
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-12305    040408    070408 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال١البند 

  املسائل التنظيمية واإلجرائية
  *مشروع تقرير اجمللس

  )أوروغواي(درو أرتوسيو السيد أليخان: املقرر

  إضافة

  احملتويات
  الصفحة    الفصل
  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة  - أوالً 

  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات  - ألف  
استخدام املرتزقة كوسيلة النتـهاك حقـوق       والية الفريق العامل املعين ب      -٧/٢١

  ٣  ..................اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها
  ٥  ...حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي  -٧/٢٢
  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان وتغري املناخ  - ٧/٢٣
  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على العنف ضد املرأة  - ٧/٢٤

  ــــــــــــــ
أمـا  .  فصول التقرير املتعلقة بتنظيم الدورة وبنود جدول األعمـال         A/HRC/7/L.10تتضمن الوثيقة     *  
  . وإضافاهتاA/HRC/7/L.11 واملقررات اليت اعتمدها اجمللس فسترد يف الوثيقة القرارات

Distr. 
LIMITED 
 
A/HRC/7/L.11/Add.1 
28 March 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/L.11/Add.1 
Page 2 

 

  )تابع( احملتويات

  الصفحة    الفصل

  )تابع(  - ألف   - أوالً 

  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منع اإلبادة اجلماعية  - ٧/٢٥
  ١٧  . . . . . . . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  - ٧/٢٦
  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والفقر املدقع  - ٧/٢٧
  ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املفقودون  - ٧/٢٨
  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل  - ٧/٢٩
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  - ٧/٣٠
  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار   - ٧/٣١
  ٤٠  . . . . . . . . . . . والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  - ٧/٣٢
ءات ملموسـة   نداء عاملي من أجل اختاذ إجـرا      : من اخلطابة إىل الواقع     - ٧/٣٣

  ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتـصل بـذلك           
  ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من تعصب

والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز            - ٧/٣٤
  ٤٣  . . . . . . . . . . . . . العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  - ٧/٣٥
  ٤٩  .......املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريوالية املقرِّر اخلاص   -٧/٣٦



A/HRC/7/L.11/Add.1 
Page 3 

   القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة- أوالً 
   القرارات- ألف

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق      والية الفريق العامل املعين ب     -٧/٢١
   الشعوب يف تقرير مصريهااإلنسان وإعاقة ممارسة حق

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقـوق اإلنـسان بـشأن هـذا     إذ يشري     
 ٢٠٠٥/٢ وقـرار اللجنـة      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤٥املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية      

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٧املؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢قرار ال و،"بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     "املعنون   ٥/١  اجمللس  قرار  إىل وإذ يشري  
 ١٨ املـؤرخني    ،"س حقوق اإلنـسان   لجملمدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          "املعنون  
  ،وملرفقيهما وفقاً هلذين القرارين واجباتهيؤدي أن صاحب الوالية وإذ يشدد على أنه جيب على ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وسيلة النتهاك حقوق ك املعين باستخدام املرتزقة الفريق العامل مهات  اسممع التقدير بعمل و    ينوه  - ١  
  ؛)١(ها، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخريعوب يف تقرير مصرياإلنسان وإعاقة ممارسة حق الش

وسيلة النتهاك  ك املعين باستخدام املرتزقة     الفريق العامل والية  أن ميدد لفترة ثالث سنوات       يقرر  - ٢  
  :ا يليمن أجل القيام مب مصريها،حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 

ت حمددة بشأن ما ميكن وضعه من معايري تكميلية جديدة ترمي إىل سّد الثغرات  وضع وتقدمي مقترحا    )أ(  
القائمة، ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية جديدة للتشجيع على زيادة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حـق                  

  و األنشطة املتصلة باملرتزقة؛الشعوب يف تقرير مصريها، عند مواجهة التهديدات احلالية والناشئة اليت يشكلها املرتزقة أ

التماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             )ب(  
  بشأن املسائل املتصلة بواليته؛

  مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أحناء العامل؛  )ج(  

وحتديد املصادر واألسباب، والقضايا الناