مشاريع القرارات واملقررات قبل التاريخ احملدد للنظر فيها بثالثة أيام                 -٢٤
وحيدد الرئيس املواعيد النهائية لتقدمي     . حترير الوثائق وغري ذلك من الشروط     عمـل عـلى األقل ملراعاة متطلبات        

 .مشاريع القرارات بالتشاور مع املكتب، وُيعلنها قبل موعد تقدمي املشاريع مبدة كافية

ووافقـت اللجنة الفرعية يف جلستها الثانية أيضاً على اجلدول الزمين الذي اقترحه املكتب للنظر يف بنود     -٢٥
 .٨ و٣، ٥، ٦، ٤، ٢، ٧، ١: ول األعمال بالترتيب التايلجد

  مسائل أخرى-زاي 

 وبناء  ١٩٩٤/١٠٣أغسطس، وفقاً ملقررها    / آب ٧لزمت اللجنة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف          -٢٦
 .عاملعلى مقترح الرئيس، دقيقة صمت تكرمياً لضحايا مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع مناطق ال

أغسطس، دقيقة صمت ختليداً / آب١٨ولزمـت اللجـنة الفرعية، يف جلستها الرابعة عشرة املعقودة يف          -٢٧
 .للذكرى الثالثة لقصف مقر األمم املتحدة يف بغداد
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  املالحظات اخلتامية-حاء 

 :ت ختامية، أدىل املتكلمون التالية أمساؤهم مبالحظا٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ املعقودة يف ٢٣يف اجللسة  -٢٨

 ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(السيد سالمة  )أ( 

 ؛)باسم جمموعة الدول اآلسيوية(السيد يوكوتا  )ب( 

 ؛)باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية(السيدة موتوك  )ج( 

 ؛)باسم جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(السيد بينغوا  )د( 

 ؛)سم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىبا(السيدة هامبسون     )ه( 

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد بوسويت مبالحظات ختامية -٢٩
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مسألة انتهاك حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية،       -رابعاً 
مبا يف ذلك سياسـات التمييز والعزل العنصريني، يف        
مجـيع البلدان، مع االهتمام خاصة بالبلدان واألقاليم        

ـ  : تعمرة وغريها مـن البلـدان واألقاليم التابعة     املس
تقريـر اللجـنة الفرعية مبوجـب قرار جلنة حقوق         

 )٢٣-د(٨اإلنسان 

 ٧ مـن جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف            ٢نظـرت اللجـنة الفرعـية يف البـند           -٣٠
 ١٥جلستيها السابعة والثامنة املعقودتني يف أغسطس، ويف / آب ١٤أغسـطس، ويف جلستها السادسة املعقودة يف        /آب
 .أغسطس/ آب١٦أغسطس، ويف جلستها العاشرة املعقودة يف /آب

 من جدول األعمال، أدىل أعضاء اللجنة الفرعية واملراقبون عن          ٢ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -٣١
 .ئمة املتحدثني، انظر املرفق الثاينولالطالع على قا. احلكومات واملنظمات غري احلكومية ببيانات

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٧البيان الذي أدىل به الرئيس يف 

أغسطس، يف مشروع بيان الرئيس     / آب ٧نظـرت اللجنة الفرعية، يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف            -٣٢
 ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، وأدىل ببيان يف هذا الصدد كل من السيد.  من جدول أعماهلا  ٢املقدم يف إطار البند     

والسـيد بـريو، والسـيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد                 
كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيدة ساردنربغ زيلنر غونسالفيس، والسيد            

 . أنيانوو، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا-والسيد تونيون فييس، والسيدة واديبيا الستار، والسيد سوراجبي، 

. ويف اجللسـة الثانـية املعقـودة يف نفس اليوم، أدىل الرئيس ببيان وافقت عليه اللجنة الفرعية بتوافق اآلراء                   -٣٣
 .ولالطالع على النص، انظر الفصل الثاين، الفرع جيم
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 يادة القانون والدميقراطية إقامة العدل وس-خامساً 

 ٢١ من جدول األعمال يف جلستها السادسة عشرة املعقودة يف           ٣نظـرت اللجـنة الفرعـية يف البند          -٣٤
أغسطس، ويف جلستيها احلادية والعشرين والثانية      / آب ٢٢أغسطس، ويف جلستها الثامنة عشرة املعقودة يف        /آب

 .أغسطس/ آب٢٤والعشرين املعقودتني يف 

 :أغسطس/ آب٢١اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف ويف  -٣٥

قـدم السيد ديكو، املقرر اخلاص املعين بتطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً عاملياً،               )أ( 
ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل السيد بينهريو         . )١()Add.1 و A/HRC/Sub.1/58/5(تقريره اخلتامي   
. ويف اجللسة ذاهتا، أدىل السيد ديكو مبالحظاته اخلتامية       . نظمة غري احلكومية باكس رومانا ببيانني     واملراقب عن امل  

أغسطس أدىل السيد شريف، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور،        / آب ٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف       
 والسيد سالمة، والسيد الستار والسيدة ورزازي ببيانات بشأن التقرير؛

أو املسؤولية فيما   /قدمت السيدة راكوتواريسووا، املقررة اخلاصة املعنية بصعوبة إثبات التهمة و          )ب( 
ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب     . )٢()A/HRC/Sub.1/58/CRP.9(يـتعلق جبـرائم العنف اجلنسي، تقريراً أولياً         

أغسطس، أدىل السيد شريف،    / آب ٢٢ ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف     . ذلـك، أدىل السـيد شريف ببيان      
والسـيد غيسة، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيدة ورزازي والسيد              

 ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة راكوتواريسووا مبالحظاهتا اخلتامية؛. يوكوتا ببيانات أيضاً بشأن ورقة العمل

 رقـة العمـل اليت أعدها بشأن حقوق اإلنسان وسيادة الدولة          قـدم السـيد كارتاشـكني و       )ج( 
)E/CN.4/Sub.2/2006/7()ويف احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل السيد ألفريدسون، والسيد تشني            . )٣

أغسطس، أدىل السيد شريف، والسيد ديكو، والسيد / آب٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف . شيكيو ببيانني
السيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا            غيسـة، و  

 .ويف نفس اجللسة، أدىل السيد كارتاشكني مبالحظاته اخلتامية. ببيانات بشأن ورقة العمل

 :أغسطس/ آب٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف  -٣٦

                                                      

  يف شـروح جـدول األعمال املؤقت  E/CN.4/Sub.2/2006/5تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة       )١(
)A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1.( 

 يف شروح   E/CN.4/Sub.2/2006/4 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/4تقرر تقدميه أصالً كالوثيقة      )٢(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(جدول األعمال املؤقت 

ة ألهنا قدمت قبل أن يتوىل جملس       ال تـزال الوثيقة حتمل رقم الرمز الذي سبق ختصيصه للجنة الفرعي            )٣(
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩حقوق اإلنسان مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان يف 
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عمل املوسعة اليت أعدهتا بشأن حماسبة املوظفني الدوليني الذين         قدمـت السيدة هامبسون ورقة ال      )أ( 
 ؛)٤()A/HRC/Sub.1/58/CRP.3(يشاركون يف عمليات دعم السالم 

قدمـت السيدة هامبسون ورقة العمل اليت أعدهتا بشأن الظروف اليت ميكن فيها لطرف أن يطلق النار                  )ب( 
 ؛)A/HRC/Sub.1/58/CRP.5(الدويل وقانون حقوق اإلنسان القانون اإلنساين /مبوجب قانون الرتاعات املسلحة

التطبيق العملي للحق عن ) أعدها باالشتراك مع السيدة هامبسون(قدم السيد شريف ورقة عمل       )ج( 
 ؛)٥()A/HRC/Sub.1/58/CRP.4(يف احلصول على انتصاف فعال يف حالة حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان 

 املقررة للفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل، تقرير الفريق -يسة قدمت السيدة موتوك، الرئ )د( 
 .)٦()A/HRC/Sub.1/58/8(العامل 

 من جدول األعمال، أدىل ببيانات أعضاء اللجنة الفرعية         ٣ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -٣٧
  القائمة املفصلة بأمساء املتحدثني، انظر     ولالطالع على . واملراقـبون عـن احلكومـات واملنظمات غري احلكومية        

 .املرفق الثاين

 حقوق اإلنسان وسيادة الدولة

أغسطس، يف مشروع املقرر    / آب ٢٤نظـرت اللجنة الفرعية، يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة يف            -٣٨
A/HRC/Sub.1/58/L.5     ،والسيد تشني شيكيو،  املقدم من السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيد بريو

والسـيد شـريف، والسـيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة                
أوكونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد            

 .يس الحقاً إىل مقدمي مشروع املقرروانضم السيد ألفريدسون والسيد تونيون في. يوكوتا

إىل اللجنة الفرعية أو إىل أية آلية خلرباء املشورة "وقام الرئيس بتنقيح مشروع املقرر شفهياً بإدراج عبارة  -٣٩
 . يف هناية اجلملة األوىل، ووافق مقدمو املشروع على ذلك" يعتزم إنشاؤها مستقبالً

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . حة شفهياً، بدون تصويت   واعتمد مشروع املقرر، بصيغته املنق     -٤٠
 .٢٠٠٦/١٠٦الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر 

                                                      

  يف شروح جدول E/CN.4/Sub.2/2006/9 وكالوثيقة A/HRC/Sub.1/58/9تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثيقة       )٤(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(األعمال املؤقت 

  يف شروح جدول   E/CN.4/Sub.2/2006/31 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/31تقدميه أصالً كالوثيقة    تقـرر    )٥(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(األعمال املؤقت 

ــيقة  )٦( ــه كالوث ــرر أصــال تقدمي ــتE/CN.4/Sub.2/2006/8تق ــال املؤق ــدول األعم ــروح ج   يف ش
)A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1.( 
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 تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً عاملياً

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.7نظـرت اللجنة الفرعية، يف نفس اجللسة، يف مشروع القرار            -٤١
السيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة،             ألفريدسون، و 

والسـيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور،             
 يد سوراجبي، والسيد  والسـيد بيـنهريو، والسـيدة راكوتواريسـووا، والسـيد سالمة، والسيد الستار، والس             

 .تونيون فييس، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 .وأدىل السيد ألفونسو مارتينيس والسيدة هامبسون والسيد كارتاشكني ببيانات بشأن مشروع القرار -٤٢

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت -٤٣
 .٢٠٠٦/١ القرار

 آليات التحقيق من أجل احلقيقة واملصاحلة، مع التشديد على أمريكا الالتينية: العدالة االنتقالية

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.17نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع املقرر            -٤٤
و، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف،      ألفونسـو مارتينـيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بري         

والسـيدة تشـونغ، والسـيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة                
وانضمت السيدة هامبسون . أوكونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 .مقدمي مشروع املقرروالسيد كارتاشكني الحقاً إىل 

يف السطر األخري، ووافق  " بشأن إقامة العدالة  "وقـام الرئيس بتنقيح مشروع املقرر شفهياً بإدراج عبارة           -٤٥
 .مقدمو املشروع على ذلك

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل       . واعتمد مشروع املقرر، بصيغته املنقحة، بدون تصويت       -٤٦
 .٢٠٠٦/١٠٧ملقرر الثاين، الفرع باء، ا

 احلق يف احلصول على انتصاف فعال

أغسـطس، يف مشروع القرار     / آب ٢٤نظـرت اللجـنة الفرعـية، يف اجللسـة ذاهتـا املعقـودة يف                -٤٧
A/HRC/Sub.1/58/L.20            املقدم من السيد ألفريدسون، والسيد بريو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد 

كني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو،         ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاش    
وانضمت السيدة هامبسون والسيد . والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 .تونيون فييس الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار

 .بشأن مشروع القراروأدلت السيدة هامبسون والسيدة ورزازي ببيانني  -٤٨
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 اإلدارية )٧( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار١٥٣ووفقاً للمادة  -٤٩
 .واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

لنص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، ولالطالع على ا. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٠
 .٢٠٠٦/٢القرار 

 حماسبة املوظفني الدوليني املشاركني يف عمليات دعم السالم

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.21نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٥١
و، والسيد شريف، والشيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد     ألفونسـو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بري      

غيسـة، والسـيد كارتاشـكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيدة      
 وانضمت السيدة هامبسون والسيد   . راكوتواريسـووا، والسـيد سـوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا         

 . أنيانوو الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار-اديبيا تونيون فييس والسيدة و

وأدىل السيد ألفونسو مارتينيس، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني والسيدة ورزازي ببيانات بصدد  -٥٢
 .مشروع القرار

 اإلدارية )٨( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار١٥٣ووفقاً للمادة  -٥٣
 .واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٤
 .٢٠٠٦/٣القرار 

 نسيصعوبة إثبات املسؤولية أو الذنب فيما يتعلق جبرائم العنف اجل

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.23نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٥٥
ألفريدسون، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة كوفا، 

ريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة،     والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينه       
وانضم السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد . والسيد الستار، والسيد تونيون فييس، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 .بريو، والسيدة هامبسون والسيد كارتاشكني الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار

 .القراروأدلت السيدة هامبسون ببيان بشأن مشروع  -٥٦

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )٧(

 . الرابعانظر املرفق )٨(
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اإلدارية  )٩( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار١٥٣ووفقاً للمادة  -٥٧
 .واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

مد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، ولالطالع على النص كما اعت. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٨
 .٢٠٠٦/٤القرار 

 الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل

املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.29نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٥٩
شني شيكيو، والسيدة تشونغ،    ألفونسـو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد ت          

والسـيد ديكـو، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو،              
 أنيانوو،  -والسـيدة راكوتواريسـووا، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس، والسيدة واديبيا              

 .السيد شريف الحقاً إىل مقدمي مشروع القراروانضم . والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 )١٠( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٦٠
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، . ن تصويتواعتمد مشروع القرار بدو -٦١
 .٢٠٠٦/٥القرار 

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )٩(
 .انظر املرفق الرابع )١٠(
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-سادساً 

أغسطس، ويف / آب١٥ من جدول أعماهلا يف جلستها الثامنة املعقودة يف ٤نظرت اللجنة الفرعية يف البند  -٦٢
أغسطس، ويف جلستها احلادية والعشرين واجلزء العلين من        / آب ١٦املعقودتني يف   جلسـتيها التاسـعة والعاشرة      

 .أغسطس/ آب٢٤جلستها الثانية والعشرين املعقودتني يف 

 :أغسطس/ آب١٥ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف  -٦٣

على التمتع  قدمت السيدة إمبونو، املقررة اخلاصة املعنية بإعداد دراسة شاملة عن الفساد وتأثريه              )أ( 
  الثقافية، تقريرها املرحلي الثاين    ةالكـامل حبقـوق اإلنسـان، وخباصـة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعـي             

)A/HRC/Sub.1/58/CRP.10()ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان كل من السيد ألفريدسون، . )١١
كو، والسيد غيسة، والسيد كارتكاشني،     والسـيد تشـني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد دي          

والسـيدة موتوك، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيد تونيون             
 ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة إمبونو مبالحظاهتا اخلتامية؛. فييس والسيد يوكوتا

 أيضاً عن السيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة موتوك،          السـيد بينغوا، بصفته منسقاً، وبالنيابة      قـدم  )ب( 
والسـيد يوكوتا، التقرير اخلتامي عن ورقة العمل املشتركة بشأن احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ القواعد واملعايري    

A/HRC/Sub.1/58/16)(القائمـة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع           
لتفاعلي الذي ويف احلوار ا. )١٢(

أغسطس، أدىل ببيان كل من السيد ألفريدسون،       / آب ١٦أعقـب هـذا العرض، وكذلك يف اجللسة التاسعة املعقودة يف            
والسـيد تشـني شيكيو، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة                

احلركة : وكوتا، فضالً عن املراقبني عن املنظمات غري احلكومية التالية        إمـبونو، والسيدة موتوك، والسيد سالمة والسيد ي       
ويف اجللسة التاسعة   .  العامل الرابع  -احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني      ، واجمللس الدويل للمرأة، و    "توباي أمارو "اهلندية  

 .أغسطس، أدىل السيد بينغوا مبالحظاته اخلتامية/ آب١٦املعقودة يف 

 :أغسطس/ آب١٦ اجللسة التاسعة أيضاً املعقودة يف ويف -٦٤

دور الدولة يف ضمان حقوق اإلنسان باإلشارة إىل        قـدم السـيد بريو ورقة العمل اليت أعدها عن            )أ( 
وكان قد سبق   . )١٣()A/HRC/Sub.1/58/CRP.12(أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال         

                                                      

  يف شروح جدول   E/CN.4/Sub.2/2006/17 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/17تقـرر تقدميه أصالً كالوثيقة       )١١(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(األعمال املؤقت 

ــيقة  )١٢( ــه أصــالً كالوث   يف شــروح جــدول األعمــال املؤقــتE/CN.4/Sub.2/2006/16تقــرر تقدمي
)A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1.( 

  يف شروح جدول   E/CN.4/Sub.2/2006/12 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/10تقـرر تقدميه أصالً كالوثيقة       )١٣(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(األعمال املؤقت 
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ء دورة الفريق العامل عن أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية فيما يتعلق       عرض ومناقشة ورقة العمل أثنا    
 بالتمتع حبقوق اإلنسان؛

 املقرر للفريق العامل للدورة عن أساليب عمل وأنشطة الشركات          -قدم السيد غيسة، الرئيس      )ب( 
 ويف احلوار التفاعلي الذي     .)١٤()A/HRC/Sub.1/58/11(عـرب الوطنـية، تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة           

أعقب ذلك، أدىل ببيان كل من السيد بينغوا، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيدة موتوك، والسيد سالمة     
ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف نفس اليوم، أدلت السيدة هامبسون ببيان بشأن التقرير كما              . والسـيد سوراجبي  

 امية؛أدىل السيد غيسة مبالحظاته اخلت

عن االتفاقات  ) أعدهتا باالشتراك مع السيدة أوكونور    (قدمـت السـيدة تشـونغ ورقة عمل          )ج( 
ــنها   ــتفيدين م ــان للمس ــوق اإلنس ــلى حق ــا ع ــراف وتأثريه ــتعددة األط ــية وامل ــادية الثنائ  االقتص

)A/HRC/Sub.1/58/CRP.8()عن  وكـان قـد سبق تقدمي ومناقشة ورقة العمل أثناء دورة الفريق العامل            . )١٥ 
 .أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية

 :ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف نفس اليوم -٦٥

 املقرر للمحفل االجتماعي، تقرير احملفل االجتماعي عن دورته         -قـدم السـيد بينغوا، الرئيس        )أ( 
كل من السيد تشني    ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان         . )١٦()A/HRC/Sub.1/58/15(الـرابعة   

شـيكيو، والسـيد كارتاشكني، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد              
 ويف اجللسة ذاهتا، أدىل السيد بينغوا مبالحظاته اخلتامية؛. الستار، والسيد تونيون فييس وكذلك املراقب عن شيلي

إلعمال التقرير الذي أعده والذي يتضمن مشروع املبادئ التوجيهية قدم السيد غيسة بياناً بصدد  )ب( 
 ، الـذي قدمه السيد شريف العام املاضي        احلصـول عـلى مـياه الشـرب وخدمـات اإلصـحاح            احلـق يف  

)E/CN.4/Sub.2/2005/25 .(          وأدىل السيد ألفريدسون، والسيد شريف، والسيد ديكو، والسيدة إمبونو، والسيدة
ونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار والسيد تونيون فييس وكذلك املراقب عن           موتوك، والسيدة أوك  

ويف اجللسة نفسها أدىل السيد غيسة مبالحظاته . املـنظمة غـري احلكومـية باكس رومانا ببيانات يف هذا الصدد          
 .اخلتامية

                                                      

ــيقة  )١٤( ــه أصــالً كالوث ــرر تقدمي ــتE/CN.4/Sub.2/2006/11تق   يف شــروح جــدول األعمــال املؤق
)A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1.( 

  يف شروح جدول   E/CN.4/Sub.2/2006/13 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/13تقـرر تقدميه أصالً كالوثيقة       )١٥(
 ).A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(األعمال املؤقت 

ــيقة  )١٦( ــه أصــالً كالوث   يف شــروح جــدول األعمــال املؤقــتE/CN.4/Sub.2/2006/15تقــرر تقدمي
)A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1.( 
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ببيانات أعضاء اللجنة الفرعية     من جدول األعمال، أدىل      ٤ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -٦٦
ولالطالع على القائمة املفصلة بأمساء   . واملراقبون عن املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

 .املتحدثني، انظر املرفق الثاين

 ةالفساد وأثره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

أغسطس، يف مشروع القرار    / آب ٢٤نظـرت اللجنة الفرعية، يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة يف            -٦٧
A/HRC/Sub.1/58/L.6            ،املقدم من السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو 

لسيد غيسة، والسيد كارتاشكني،    والسـيد تشـني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، وا           
والسـيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة،     

وانضم السيد تونيون فييس والسيدة واديبيا      . والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا       
 .مشروع القرار أنيانوو الحقاً إىل مقدمي -

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك٩وقام الرئيس بتنقيح الفقرة  -٦٨

 من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك           ٢وقامت السيدة هامبسون بتنقيح الفقرة       -٦٩
 .أيضاً

 )١٧(ية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار        من النظام الداخلي للجمع    ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٧٠
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفهياً، بدون تصويت        -٧١
 .٢٠٠٦/٦ألف، القرار الفصل الثاين، الفرع 

 آثار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية على التمتع حبقوق اإلنسان

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.14نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٧٢
 يف، والسيدة تشونغ،   ألفونسـو مارتينـيس، والسـيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شر             

والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيد بينهريو، والسيدة             
 .راكوتواريسووا، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

مد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، ولالطالع على النص كما اعت. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٧٣
 .٢٠٠٦/٧القرار 

 

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )١٧(
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 احملفل االجتماعي

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.15نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٧٤
 ألفونسـو مارتينـيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف،              

والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة        
وانضمت . إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس والسيدة ورزازي           

 .مقدمي مشروع القرارالسيدة راكوتواريسووا والسيد سالمة والسيدة يوكوتا الحقاً إىل 

 )١٨( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٧٥
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، ولالطالع على . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٧٦
 .٢٠٠٦/٨القرار 

 تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.16نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٧٧
لسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف،           ألفونسـو مارتينـيس، وا    

والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة        
ر، والسيد سوراجبي،   إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيد سالمة، والسيد الستا          

وانضمت السيدة راكوتواريسووا الحقاً إىل مقدمي . والسـيد تونـيون فييس، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا        
 .مشروع القرار

 .وأدىل السيد ديكو ببيان بشأن مشروع القرار -٧٨

، الفرع ألف، ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٧٩
 .٢٠٠٦/٩القرار 

                                                      

 .ر املرفق الرابعانظ )١٨(
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 تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.25نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -٨٠
د شريف، والسيد ديكو، والسيد     ألفونسـو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسي         

غيسـة، والسـيدة هامبسـون، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيدة         
وانضم السيد تشني شيكيو، . راكوتواريسووا، والسيد الستار، السيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا    

 .لسيد تونيون فييس الحقاً إىل مقدمي مشروع القراروالسيدة تشونغ، والسيد كارتاشكني وا

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك٩ و٨وقام الرئيس بتنقيح الفقرتني  -٨١

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفهياً، بدون تصويت        -٨٢
 .٢٠٠٦/١٠ع ألف، القرار الفصل الثاين، الفر

 آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها

أغسطس، / آب٢٤نظرت اللجنة الفرعية، يف جلستيها احلادية والعشرين والثانية والعشرين املعقودتني يف         -٨٣
 والسيد بريو،    املقدم من السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا،       A/HRC/Sub.1/58/L.26يف مشـروع املقرر     

والسيد شريف، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد           
وانضم . بينهريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا          

 .مي مشروع املقررالسيد سالمة والسيد تونيون فييس الحقاً إىل مقد

 .ويف اجللسة الثانية والعشرين، عمم السيد غيسة نصاً منقحاً ملشروع املقرر -٨٤

 .وقام الرئيس بتنقيح مشروع املقرر شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك -٨٥

 .وقام السيد ألفونسو مارتينيس بتنقيح مشروع املقرر، ووافق عليه أيضاً مقدمو املشروع -٨٦

دىل السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني،            وأ -٨٧
 .والسيدة موتوك والسيد يوكوتا ببيانات بشأن مشروع املقرر

 )١٩( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل أن آثاراً            ١٥٣ووفقـاً للمادة     -٨٨
 .ار متعلقة بامليزانية الربناجمية من املقدر أن تترتب على مشروع املقرر بصيغته املنقحةإدارية وآث

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل       . واعـتمد مشروع املقرر بصيغته املنقحة بدون تصويت        -٨٩
 .٢٠٠٦/١١١الثاين، الفرع باء، املقرر 

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )١٩(
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 احلق يف التنمية

أغسطس، يف مشروع املقرر    / آب ٢٤لستها احلادية والعشرين املعقودة يف      نظـرت اللجنة الفرعية، يف ج      -٩٠
A/HRC/Sub.1/58/L.30              ،املقـدم مـن السيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو 

والسـيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة              
 ونـور، والسـيد بيـنهريو، والسـيدة راكوتواريسـووا، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس، والسيدة               أوك

وانضم السيد ألفونسو مارتينيس والسيد كارتاشكني الحقاً       .  أنيانوو، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا     -واديبيا  
 .إىل مقدمي مشروع املقرر

ع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع باء،          ولالطال. واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت     -٩١
 .٢٠٠٦/١٠٨واملقرر 
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 : منع التمييز-سابعاً 

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب؛ )أ( 

 منع التمييز ومحاية الشعوب األصلية؛ )ب( 

 منع التمييز ومحاية األقليات )ج( 

ألعمال يف جلستيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة املعقودتني         من جدول ا   ٥نظرت اللجنة الفرعية يف البند       -٩٢
أغسطس، ويف جلستها احلادية والعشرين / آب ٢١أغسطس، ويف جلستها السادسة عشرة املعقودة يف        / آب ١٨يف  

 .أغسطس/ آب٢٤املعقودة يف 

 :أغسطس/ آب١٨ويف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف  -٩٣

 املقرر للفريق العامل املعين باألقليات، بتقدمي تقرير الفريق         -ئيس  قـام السـيد ألفريدسون، الر      )أ( 
(A/HRC/Sub.1/58/19)العامل عن دورته الثانية عشرة      

ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان        . )٢٠(
فسها، ويف اجللسة ن  . كـل من السيد بينغوا، والسيد بريو، والسيدة موتوك، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي            

 أدىل السيد ألفريدسون مبالحظاته اخلتامية؛

 املقرر للفريق العامل املعين بالسكان األصليني، تقرير الفريق العامل -قدم السيد يوكوتا، الرئيس  )ب( 
(A/HRC/Sub.1/58/22)عن دورته الرابعة والعشرين 

ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان كل . )٢١(
ونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد غيسة، والسيدة موتوك، والسيدة إمبونو من السيد ألف

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد يوكوتا مبالحظاته اخلتامية. والسيدة أوكونور

 :ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف نفس اليوم -٩٤

ها عن التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم       قـدم السـيد يوكوتـا ورقـة العمـل اليت أعد            )أ( 
(A/HRC/Sub.1/58/CRP.7) .             ،ويف احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان كل من السيد ألفريدسون

. والسيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو فضالً عن املراقب عن املنظمة غري احلكومية وهي رابطة املواطنني العامليني              
 ، أدىل السيد يوكوتا مبالحظاته اخلتامية؛ويف اجللسة ذاهتا

                                                      

يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/19تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٢٠(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 

 يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/22تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٢١(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 
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قدمت السيدة تشونغ والسيد يوكوتا، ومها املقرران اخلاصان املعنيان مبسألة التمييز القائم على أساس     )ب( 
(A/HRC/Sub.1/58/CRP.2)العمل والنسب، تقريرمها املرحلي 

ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان . )٢٢(
 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل السيد يوكوتا مبالحظاته اخلتامية. ألفريدسون والسيدة موتوككل من السيد 

 من جدول األعمال، أدىل ببيانات أعضاء اللجنة الفرعية واملراقبون ٥ويف املناقشة العامة اليت دارت بشأن البند  -٩٥
 .أمساء املتحدثني، انظر املرفق الثاينولالطالع على القائمة املفصلة ب. عن احلكومات واملنظمات غري احلكومية

 حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

أغسطس، يف مشروع القرار    / آب ٢٤نظـرت اللجنة الفرعية، يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة يف            -٩٦
A/HRC/Sub.1/58/L.2         بينغوا، والسيد شريف، والسيد كارتاشكني،      املقـدم مـن السيد ألفريدسون، والسيد

وانضم السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيدة تشونغ، والسيدة . والسيد سوراجبي
هامبسون، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار، والسيد 

 . أنيانوو، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا الحقاً إىل مقدمي مشروع املقرر-سيدة واديبيا تونيون فييس، وال

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك١وقامت السيدة هامبسون بتنقيح الفقرة  -٩٧

 . بشأن مشروع القراروأدىل السيد ألفونسو مارتينيس والسيد كارتاشكني والسيدة ورزازي ببيانات -٩٨

 )٢٣( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٩٩
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . بدون تصويت واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفهياً،        -١٠٠
 .٢٠٠٦/١١الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار 

 العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.3نظـرت اللجـنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار             -١٠١
وانضم السيد تشني شيكيو، . ، والسيدة هامبسون، والسيدة إمبونو والسيد يوكوتاألفونسو مارتينيس، والسيد بريو

والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيدة 
 .روعراكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد الستار والسيد تونيون فييس الحقاً إىل مقدمي املش

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع         . واعـتمد مشروع القرار بدوت تصويت      -١٠٢
 .٢٠٠٦/١٢ألف، القرار 

                                                      

يف شروح   E/CN.4/Sub.2/2006/21 وكالوثيقة   A/HRC/Sub.1/58/21 كالوثيقة   تقـرر تقدميه أصالً    )٢٢(
 .(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1)جدول األعمال املؤقت 

 .انظر املرفق الرابع )٢٣(
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 الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.4نظـرت اللجـنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار             -١٠٣
وانضم السيد ألفريدسون،   .  مارتينيس، والسيد بريو، والسيدة هامبسون، والسيدة إمبونو والسيد يوكوتا         ألفونسو

والسـيد تشني شيكيو، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك،              
، والسيد تونيون فييس والسيدة والسـيدة أوكونـور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة،، والسيد الستار      

 .ورزازي الحقاً إىل مقدمي املشروع

 )٢٤( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٠٤
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع         . اعـتمد مشروع القرار بدوت تصويت     و -١٠٥
 .٢٠٠٦/١٣ألف، القرار 

 التمييز القائم على العمل والنسب

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.8نظـرت اللجـنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار             -١٠٦
، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد           ألفريدسـون، والسـيد بينغوا    

كارتاشـكني، والسـيدة إمـبونو، والسيدة موتوك، والسيد بينهريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار،             
نور وانضم السيد بريو، والسيدة هامبسون، والسيدة كوفا، والسيدة أوكو        . والسـيدة ورزازي والسـيد يوكوتا     

 .والسيد تونيون فييس الحقاُ إىل مقدمي املشروع

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك٤ و٢وقام السيد بينغوا بتنقيح الفقرتني  -١٠٧

وأدىل كـل مـن السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيدة تشونغ، والسيدة هامبسون والسيد        -١٠٨
 .انات بشأن مشروع القراريوكوتا ببي

 )٢٥( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٠٩
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . ياً، بدون تصويت  واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفه      -١١٠
 .٢٠٠٦/١٤الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار 

 التمييز ضد ضحايا اجلذام وأسرهم

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.18نظـرت اللجـنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار             -١١١
 والسيد تشني شيكيو، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيد         ألفريدسـون، والسـيد بيـنغوا، والسـيد بـريو،         

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )٢٤(
 .انظر املرفق الرابع )٢٥(
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كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيد سالمة،             
 .وانضم السيد تونيون فييس الحقاً إىل مقدمي املشروع. والسيد الستار، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك١٣ و١٠وقام الرئيس بتنقيح الفقرتني  -١١٢

 . من منطوق مشروع القرار، ومل يوافق مقدمو املشروع على ذلك١٢واقترح السيد بينغوا تنقيح الفقرة  -١١٣

القرار شفهياً، ووافق مقدمو     من منطوق مشروع     ١٣ و ٩وقامـت السـيدة هامبسون بتنقيح الفقرتني         -١١٤
 .املشروع على ذلك

وأدىل كـل مـن السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيد                -١١٥
 .كارتاشكني، والسيد الستار والسيد يوكوتا ببيانات بشأن مشروع القرار

 )٢٦(مة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار       من النظام الداخلي للجمعية العا     ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١١٦
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفهياً، بدون تصويت        -١١٧
 .٢٠٠٦/١٥لقرار الفصل الثاين، الفرع ألف، ا

اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على 
 حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصة حبقوق الشعوب األصلية

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.22نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -١١٨
وانضم السيد ألفريدسون،   . ألفونسو مارتينيس، والسيد بريو، والسيدة هامبسون، والسيدة إمبونو والسيد يوكوتا         

والسـيد تشـني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا،               
 دة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد      والسـيدة موتـوك، والسـيدة أوكونـور، والسي        

 .تونيون فييس والسيدة ورزازي الحقاُ إىل مقدمي املشروع

 )٢٧( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١١٩
 .ملقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القراراإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية ا

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -١٢٠
 .٢٠٠٦/١٦القرار 

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )٢٦(
 .انظر املرفق الرابع )٢٧(
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 : قضايا حمددة يف جمال حقوق اإلنسان-ثامناً 

 املرأة وحقوق اإلنسان؛ )أ( 

 أشكال الرق املعاصرة؛ )ب( 

 رهاب ومكافحة اإلرهاب؛اإل )ج( 

 أولويات جديدة )د( 

أغسطس، / آب ١٦ من جدول األعمال يف جلستها العاشرة املعقودة يف          ٦نظرت اللجنة الفرعية يف البند       -١٢١
أغسطس، / آب١٨أغسطس، ويف جلستها الثالثة عشرة املعقودة يف / آب١٧ويف جلستها الثانية عشرة املعقودة يف 

أغسطس، ويف جلستها احلادية والعشرين واجلزء العلين من        / آب ٢١ة املعقودة يف    ويف جلسـتها السادسـة عشر     
 .أغسطس/ آب٢٤جلستها الثانية والعشرين املعقودتني يف 

 املقرر للفريق العامل    -أغسطس، قدم السيد الستار، الرئيس      / آب ١٦ويف اجللسـة العاشرة املعقودة يف        -١٢٢
ويف . )٢٨()A/HRC/Sub.1/58/25(لفريق العامل عن دورته احلادية والثالثني املعين بأشكال الرق املعاصرة، تقرير ا

أغسطس، أدىل ببيان كل من السيد / آب١٧احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف 
ويف . تشـني شـيكيو، والسيد ديكو، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور             

 .اجللسة ذاهتا، أدىل السيد الستار مبالحظاته اخلتامية

أغسطس، قدمت السيدة كوفا ورقة العمل اليت أعدهتا واليت / آب١٧ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف  -١٢٣
تتضـمن إطـاراً حمدثـاً مبشـروع املـبادئ العامـة واملـبادئ التوجيهـية بشأن حقوق اإلنسان واإلرهاب                    

(A/HRC/Sub.1/58/30)
ويف احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان كل من السيد تشني شيكيو،              . )٢٩(

والسيد شريف، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو، والسيدة أوكونور، والسيد             
منظمة التنمية التعليمية الدولية : يتنيالستار والسيد سوراجبي، فضالً عن املراقبني عن املنظمتني غري احلكوميتني التال

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة كوفا مبالحظاهتا اخلتامية. وباكس رومانا

أغسطس، قدمت السيدة باربرا فراي، املقررة اخلاصة       / آب ٢١ويف اجللسـة السادسة عشرة املعقودة يف         -١٢٤
 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تقريرها اخلتامي       املعنية مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب باستعمال       

                                                      

 يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/25تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٢٨(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 

 يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/30تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٢٩(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 
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A/HRC/Sub.1/58/27) و (Add.1
ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيان كل من السيد ديكو،            . )٣٠(

ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة فراي      . والسـيدة هامبسـون، والسيدة أوكونور، والسيد الستار والسيد يوكوتا         
 .تاميةمبالحظاهتا اخل

 املقررة للفريق العامل للدورة املعين بوضع مبادئ        -ويف اجللسـة ذاهتـا، قدمت السيدة كوفا، الرئيس           -١٢٥
توجيهـية ومبادئ عامة مفصلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، تقرير الفريق العامل                

(A/HRC/Sub.1/58/26)
 .كوفا مبالحظاهتا اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة . )٣١(

 من جدول األعمال، أدىل ببيانات أعضاء اللجنة الفرعية واملراقبون   ٦ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -١٢٦
 .ولالطالع على القائمة املفصلة بأمساء املتحدثني، انظر املرفق الثاين. عن احلكومات واملنظمات غري احلكومية

 مل املعين بأشكال الرق املعاصرةتقرير الفريق العا

، يف مشروع   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤نظرت اللجنة الفرعية، يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة يف           -١٢٧
 املقدم من السيد شريف، والسيد ديكو، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا،           A/HRC/Sub.1/58/L.9القـرار   

وكونور، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد الستار،       والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أ     
وانضم السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بريو، والسيد تشني          . والسـيد سوراجبي والسيدة ورزازي    

 . القرارشيكيو، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون والسيد تونيون فييس الحقاً إىل مقدمي مشروع

 . من منطوق مشروع القرار، ومل تتم املوافقة على ذلك٦واقترحت السيدة هامبسون تنقيح الفقرة  -١٢٨

 . من منطوق مشروع القرار شفهيا٦ًوقام السيد الستار بتنقيح الفقرة  -١٢٩

 . مشروع القراروأدلت السيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيد الستار والسيدة ورزازي ببيانات بشأن -١٣٠

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفهياً، بدون تصويت        -١٣١
 .٢٠٠٦/١٧الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار 

                                                      

 يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/27تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٣٠(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 

 يف شـروح جـدول األعمال املؤقت        E/CN.4/Sub.2/2006/26تقـرر تقدميـه أصـالً كالوثـيقة          )٣١(
(A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1). 
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 حقوق اإلنسان للمسنني

 من السيد    املقدم A/HRC/Sub.1/58/L.12نظـرت اللجنة الفرعية، يف نفس اجللسة، يف مشروع املقرر            -١٣٢
ألفونسـو مارتينـيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف،               
والسـيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة              

واريسووا، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيد      موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيدة راكوت      
 .وانضمت السيدة هامبسون الحقاً إىل مقدمي املشروع. تونيون فييس، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 .وقام الرئيس بتنقيح السطر الثاين من مشروع املقرر شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك -١٣٣

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر      . صيغته املنقحة شفهياً، بدون تصويت    واعتمد مشروع املقرر، ب    -١٣٤
 .٢٠٠٦/١٠٩الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر 

 االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء النـزاعات املسلحة

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.13نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -١٣٥
ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو،              
والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد 

ريسووا، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيد تونيون فييس، والسيدة ورزازي          بيـنهريو، والسيدة راكوتوا   
 .وانضمت السيدة هامبسون والسيد سالمة الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار. والسيد يوكوتا

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع         . واعـتمد مشروع القرار بدوت تصويت      -١٣٦
 .٢٠٠٦/١٨ر ألف، القرا

 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.19نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع القرار            -١٣٧
ألفريدسـون، والسـيد بيـنغوا، والسـيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيد       

والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيد بينهريو، والسيد سالمة، والسيد الستار،            كارتاشكني،  
وانضم السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد شريف، والسيد ديكو، والسيدة      . والسـيدة ورزازي والسـيد يوكوتا     

 . إىل مقدمي مشروع القرارهامبسون، والسيدة أوكونور، والسيدة راكوتواريسووا والسيد تونيون فييس الحقاً

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع         . واعـتمد مشروع القرار بدوت تصويت      -١٣٨
 .٢٠٠٦/١٩ألف، القرار 
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 منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب باستعمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

هتا، ويف اجللسة الثانية والعشرين، املعقودة يف اليوم نفسه يف مشروع           نظرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذا      -١٣٩
 املقدم من السيد بريو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد            A/HRC/Sub.1/58/L.24القرار  

 غيسـة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك، والسيدة أوكونور، والسيد            
وانضم . بينهريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا          

 . أنيانوو الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار-السيد تونيون فييس والسيدة واديبيا 

 . من منطوق مشروع القرار شفهيا٦ً و٣وقامت السيدة هامبسون بتعديل الفقرتني  -١٤٠

 من منطوق   ٩ و ٨ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ١وقام السيد يوكوتا بتنقيح الفقرة اخلامسة من الديباجة والفقرات           -١٤١
 .مشروع القرار، ووافق مقدمو املشروع على ذلك

وأدىل السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد تشني شيكيو، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني،              -١٤٢
 .ة أوكونور، والسيد تونيون فييس والسيدة ورزازي ببيانات بشأن مشروع القراروالسيدة كوفا، والسيد

ويف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف نفس اليوم، قام الرئيس بتنقيح مشروع القرار مرة أخرى شفهياً،  -١٤٣
 .ووافق مقدمو املشروع على ذلك

ولالطالع على النص كما    . فهياً، بدون تصويت  واعـتمد مشـروع القرار، بصيغته املعدلة واملنقحة ش         -١٤٤
 .٢٠٠٦/٢٢اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار 

الفريق العامل لوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصلة، مشفوعة بالتعليق ذي الصلة بشأن تعزيز ومحاية               
 حقوق اإلنسان عن مكافحة اإلرهاب

احلاديـة والعشرين املعقودة يف نفس اليوم، يف مشروع القرار      نظـرت اللجـنة الفرعـية، يف اجللسـة           -١٤٥
A/HRC/Sub.1/58/L.27            ،املقدم من السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو 

والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد 
تاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد سالمة، والسيد كار

وانضمت السيدة  .  أنيانوو، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا     -السـتار، والسيد تونيون فييس، والسيدة واديبيا        
 .موتوك الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار

 )٣٢( من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اللجنة الفرعية إىل اآلثار           ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٤٦
 .اإلدارية واآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقدر أن تترتب على تنفيذ مشروع القرار

                                                      

 .انظر املرفق الرابع )٣٢(
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ع ألف، ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفر. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -١٤٧
 .٢٠٠٦/٢٠القرار 

 حقوق اإلنسان واجلينوم البشري

 املقدم من السيد    A/HRC/Sub.1/58/L.28نظـرت اللجنة الفرعية، يف اجللسة ذاهتا، يف مشروع املقرر            -١٤٨
ألفونسـو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيدة تشونغ،              

، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة أوكونور، والسيد بينهريو،           والسـيد ديكـو   
 أنيانوو،  -والسـيدة راكوتواريسـووا، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس، والسيدة واديبيا              

 . قرروانضم السيد شريف الحقاً إىل مقدمي مشروع امل. والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع باء،          . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت     -١٤٩
 .٢٠٠٦/١١٠املقرر 

 محاية املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة

 وتنقيحه شفهياً،   A/HRC/Sub.1/58/L.31قـام السيد سالمة، يف نفس اجللسة، بعرض مشروع القرار            -١٥٠
روع املقدم من السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني وهو املش

شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة موتوك،             
 مة، والسيد الستار والسيدة   والسـيدة أوكونـور، والسـيد بيـنهريو، والسـيدة راكوتواريسووا، والسيد سال            

وانضم السيد ديكو، والسيدة هامبسون والسيدة ورزازي الحقاً إىل         .  أنيانوو -تونـيون فييس والسيدة واديبيا      
مقدمي مشروع القرار، بينما انسحب السيد كارتاشكني من جمموعة مقدمي مشروع القرار بينما انسحب السيد             

 .راركارتاشكني من جمموعة مقدمي مشروع الق

وقام السيد ديكو بتنقيح مشروع القرار شفهياً باقتراح حذف الفقرة الرابعة من الديباجة، وتعديل الفقرة  -١٥١
 ٤ومل يوافق مقدمو مشروع القرار إال على االقتراح بتعديل الفقرة  .  من املنطوق  ٦ من املنطوق وحذف الفقرة      ٤

 .من املنطوق

 . من منطوق مشروع القرار شفهياً، ووافق مقدمو املشروع على ذلك٦وقام السيد ديكو بتنقيح الفقرة  -١٥٢

 .واقترح السيد يوكوتا تنقيح الفقرة األوىل من ديباجة مشروع القرار، ومل يوافق مقدمو املشروع على ذلك -١٥٣

ا، وأدىل السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوف -١٥٤
 .والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا ببيانات بشأن مشروع القرار

ولالطالع على النص كما    . واعـتمد مشـروع القرار، بصيغته املنقحة واملعدلة شفهياً، بدون تصويت           -١٥٥
 .٢٠٠٦/٢١اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار 
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 ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان       -تاسعاً 
  وقضايا أخرى ذات صلة٢٠٠٦يونيه /حزيران

أغسطس، ويف / آب٩ من جدول األعمال يف جلستها الثالثة املعقودة يف   ٧نظرت اللجنة الفرعية يف البند       -١٥٦
ويف اجلزء املغلق من جلستها     ) املغلقة(أغسطس، ويف جلستها اخلامسة     / آب ١١جلسـتها الـرابعة املعقـودة يف        

أغسطس، ويف جلستها احلادية    / آب ١٥أغسطس، ويف جلستها السابعة املعقودة يف       / آب ١٤السادسة املعقودة يف    
أغسطس، / آب٢١املعقودة يف ) املغلقة(أغسطس، ويف جلستها اخلامسة عشرة / آب١٧املعقودة يف ) املغلقة(عشرة 

ستيها التاسعة عشرة ، ويف جل)اليت كان جزء منها مغلقاً(أغسطس / آب٢٢ويف جلستها السابعة عشرة املعقودة يف 
أغسطس، ويف اجلزء املغلق من جلستها الثانية والعشرين املعقودة يف          / آب ٢٣املعقودتني يف   ) املغلقتني(والعشرين  

 .أغسطس/ آب٢٥أغسطس، ويف جلستها الثالثة والعشرين املعقودة يف / آب٢٤

، بدون تصويت، أن تنشئ فريق صياغة أغسطس/ آب٩وقررت اللجنة الفرعية، يف جلستها الثالثة املعقودة يف         -١٥٧
، لتنظر فيها   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢يتوىل إعداد الوثائق اليت طلبها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره           

السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد    : وَعني أعضاء اللجنة الفرعية التالية أمساؤهم أعضاًء يف فريق الصياغة         . اللجنة الفرعية 
وتوىل رئيس الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية، السيد        .  والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد يوكوتا      بريو،

 .٢٠٠٦/١٠٥ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل الثاين، الفرع باء، املقرر . بوسويت، رئاسة فريق الصياغة أيضاً

، مناقشات مع   )يف جلسة مغلقة  (أغسطس  / آب ٢٣قودة يف   وأجرت اللجنة الفرعية، يف جلستها العشرين املع       -١٥٨
وقام . رئـيس جملس حقوق اإلنسان، السيد لويس ألفونسو دي ألبا، ومع نائب رئيس اجمللس، السيد موزا بورايزات                

يد السيد بينغوا، والسيد ديكو، والس: األعضاء التالية أمساؤهم باإلدالء ببيانات وطرح أسئلة على الرئيس ونائب الرئيس
 .وحصلوا منهما على ردود. ، والسيدة موتوك، والسيد سالمة، والسيد الستار والسيد يوكوتا)٣٣(موللري

 من جدول األعمال، أدىل ببيانات أعضاء اللجنة الفرعية واملراقبون   ٧ويف املناقشـة العامة اليت دارت بشأن البند          -١٥٩
 . قائمة املفصلة بأمساء املتحدثني، انظر املرفق الثاينولالطالع على ال. عن احلكومات واملنظمات غري احلكومية

، يف الوثيقة   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥ونظـرت اللجـنة الفرعـية، يف جلسـتها الثالثة والعشرين املعقودة يف               -١٦٠
A/HRC/Sub.1/58/CRP.13اليت تتضمن مشروع مقرر مقدم من الرئيس ومرافق أعدها فريق الصياغة . 

سو مارتينيس والسيد ديكو والسيد غيسة والسيدة هامبسون والسيد كوفا والسيدة           وأدىل السـيد ألفون    -١٦١
 .موتوك والسيدة يوكوتا ببيانات بشأن الوثيقة ومشروع املقرر

ولالطالع على النص كما اعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع باء،          . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت     -١٦٢
 .٢٠٠٦/١١٢املقرر 

 
                                                      

 .عضو مناوب )٣٣(
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 اد تقرير الدورة الثامنة واخلمسني جمللس حقوق اإلنسان اعتم-عاشراً 

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ يف جلستها الثالثة والعشرين املعقودة يف ٨نظرت اللجنة الفرعية يف البند  -١٦٣

ويف اجللسـة ذاهتـا قدم السيد شريف، مقرر اللجنة الفرعية، مشروع التقرير عن أعمال دورهتا الثامنة                  -١٦٤
 .Add.1)وA/HRC/Sub.1/58/L.11  وA/HRC/Sub.1/58/L.10(واخلمسني 

وأدىل السـيد ألفونسو مارتينيس والسيد بينغوا والسيد ديكو والسيد كارتاشكني ببيانات بشأن اعتماد               -١٦٥
 .التقرير

ويف اجللسـة ذاهتـا، اعتمدت اللجنة الفرعية مشروع التقرير بشرط االستشارة، وقررت تكليف املقرر                -١٦٦
 .ورته النهائيةبوضعه يف ص
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

 .تنظيم العمل -١

مسـألة انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك سياسات التمييز والعزل العنصريني، يف                -٢
تقرير : ةمجيع البلدان، مع االهتمام خاصة بالبلدان واألقاليم املستعمرة وغريها من البلدان واألقاليم التابع            

 ).٢٣-د(٨اللجنة الفرعية مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 .إقامة العدل وسيادة القانون والدميقراطية -٣

 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٤

 :منع التمييز -٥

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب؛ )أ(  

 منع التمييز ومحاية الشعوب األصلية؛ )ب(  

 .منع التمييز ومحاية األقليات )ج(  

 :قضايا حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان -٦

 املرأة وحقوق اإلنسان؛ )أ(  

 أشكال الرق املعاصرة؛ )ب(  

 اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب؛ )ج(  

 .أولويات جديدة )د(  

 .ا ذات الصلة وغريه من القضاي٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٢تنفيذ مقرر جلنة حقوق اإلنسان  -٧

 .اعتماد التقرير عن الدورة الثامنة واخلمسني جمللس حقوق اإلنسان -٨
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 املرفق الثاين
 املناقشة العامة: قائمة املتحدثني

 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

 السـيد ألفونسـو مارتينيس، والسيد ديكو، والسيدة هامبسون، والسيد           :األعضـاء 
 .شكني، والسيد سالمة، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتاكارتا

 جزء من اجللسة األوىل
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٧

 ١ 
 تنظيم العمل

 السيد مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيدة تشونغ، والسيد غيسة، والسيدة          :األعضـاء 
 الستار، والسيد هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيد سالمة، والسيد

 .سوراجبي، والسيدة ورزازي والسيد يوكوتا

 جزء من اجللسة الثانية
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٧

 

 السـيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو،            :األعضـاء 
.والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي

 جزء من اجللسة الثالثة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٩

 

 .السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد شريف، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون: األعضاء

 . مجهورية إيران اإلسالمية:املراقبون احلكوميون

 حتالف قانون اهلنود األمريكيني، رابطة التعليم   :املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية     
ة دراسة تنظيم السالم، االحتاد األورويب للعالقات العامة، اجمللس اهلندي     العـاملي، جلـن   

ألمـريكا اجلنوبـية، منظمة التنمية التعليمية الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق            
اإلنسان، باكس رومانا، مجعية الشعوب املهددة، الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان للمرأة، 

 .حتاد العاملي لليهودية التقدميةوجملس السالم العاملي، اال

 جزء من اجللسة السادسة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤

 ٢ 
مسـألة انـتهاك حقـوق اإلنسان       
واحلـريات األساسـية، مبا يف ذلك       
سياسات التمييز والعزل العنصريني،    
يف مجيع البلدان، مع االهتمام خاصة      
بالـبلدان املسـتعمرة وغريهـا من       

ير تقر: الـبلدان واألقالـيم التابعة    
اللجـنة الفرعـية مبوجب قرار جلنة     

 )٢٣-د(٨حقوق اإلنسان 
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

 السيد تشني شيكيو، والسيد ديكو، والسيد كارتاشكني، والسيد سالمة،          :األعضـاء 
 .والسيدة ورزازي

 . إندونيسيا، واالحتاد الروسي، وتونس):حق الرد(املراقبون احلكوميون 

 .دولية املشتركة بني األديان املنظمة ال:املراقبون عن املنظمات غري احلكومية

 جزء من اجللسة السابعة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥

 جزء من اجللسة الثامنة . سري النكا):حق الرد(املراقبون احلكوميون 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥

 جزء من اجللسة العاشرة . مجهورية إيران اإلسالمية):حق الرد(املراقبون احلكوميون 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦

 ٢ 
مسـألة انـتهاك حقـوق اإلنسان       
واحلـريات األساسـية، مبا يف ذلك       
سياسات التمييز والعزل العنصريني،    
يف مجيع البلدان، مع االهتمام خاصة      
بالـبلدان املسـتعمرة وغريهـا من       

تقرير : الـبلدان واألقالـيم التابعة    
للجـنة الفرعـية مبوجب قرار جلنة     ا

 )تابع() ٢٣-د(٨حقوق اإلنسان 

 رابطة التعليم العاملي، جلنة دراسة تنظيم السالم، االحتاد :ظمات غري احلكوميةاملراقبون عن املن 
 .األورويب للعالقات العامة، املؤسسة البوذية الدولية، الزمالة الدولية للمصاحلة

 . إريتريا):حق الرد(املراقبون احلكوميون 

 جزء من اجللسة الثانية والعشرين
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤

 ٣ 
وسـيادة القانون   إقامـة العـدل،     

 والدميقراطية

 رابطة املواطنني العامليني، املنظمة الدولية املشتركة :املراقبون عن املنظمات غري احلكومية
بني األديان، اجمللس الدويل للمرأة، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، املعهد الدويل 

 الرابع، جلنة العمال اليابانيني      العامل -للسـالم، احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني        
 .حلقوق اإلنسان، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف     : املراقـبون عـن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
 .املغرب

 جزء من اجللسة العاشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦

 ٤ 
ــية  ــوق االقتصــادية واالجتماع احلق

 والثقافية
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

 جزء من اجللسة الثالثة عشرة ).بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي( باكستان :قبون احلكوميوناملرا
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨

 .غيسة السيد :األعضاء

 رابطة املواطنني العامليني، جلنة دراسة تنظيم       :املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية      
السالم، مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني وسكان اجلزر، اجمللس اهلندي 
ألمـريكا اجلنوبـية، املنظمة الدولية املشتركة بني األديان، الرابطة الدولية للمحامني            

يني، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، الزمالة اليابانية للمصاحلة، باكس الدميقراط
كذلك بالنيابة عن منظمة الفرنسيسكان الدولية، االحتاد الدويل حلركات البالغني (رومانا 

الكاثوليك الريفيني، احلركة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز والعنصرية، االحتاد 
 . العمل من أجل البيئة-، تشاد )يالعاملي اللوثر

 . بنغالديش:املراقبون احلكوميون

 . سري النكا):حق الرد(املراقبون احلكوميون 

 جزء من اجللسة الرابعة عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨

 اجللسة السادسة عشرة . السيدة هامبسون:األعضاء
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١

 ٥ 
 :منع التمييز

العنصرية والتمييز العنصري     )أ(
 وكره األجانب؛ 

مـنع التمييز ومحاية الشعوب      )ب(
 األصلية؛ 

 .منع التمييز ومحاية األقليات )ج(
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

 جزء من اجللسة العاشرة .لزمالة اليابانية للمصاحلة ا:املراقبون عن املنظمات غري احلكومية
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦

 ٦ 
 :قضايا حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان

 املرأة وحقوق اإلنسان؛ )د(
 أشكال الرق املعاصرة؛  )ه(
 اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب؛ )و(
 .أولويات جديدة )ز(

 . السيدة تشونغ:األعضاء

 رابطة التعليم العاملي، منظمة الفرنسيسكان      :وميةاملراقـبون عـن املنظمات غري احلك      
، املنظمة الدولية املشتركة بني     )بالنيابة أيضاً عن اجلمعية الدولية ملكافحة الرق      (الدولية  

األديان، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، االحتاد الدويل للنساء اجلامعيات، املعهد 
أيضاً (ية اجلديدة، منظمة رصد األمم املتحدة       الـدويل لدراسات عدم االحنياز، اإلنسان     

، املؤمتر الدويل للمتطوعني، االحتاد الدويل للسالم       )بالنيابة عن رابطة املواطنني العامليني    
واملصاحلة، مؤسسة ماهاراشترا، مؤسسة ملشاند وباربايت ثاداين، االحتاد النسائي الدويل          

التعاون التعليمي، مؤمتر النقل العاملي     للسـالم، جملـس النساء، اجمللس النسائي جلمعية         
، املنظمة العاملية   )للمعلومات، االحتاد العاملي لليهودية التقدمية، املؤمتر اليهودي العاملي       

 .ملناهضة التعذيب

 اجللسة الثانية عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٧

 

تونسية حلقوق  رابطة املواطنني العامليني، الرابطة ال:املراقبون عن املنظمات غري احلكومية
الطفـل، جلـنة دراسة تنظيم السالم، االحتاد األورويب للعالقات العامة، منظمة التنمية             

 .التعليمية الدولية، املنظمات العاملية للمرأة

 . مجهورية إيران اإلسالمية، االحتاد الروسي:املراقبون احلكوميون

 جزء من اجللسة الثالثة عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

لسيد ألفونسو مارتينيس، والسيد تشني شيكيو، والسيد سوراجبي، والسيدة          ا :األعضاء
 . أنيانوو-واديبيا 

 . االحتاد الروسي:املراقبون احلكوميون

كذلك بالنيابة  " (توباج أمارو " احلركة اهلنيدية    :املراقبون عن املنظمات غري احلكومية    
اإلنسان، االحتاد العاملي   ، االحتاد الدويل لرابطات حقوق      )عـن جملـس السالم العاملي     

 . العامل الثالث-اللوثري، باكس رومانا، مركز أوروبا 

 جزء من اجللسة الثالثة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٩

 ٧ 
تنفـيذ مقـرر جملس حقوق اإلنسان       

يونيه/ حزيران ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢
  وقضايا أخرى ذات صلة٢٠٠٦

سيد كارتاشكني، والسيدة  السيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، وال:األعضاء
 .موتوك، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيدة ورزازي، والسيد يوكوتا

 . الصني:املراقبون احلكوميون

 . الزمالة اليابانية للمصاحلة:املراقبون عن املنظمات غري احلكومية

 اجللسة الرابعة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١١

 

بينغوا، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو،  السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد :األعضاء
والسـيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون،           
والسيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو، والسيد موللري، والسيدة راكوتواريسووا، والسيد       

 .سالمة، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي

 )مغلقة(سة اجللسة اخلام
 ٢٠٠٦ آب أغسطس ١٤

 

 السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيد شريف، والسيد ديكو،          :األعضـاء 
والسـيد غيسـة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو، والسيدة           

 .موتوك، والسيد الستار، والسيد سوراجبي، والسيدة ورزازي

 )قةمغل(جزء من اجللسة السادسة 
 ٢٠٠٦أغطس / آب١٤
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

 السيد كارتاشكني، والسيدة إمبونو، والسيدة موتوك، والسيد سالمة، والسيد :األعضاء
 .الستار، والسيدة ورزازي

 جزء من اجللسة السابعة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥

 السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو،          :األعضاء
والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة،           
والسـيدة هامبسـون، والسيد كارتاشكني، والسيدة كوفا، والسيدة إمبونو، والسيدة           

د بينهريو، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد       موتـوك، والسيدة أوكونور، والسي    
 .سوراجبي، والسيد تونيون فييس، والسيدة ورزازي، والسيد يوكوتا

 اجللسة احلادية عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٧

 )مغلقة(

 ٧ 
تنفـيذ مقـرر جملس حقوق اإلنسان       

يونيه/ حزيران ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢
 وقضـايا أخـرى ذات صلة       ٢٠٠٦

 )تابع(

 السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بينغوا، والسيد تشني شيكيو، والسيد شريف،           :األعضـاء 
ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد كارتاشكني،       والسـيدة تشـونغ، والسيد      

والسـيد موللـري، والسيدة أوكونور، السيد بينهريو، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد             
 . أنيانوو، والسيدة ورزازي، والسيد يوكوتا-تونيون فييس، والسيدة واديبيا 

 اجللسة اخلامسة عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١

 )مغلفة(

 

 :جللسة العامةا
 . السيد تشني شيكيو:األعضاء

 ).بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي( باكستان :املراقبون احلكوميون
 :اجللسة املغلقة

تشونغ،  السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد بريو، والسيد تشني شيكيو، والسيدة :األعضاء
رتاشكني، والسيدة كوفا، والسيد موللري،     والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيدة هامبسون، والسيد كا       

والسـيدة أوكونور، والسيد بينهريو، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس، والسيدة             
 . أنيانوو، والسيدة ورزازي، والسيد يوكوتا-واديبيا 

 اجللسة السابعة عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢
 )كان جزء منها مغلقاً(
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتاريخ انعقادها املتحدثون

فونسو مارتينيس، والسيد ألفريدسون، والسيد بينغوا، والسيد بريو،         السيد أل  :األعضاء
والسـيد شريف، والسيدة تشونغ، والسيد ديكو، والسيد غيسة، والسيد كارتاشكني،           
 والسـيد موللـري، والسيدة أوكونور، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد تونيون فييس،            

 .، والسيد يوكوتا أنيانوو، والسيدة ورزازي-والسيدة واديبيا 

 اجللسة التاسعة عشرة
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣

 )مغلفة(

 السيد بينغوا، والسيد تشني شيكيو، والسيد ديكو، والسيد غيسة، السيد           :األعضـاء 
 والسيدة أوكونور، والسيد سالمة، والسيد الستار، والسيد كارتاشكني، والسيد موللري،

 . أنيانوو، والسيدة ورزازي-تونيون فييس، والسيدة واديبيا 

 اجللسة العشرون
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣

 )مغلقة(

 ٧ 
تنفـيذ مقـرر جملس حقوق اإلنسان       

يونيه/ حزيران ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢
 وقضـايا أخـرى ذات صلة       ٢٠٠٦

 )تابع(

 السيد ألفونسو مارتينيس، والسيد تشني شيكيو، والسيدة هامبسون، والسيد          :األعضاء
 أنيانوو،  -لسيد سالمة، والسيد الستار، السيدة واديبيا       كارتاشكني، والسيد موللري، وا   

 .والسيدة ورزازي، والسيد يوكوتا

 جزء من اجللسة الثانية والعشرين
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤
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 املرفق الثالث

 قائمة احلضور

 اخلرباء واملناوبون

 االسم بلد اجلنسية

 السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس )كوبا(

 ودموندور ألفريدسونالسيد غ )آيسلندا(
 ∗   السيد جاكوب مولر

 السيد خوسيه بينغوا )شيلي(

 السيد غاسبار بريو )هنغاريا(

 السيد مارك بوسويت )بلجيكا(

 السيد تشني شيكيو )الصني(

 السيد حممد احلبيب شريف )تونس(

 السيدة شني سونغ تشونغ )مجهورية كوريا(

 السيد إميانويل ديكو )فرنسا(

 السيد احلاج غيسة )الالسنغ(

 السيدة فرانسواز جني هامبسون )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

 كارتاشكني. السـيد فالدميري أ    )االحتاد الروسي(
 *مالغوينوف.    السيد أوليغ س

 السيدة كاليويب كوفا )اليونان(

 السيدة يوليا أنطوانيال موتوك )رومانيا(

 السيدة فلوريزيل أوكونور )كاجاماي(

 السيد باولو سريجيو بينهريو )الربازيل(
 *   السيدة ماريليا ساردينربغ زيلرت غونسالفيس

 السيدة اللينا راكواتوريسووا )مدغشقر(

                                                      

 .مناوب ∗
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 االسم بلد اجلنسية

 السيد إبراهيم سالمة )مصر(

 السيد عبد الستار )باكستان(

 السيد سويل جيهاجنري سوراجبي )اهلند(

 خانيو إيفان تونيون فييسالسيد  )بنما(

  أنيانوو -واديبيا  . أو. يو. السيدة ن  )نيجرييا(
 *   السيدة كريسيت إزمي إمبونو

 السيدة حليمة مبارك ورزازي )املغرب(

 الســيد يــوزو يوكوتــا )اليابان(
 *   السيدة يوكو هاياشي
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني

 الحتاد الروسيا تونس الكامريون
 إثيوبيا اجلزائر كوستاريكا
 األردن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كولومبيا
 إريتريا جنوب أفريقيا الكويت
 إسبانيا الدامنرك مالطة
 أملانيا سري النكا مايل

 أندورا السلفادور ماليزيا
 إندونيسيا سلوفينيا مصر

 أوزبكستان السودان املغرب
 أوكرانيا يسراسو املكسيك

) اإلسالمية-مجهورية (إيران  شيلي اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 آيسلندا الصني موريتانيا
 إيطاليا العراق النمسا
 باكستان غواتيماال نيجرييا
 بربادوس غينيا هاييت
 بلجيكا فرنسا اهلند

 بنغالديش فنـزويال هنغاريا
 بوتان فنلندا هولندا

 البوسنة واهلرسك فييت نام الواليات املتحدة األمريكية
 تايلند قربص اليابان
 تركيا قطر اليونان

 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني
 الكرسي الرسويل

 هيئات األمم املتحدة
 صندوق األمم املتحدة للسكان

 الوكاالت املتخصصة
 مكتب العمل الدويل

 ليةاملنظمات احلكومية الدو
 املنظمة الدولية للفرنكوفونية
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 املنظمات غري احلكومية
 املركز االستشاري العام

 جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية االحتاد الدويل لنساء األعمال والنساء املهنيات
  العامل الثالث-مركز أوروبا   العامل الرابع-احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني 

 منظمة الفرنسيسكان الدولية جلديدةاإلنسانية ا
 التحالف الدويل للمرأة االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

 اجمللس الدويل للمرأة احلركة العاملية لألمهات

 املركز االستشاري اخلاص

 احلـركة الدولية من أجل السالم والتنمية يف منطقة        
    البحريات الكربى

 ينائتالف هنود أمريكا القانو
 منظمة العفو الدولية

 الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية
 الطائفة البهائية الدولية

 ائتالف مكافحة االجتار باملرأة
 االحتاد الدويل للنساء اجلامعيات

 الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها
 املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم

 أشكال التمييز املـنظمة الدولية للقضاء على مجيع       
    العنصري

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
 الرابطة األوروبية لألقارب ومقدمي الرعاية يف املرتل      

    العاملني دون أجر
 مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني     

    وسكان اجلزر
 معهد جنيف لبحوث السالم العاملي

 "توباي أمارو"احلركة اهلندية 
 ولية للتعاون بني األدياناملنظمة الد

 الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني
 اللجـنة الدولـية الحترام وتطبيق امليثاق األفريقي       

    حلقوق اإلنسان والشعوب

 اللجنة الدولية هلنود األمريكتني
 االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
 االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

 يت الدوليةمنظمة باكس كريس
 باكس رومانا

 مجعية الشعوب املهددة باالنقراض
 الرابطة الدولية للطالب الشبان الكاثوليكيني

 الرابطة الدولية إيوس برميي فريي
 الزمالة اليابانية للمصاحلة

 جلنة العمال اليابانيني حلقوق اإلنسان
 اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب األنديز األوائل

 "لوالية الدوليةا"منظمة 
 املركز اهلولندي للشعوب األصلية

 الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب      
    شرقي آسيا

  العمل من أجل البيئة-تشاد 
 وكالة املدن املتحدة للتعاون بني الشمال واجلنوب

 الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان للمرأة
 يةالرابطة النسائية الدولية للسلم واحلر

 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
 املنظمة العاملية للمرأة

 املنظمة التونسية لألطباء الشباب بال حدود
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 القائمة
 اجلميع من أجل التعويضات واالنعتاق

 رابطة التعليم العاملي
 رابطة املواطنني العامليني
 جلنة دراسة تنظيم السالم

 االحتاد األورويب للعالقات العامة
 ة فريدريش إيربتمؤسس

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

 منظمة التنمية التعليمية الدولية
 االحتاد الدويل حلركات البالغني الكاثوليك الريفيني

 الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم
 املعهد الدويل للسالم

 حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب
 جملس السالم العاملي

 حتاد العاملي لليهودية التقدميةاال
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 املرفق الرابع

 ما يترتب على القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا
 الثامنة واخلمسني من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

 اجمللس بيان باآلثار    إذا اعـتمد جملـس حقوق اإلنسان مشاريع املقررات املوصى هبا، سيدرج يف تقرير              -١
وعليه، ال يتضمن هذا . اإلداريـة واآلثار يف امليزانية الربناجمية اليت ستترتب على املوارد اإلضافية املطلوب توفريها          

التقرير أي بيان باآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية بصدد القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية 
 .هتا الثامنة واخلمسنييف دور
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 املرفق اخلامس

قـرارات ومقررات اللجنة الفرعية اليت تشري إىل مسائل ُوجِّه نظر جلنة حقوق             
اإلنسـان إليها، أو يتوقع أن تتخذ اللجنة إجراءات بشأهنا، مبا فيها القرارات             

 واملقررات اليت تترتب عليها آثار إدارية وأخرى يف امليزانية الربناجمية 

 راتالقرا

 -٢٠٠٦/١ .٥، ٣، ٢، ١تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل، الفقرات 

 -٢٠٠٦/٢ .٤احلق يف احلصول على انتصاف فعال، الفقرة 

 -٢٠٠٦/٣ .٤حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم، الفقرة 

 -٢٠٠٦/٤ .٥ق حباالت العنف اجلنسي، الفقرة صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعل

 -٢٠٠٦/٥ .١٤الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل، الفقرة 
الفسـاد وأثره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية            

 .٩ و٨ و٧والثقافية، الفقرات 
٢٠٠٦/٦- 

 -٢٠٠٦/٧ .٣ و٢رب الوطنية على التمتع حبقوق اإلنسان، الفقرتان آثار أساليب عمل وأنشطة الشركات ع
 -٢٠٠٦/٨ .٨ و٦احملفل االجتماعي، الفقرتان 

 -٢٠٠٦/٩ .٤تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع، الفقرة 
 -٢٠٠٦/١٠ .٩رافق الصحية، الفقرة تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات امل

 -٢٠٠٦/١١ .٢ و١حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، الفقرتان 
 -٢٠٠٦/١٣ .٣١ و١١ و١٠ و٤ و٣الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، الفقرات 

 -٢٠٠٦/١٤ .٤التمييز على أساس العمل والنسب، الفقرة 
 -٢٠٠٦/١٥ .١٣ و١٠التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم، الفقرتان 

اآلثـار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك        
 .٧اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصة حبقوق الشعوب األصلية، الفقرة 

٢٠٠٦/١٦- 

 -٢٠٠٦/١٧ .٦ إىل ١تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، الفقرات 
االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء النـزاعات املسلحة، 

 .٧الفقرة 
٢٠٠٦/١٨- 

لتعليقات ذات الفريق العامل املكلَّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، مشفوعة با
 .٩ و٨ و٧الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، الفقرات 

٢٠٠٦/٢٠- 
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 )تابع(القرارات 

 -٢٠٠٦/٢١ .٢ و١محاية املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة، الفقرتان 
اخلفيفة، مـنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة        

 .١٠ و٨الفقرتان 
٢٠٠٦/٢٢- 

 املقررات

 -٢٠٠٦/١١٠ .حقوق اإلنسان واجلينوم البشري
 -٢٠٠٦/١١١ .آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها
 -٢٠٠٦/١١٢ .١/١٠٢تنفيذ اللجنة الفرعية ملقرر جملس حقوق اإلنسان رقم 
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 قائمة بالدراسات والتقارير

  دراسات وتقارير مستكملة يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية-ألف 

تقدمي الدراسة النهائية أو 
 التقرير النهائي

تقدمي الدراسة األولية أو 
 التقرير األويل

الوالية املنشأة  (السند التشريعي   
ــر /يف ــب، وآخــ مبوجــ

املقــــررات /القــــرارات
 ان وبند جدول األعمالالعنو املقرر اخلاص )املتعلقة باملوضوع 

الـدورة الثامنة واخلمسون    
)٢٠٠٦( 

الـدورة السادسة واخلمسون    
)٢٠٠٤( 

؛ قرار ٢٠٠٤/١٢٣مقرر اللجنة 
 ٢٠٠٦/١اللجنة الفرعية 

تطبـيق املعاهدات الدولية حلقوق      -١ السيد إميانويل ديكو
 )٣البند (اإلنسان على نطاق العامل 

 )A/HRC/Sub.1/58/5 وAdd.1( 

 الثامنة واخلمسون   الـدورة 
)٢٠٠٦( 

الـدورة الـرابعة واخلمسون     
)٢٠٠٢( 

 ٢٠٠١/٨قرارا اللجنة الفرعية    
 ٢٠٠٦/٩و

، )فرنسا( إميانويل ديكو السيد
ــة   ــاج غيس ــيد احل والس

، والسيدة يوليا   )السـنغال (
، )رومانيا(أنتوانـيال موتوك    

ــا   ــوزو يوكوت ــيد ي والس
، والسيد خوسيه   )الـيابان (

 كمنسق) شيلي(بينغوا 

تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف      -٢
جمـال حقوق اإلنسان يف سياق      

 )٤البند (مكافحة الفقر املدقع 

 )A/HRC/Sub.1/58/16( 

الـدورة الثامنة واخلمسون    
)٢٠٠٦( 

الـدورة اخلامسة واخلمسون    
)٢٠٠٣( 

؛٢٠٠٣/١١٢مقـرر اللجنة    
 ٢٠٠٦/٢٢قرار اللجنة الفرعية 

ــراي  ــرا ف ــيدة بارب * الس
 )يات املتحدة األمريكيةالوال(

 ــــــ
مل تعد السيدة فراي عضواً   *   

 مناوباً يف اللجنة الفرعية

منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت      -٣
ترتكب باستخدام األسلحة الصغرية    

 )٦البند (واألسلحة اخلفيفة 

 )A/HRC/Sub.1/58/27 وAdd.1( 
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 مالية بدأ إعدادها يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية ورقات عمل ووثائق أخرى ال تترتب عليها آثار -باء 

مقرر للجنة /آخر قرار(السند التشريعي 
 العنوان وبند جدول األعمال عهد هبا إىل )الفرعية بشأن املوضوع 

يات التحقيق من أجل احلقيقة     ورقـة عمـل بشأن العدالة االنتقالية وآل        -١ )بنما(السيد جانيو تونيون فييس  ٢٠٠٦/١٠٧مقرر اللجنة الفرعية 
 )٣البند (واملصاحلة مع التشديد على خربات أمريكا الالتينية 

 تقدم إىل الفريق العامل املعين بإقامة العدل 

 )٥لبند ا(ورقة العمل بشأن مسألة الشعوب األصلية ومنع الرتاعات وحلها  -٢ )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس  ٢٠٠٦/١٣قرار اللجنة الفرعية 

تقدم إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني أو إىل أي آلية مشورة             
 من اخلرباء تنشأ مستقبالً

احلقبة االستعمارية اليت ال تزال تؤثر اليوم تأثرياً        ورقـة عمل بشأن آثار       -٣ )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس  ٢٠٠٦/١٣قرار اللجنة الفرعية 
 )٥البند (ع املعيشية للشعوب األصلية يف خمتلف أحناء العامل سلبياً يف األوضا

تقـدم إىل الـدورة السادسـة والعشرين للفريق العامل املعين بالسكان             
األصـليني وإىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو إىل الدورة           

 األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالً

)مجهورية كوريا( سونغ تشونغ -السيدة شني  ٢٠٠٦/١٠٩مقرر اللجنة الفرعية   )٦البند (ورقة عمل بشأن حقوق اإلنسان للمسنني  -٤

تقدم إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو الدورة األوىل ألية            
 آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالً
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 وق اإلنسان للموافقة عليها الدراسات والتقارير اجلديدة املوصى هبا جمللس حق-جيم 

 السند التشريعي تقدمي التقرير األول
عضو اللجنة الفرعية املقرر تعيينه 

 العنوان وبند جدول األعمال مقرراً خاصاً

أو الدورة  ) ٢٠٠٧(الـدورة التاسعة واخلمسون     
 األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالً

تطبيق احلق يف احلصول على انتصاف       -١ )تونس(مد حبيب شريف السيد حم ٢٠٠٦/٢قرار اللجنة الفرعية 
 )٣البند (فعال النتهاكات حقوق اإلنسان 

أو الدورة ) ٢٠٠٧(الدورة التاسعة واخلمسون 
 ألي آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالًاألوىل 

السـيدة فرانسواز جني هامبسون      ٢٠٠٦/٣قرار اللجنة الفرعية 
ربيطانيا العظمى  اململكة املتحدة ل  (

 )وآيرلندا الشمالية

حماسبة املوظفني الدوليني املشاركني يف  -٢
 )٣البند (عمليات دعم السالم 

أو الدورة ) ٢٠٠٧(الدورة التاسعة واخلمسون 
 ألي آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالًاألوىل 

٢٠٠٦/١١١مقرر اللجنة الفرعية   الديـون عـلى التمتع حبقوق       آثـار  -٣ )السنغال(السيد احلجي غيسة 
 )٤البند (اإلنسان وممارستها 

أو الدورة ) ٢٠٠٧(الدورة التاسعة واخلمسون 
 ألي آلية مشورة من اخلرباء تنشأ مستقبالًاألوىل 

السـيدة فرانسواز جني هامبسون      ٢٠٠٦/١٦قرار اللجنة الفرعية 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (

 )وآيرلندا الشمالية

ثـار القانونـية املترتبة على زوال       اآل -٤
الوجود  الـدول وغريهـا مـن األقاليم من       

ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق        
اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً      

 )٥البند (حبقوق الشعوب األصلية 

٢٠٠٧ 
التقرير األويل املقرر تقدميه إىل اللجنة الفرعية       

، أو يف غياب أي منها، أو هيئة جديدة للخرباء
 إىل جملس حقوق اإلنسان

التمييز ضد املصابني باجلذام وأسرهم      -٥ )اليابان(السيد يوزو يوكوتا  ٢٠٠٦/١٥قرار اللجنة الفرعية 
 )٥البند (
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 السابع املرفق

  واخلمسني للجنة الفرعيةالثامنة اليت صدرت للدورة بالوثائق قائمة

 رات العامة الصادرة يف سلسلة النشالوثائق

 جدول بند 
 *الرمز األعمال

 A/HRC/Sub.1/58/1 ١ مذكرة من األمني العام: جدول األعمال املؤقت وتنظيم العمل

 A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1 ١ من إعداد األمني العامشروح جدول األعمال املؤقت 

السابعة تعلقة بالدورة    امل حصاءاتمذكـرة من األمانة تتضمن اإل     
  حقوق اإلنسانجنة الفرعية لتعزيز ومحاية للواخلمسني

١ A/HRC/Sub.1/58/2 

A/HRC/Sub.1/58/3 ١ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/4  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.9صدرت حتت الرمز 

التقرير النهائي للسيد ديكو املقرر اخلاص بشأن تطبيق املعاهدات         
 الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

٣ A/HRC/Sub.1/58/5 

 A/HRC/Sub.1/58/5/Add.1 ٣ إضافة

 A/HRC/Sub.1/58/6 ٣ مل تقدم

ورقة عمل أعدها السيد فالدميري كارتاشكني عن حقوق اإلنسان         
 ٢٠٠٥/١٠٥وسيادة الدولة عمالً مبقرر اللجنة الفرعية 

٣ E/CN.4/Sub.2/2006/7 

 A/HRC/Sub.1/58/8 ٣ تقرير الفريق العامل للدورة عن إقامة العدل

 A/HRC/Sub.1/58/9  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.3صدرت حتت الرمز 

                                                      

 استعيض عن سلسلة الرمز     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩ بالنسـبة جلمـيع الوثـائق الـيت صدرت بعد          *
E/CN.4/Sub.2/---  ة   بالسلسـلA/HRC/Sub.1/--- .     جلميع رموز الوثائق   ) أو تناظر األرقام األخرية   (ويـناظر الرقم األخري

لرموز الوثائق الوارد ذكرها يف شروح جدول األعمال ) أو األرقام األخرية(الصادرة يف سلسلة النشرات العامة الرقم األخري 
 .حتت سلسلة الرمز القدمي) A/HRC/Sub.1/58/1/Add.1(املؤقت 
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 )تابع ( الصادرة يف سلسلة النشرات العامةالوثائق

بند جدول  
 *الرمز األعمال

 A/HRC/Sub.1/58/10  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.12صدرت حتت الرمز 

ن أساليب عمل وأنشطة    تقريـر مـن الفـريق العامل للدورة ع        
 الشركات عرب الوطنية عن دورته الثامنة

٤ A/HRC/Sub.1/58/11

 Corr.1و

تعزيـز احلق يف التنمية يف سياق عقد األمم املتحدة للقضاء على            
 مذكرة مقدمة من األمانة): ٢٠٠٦-١٩٩٧(الفقر 

٤ E/CN.4/Sub.2/2006/12 

 E/CN.4/Sub.2/2006/13  )اهانظر أدن (A/HRC/Sub.1/58/CRP.8صدرت حتت الرمز 

 A/HRC/Sub.1/58/14 ٤ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/15 ٤ احملفل االجتماعي

التقرير النهائي املقدم من السيد بينغوا بوصفه منسق فريق اخلرباء          
املخصـص املعين بتنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق          

 اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع

٤ A/HRC/Sub.1/58/16 

 A/HRC/Sub.1/58/17  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.10صدرت حتت الرمز 

 A/HRC/Sub.1/58/18 ٤ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/19 ٥ تقرير الفريق العامل املعين باألقليات عن دورته الثانية عشرة

 A/HRC/Sub.1/58/20 ٥ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/21  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.2صدرت حتت الرمز 

تقريـر الفريق العامل املعين بالسكان األصليني عن دورته الرابعة          
 والعشرين

٥ A/HRC/Sub.1/58/22 

تقريـر مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن 
االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق 

 اعات املسلحةأثناء النـز

٦ A/HRC/Sub.1/58/23 

 A/HRC/Sub.1/58/24 ٦ مل تقدم
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 )تابع ( الصادرة يف سلسلة النشرات العامةالوثائق

بند جدول  
 األعمال

 *الرمز

تقريـر الفـريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة عن دورته           
 احلادية والثالثني

٦ A/HRC/Sub.1/58/25 

ورة املعين بوضع مبادئ عامة ومبادئ      تقريـر الفريق العامل للد    
توجيهـية مفصلة، مشفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز         

 ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

٦ A/HRC/Sub.1/58/26 

التقرير النهائي املقدم من السيدة باربرا فراي املقررة اخلاصة بشأن 
باستخدام األسلحة  مـنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب        

 الصغرية واألسلحة اخلفيفة

٦ A/HRC/Sub.1/58/27 

 A/HRC/Sub.1/58/27/Add.1 ٦ إضافة

 A/HRC/Sub.1/58/28 ٦ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/29 ٦ مل تقدم

 العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة     مشـروع إطـاري حمدث للمبادئ     
 الثانية من إعداد     ورقة العمل املوسعة   :حبقـوق اإلنسـان واإلرهاب    

 السيدة كوفا

٦ A/HRC/Sub.1/58/30 

 A/HRC/Sub.1/58/31  )انظر أدناه (A/HRC/Sub.1/58/CRP.4صدرت حتت الرمز 

 A/HRC/Sub.1/58/32 ٣ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/33 ٣ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/34 ٣ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/35 ٣ مل تقدم

 A/HRC/Sub.1/58/INF.1  قائمة احلضور

 A/HRC/Sub.1/58/CRP.1 ١ مذكرة مقدمة من األمانة: حالة إعداد الوثائق

تقريـر مرحلي للسيد يوزو يوكوتا والسيدة شني سونغ تشونغ          
 املقررين اخلاصني بشأن التمييز على أساس العمل والنسب

٥ A/HRC/Sub.1/58/CRP.2 
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 )عتاب ( الصادرة يف سلسلة النشرات العامةالوثائق

بند جدول  
 األعمال

 *الرمز

ورقـة عمل موسعة مقدمة من السيدة فرانسواز هامبسون بشأن          
 حماسبة املوظفني الدوليني املشاركني يف عمليات دعم السالم

٣ A/HRC/Sub.1/58/CRP.3 

ورقة عمل موسعة مقدمة من السيدة فرانسواز هامبسون والسيد         
ول على انتصاف    إعمال احلق يف احلص    حممد حبيب شريف بشأن   

فعال يف حال وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، وذلك من حيث          
 املمارسة العملية

٣ A/HRC/Sub.1/58/CRP.4 

ورقـة عمل موسعة مقدمة من السيدة فرانسواز هامبسون بشأن          
الظروف اليت ميكن فيها لطرف أن يطلق النار يف قانون الصراع           

 حقوق اإلنسانالقانون اإلنساين الدويل وقانون /املسلح

٣ A/HRC/Sub.1/58/CRP.5 

بشأن تعزيز ورقـة عمـل مقدمة من السيدة فرانسواز هامبسون         
 ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

٦  A/HRC/Sub.1/58/CRP.6
 Corr.1و

التمييز ضد  ورقـة عمـل مقدمة من السيد يوزو يوكاتا بشأن           
 ضحايا اجلذام وأسرهم

٥ A/HRC/Sub.1/58/CRP.7 

ورقـة عمل مقدمة من السيدة تشونغ والسيدة أوكونور بشأن          
االتفاقـات االقتصادية الثنائية واملتعددة األطراف وتأثريها على        

 حقوق اإلنسان للمستفيدين منها

٤ A/HRC/Sub.1/58/CRP.8 

صعوبة تقريـر مـبدئي مقدم من السيدة راكوتواريسووا بشأن          
 تعلق جبرائم العنف اجلنسيإثبات املسؤولية أو اجلُرم فيما ي

٣ A/HRC/Sub.1/58/CRP.9 

الفساد التقرير املرحلي الثاين للسيدة إمبونو املقررة اخلاصة بشأن         
 وتأثريه على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

٤ A/HRC/Sub.1/58/CRP.10 

ورقـة عمـل مقدمـة من السيد ديكو عن حقوق ضحايا األعمال             
 اإلرهابية

٦ A/HRC/Sub.1/58/CRP.11 

دور الدول يف ضمان    ورقـة عمل مقدمة من السيد بريو بشأن         
حقوق اإلنسان باإلشارة إىل أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها 

 من مؤسسات األعمال

٤ A/HRC/Sub.1/58/CRP.12 

 A/HRC/Sub.1/58/CRP.13 ٧ ١/١٠٢تنفيذ اللجنة الفرعية ملقرر جملس حقوق اإلنسان رقم 

ة للجلسات اليت عقدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا        احملاضـر املوجز  
 الثامنة واخلمسني

 A/HRC/Sub.1/58/SR.1-23 
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 احملدودة الصادرة يف سلسلة النشرات الوثائق

بند جدول  
 األعمال

 الرمز

حقـوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات           
 دينية ولغوية

 A/HRC/Sub.1/58/L.2 )ج(٥

 A/HRC/Sub.1/58/L.3 )ب(٥ لعقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العاملا

 A/HRC/Sub.1/58/L.4 )ب(٥ الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

 A/HRC/Sub.1/58/L.5 ٣ حقوق اإلنسان وسيادة الدولة

الفسـاد وتـأثريه على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة          
 االجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية و

٤ A/HRC/Sub.1/58/L.6 

 A/HRC/Sub.1/58/L.7 ٣ على نطاق العامل الدولية حلقوق اإلنسان املعاهدات تنفيذ

 A/HRC/Sub.1/58/L.8 )أ(٥ التمييز على أساس العمل والنسب

 A/HRC/Sub.1/58/L.9 )ب(٦ تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

ير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن        مشروع تقر 
 دورهتا الثامنة واخلمسني

٧ A/HRC/Sub.1/58/L.10 

 A/HRC/Sub.1/58/L.11 ٨ الوثيقة ذاهتا
 Add.1و

 A/HRC/Sub.1/58/L.12 )د(٦ حقوق اإلنسان واملسنون

االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق 
 ـزاعات املسلحةأثناء الن

٦ A/HRC/Sub.1/58/L.13 

آثـار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية على التمتع          
 حبقوق اإلنسان

٤ A/HRC/Sub.1/58/L.14 

 A/HRC/Sub.1/58/L.15 ٤ احملفل االجتماعي

تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق          
 مكافحة الفقر املدقع

٤ A/HRC/Sub.1/58/L.16 
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 )تابع(احملدودة  الصادرة يف سلسلة النشرات الوثائق

بند جدول  
 األعمال

 الرمز

آليات التحقيق من أجل احلقيقة واملصاحلة، مع       : العدالة االنتقالية 
 التأكيد على أمريكا الالتينية

٣ A/HRC/Sub.1/58/L.17 

 A/HRC/Sub.1/58/L.18 )أ(٥ التمييز ضد ضحايا اجلذام وأسرهم

 A/HRC/Sub.1/58/L.19 )د(٦ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 A/HRC/Sub.1/58/L.20 ٣ احلق يف احلصول على انتصاف فعال

 A/HRC/Sub.1/58/L.21 ٣ حماسبة املوظفني الدوليني املشاركني يف عمليات دعم السالم

ليم أخرى من الوجود    اآلثار القانونية املترتبة على زوال دول وأقا      
ألسـباب بيئـية، مبـا يف ذلك اآلثار اليت متس حقوق اإلنسان             

 للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية

 A/HRC/Sub.1/58/L.22 )ب(٥

صعوبة إثبات املسؤولية أو اجلُرم فيما يتعلق جبرائم العنف اجلنسي ٣ A/HRC/Sub.1/58/L.23 

 اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة      مـنع انتهاكات حقوق   
 الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 A/HRC/Sub.1/58/L.24 )د(٦

تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق          
 الصحية

٤ A/HRC/Sub.1/58/L.25 

 A/HRC/Sub.1/58/L.26 ٤ آثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى ممارستها

 العامل املكلّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة الفريق
مشـفوعة بالتعلـيقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق          

 اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 A/HRC/Sub.1/58/L.27 )ج(٦

 A/HRC/Sub.1/58/L.28 )د(٦ حقوق اإلنسان واجلينوم البشري

 A/HRC/Sub.1/58/L.29 ٣ عدلالفريق العامل للدورة املعين بإقامة ال

 A/HRC/Sub.1/58/L.30 ٤ احلق يف التنمية

 A/HRC/Sub.1/58/L.31 )د(٦ محاية املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة
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 الوثائق الصادرة يف السلسلة غري احلكومية

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/1 4 Written statement submitted by the International 
Council on Environmental Law (ICEL) 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/2 2 Written statement submitted by Pax Christi 
International, International Catholic Peace Movement 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/3 3 Written statement submitted by the Japanese Workers’ 
Committee for Human Rights (JWCHR) 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/4 4 Written statement submitted by the Japanese Workers’ 
Committee for Human Rights (JWCHR) 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/5 6 Written statement submitted by the Japanese Workers’ 
Committee for Human Rights (JWCHR) 

A/HRC/Sub.1/58/NGO/6 2 Written statement submitted by the European Law 
Students’ Association (ELSA) 
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 املرفق الثامن

 اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية ) ١٢(واملقررات ) ٢٢(القرارات 
 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهتا الثامنة واخلمسني

الفقرات يف 
 التقرير

الوثيقة
A/HRC/Sub.1/2006/... 

طريقة 
 الرقم *العنوان االعتماد

اإلجراء 
 املتخذ

   تنظيم العمل:  من جدول األعمال١البند    
بدون تصويت  ١٦  مقرر ٢٠٠٦/١٠١ ختصيص ثالثة أسابيع لدورة اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
بدون تصويت  )أ(١٧ عامة ومبادئ توجيهية مفصلة، مشفوعةً     إنشـاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإعداد مبادئ         

بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب يف 
 من جدول األعمال) ج(٦إطار البند 

 مقرر ٢٠٠٦/١٠٢

بدون تصويت  )ب(١٧  مقرر ٢٠٠٦/١٠٣  من جدول األعمال٣إنشاء فريق عامل للدورة ُيعىن بإقامة العدل يف إطار البند 
بدون تصويت  )ج(١٧ إنشـاء فـريق عـامل للدورة ُيعىن مبا يترتب على أساليب عمل الشركات عرب الوطنية               

  من جدول األعمال٤وأنشطتها من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، يف إطار البند 
 مقرر ٢٠٠٦/١٠٤

...األساسية، مسألة انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات :  من جدول األعمال٢البند       
موافقة بتوافق   ٣٣-٣٢

 اآلراء
أغسطس / آب٧  من جدول األعمال٢ يف إطار البند ٢٠٠٦أغسطس / آب٧البيان الذي أدىل به الرئيس يف 

٢٠٠٦ 
بيان 
 الرئيس

   إقامة العدل، وسيادة القانون، والدميقراطية:  من جدول األعمال٣البند    
٤٣-٤١ L.7 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١ اهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العاملتطبيق املع
٥٠-٤٧ L.20 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٢ تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

٥٤-٥١ L.21 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٣ حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم

٥٨-٥٥ L.23 ويتبدون تص  قرار ٢٠٠٦/٤ صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي
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 الرقم *العنوان االعتماد

اإلجراء 
 املتخذ

٦١-٥٩ L.29 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٥ الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل

٤٠-٣٨ L.5 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١٠٦ حقوق اإلنسان وسيادة الدولة

٤٦-٤٤ L.17 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١٠٧ آليات التحقيق من أجل احلقيقة واملصاحلة، مع التشديد على أمريكا الالتينية: يةالعدالة االنتقال

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  من جدول األعمال٤البند    

٧١-٦٧ L.6 بدون تصويت ية الفسـاد وأثـره عـلى التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخباصة االقتصادية واالجتماع            
 والثقافية

 قرار ٢٠٠٦/٦

٧٣-٧٢ L.14 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٧ آثار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية على التمتع حبقوق اإلنسان

٧٦-٧٤ L.15 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٨ احملفل االجتماعي

٧٩-٧٧ L.16 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٩ يف سياق مكافحة الفقر املدقعتنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان 

٨٢-٨٠ L.25 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٠ تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية

٩١-٩٠ L.30 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١٠٨ احلق يف التنمية

٨٩-٨٣ L.26 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١١١ ى ممارستهاآثار الديون على التمتع حبقوق اإلنسان وعل

   ...منع التمييز :  من جدول اإلعمال٥البند    

١٠٠-٩٦ L.2 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١١ حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

١٠٢-١٠١ L.3 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٢ العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل

١٠٥-١٠٣ L.4 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٣ الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

١١٠-١٠٦ L.8 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٤ التمييز على أساس العمل والنسب

١١٧-١١١ L.18 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٥ التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم

١٢٠-١١٨ L.22 بدون تصويت القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلكاآلثار  قرار ٢٠٠٦/١٦
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اإلجراء 
 املتخذ

 اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصة حبقوق الشعوب األصلية

   ...مسائل حمددة يف جمال حقوق اإلنسان :  من جدول األعمال٦البند    

١٣١-١٢٧ L.9 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٧ تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

١٣٦-١٣٥ L.13 بدون تصويت االغتصـاب املـنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء النـزاعات           
 املسلحة

 قرار ٢٠٠٦/١٨

١٣٨-١٣٧ L.19 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/١٩ حقوق اإلنسانالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال 

١٤٧-١٤٥ L.27 بدون تصويت الفـريق العامل املكلّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة مشفوعة بالتعليقات      
 ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 قرار ٢٠٠٦/٢٠

١٥٥-١٥٠ L.31 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٢١ نـزاعات املسلحةمحاية املدنيني أثناء ال

١٤٤-١٣٩ L.24 بدون تصويت  قرار ٢٠٠٦/٢٢ منع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

١٣٤-١٣٢ L.12 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١٠٩ حقوق اإلنسان واملسنون

١٤٩-١٤٨ L.29 بدون تصويت  مقرر ٢٠٠٦/١١٠ لبشريحقوق اإلنسان واجلينوم ا

    ...١/١٠٢تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان :  من جدول األعمال٧البند    

بدون تصويت  ١٥٧  ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢إنشـاء فـريق صـياغة بشـأن تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان              
  من جدول األعمال٧ يف إطار البند ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 مقرر ٢٠٠٦/١٠٥

١٦٢-١٦٠ CRP.13 ون تصويتبد  مقرر ٢٠٠٦/١١٢  وغريه من القضايا ذات الصلة٢٠٠٦/١١٢تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان 

 .اختصرت عناوين بنود جدول األعمال عند االقتضاء * 
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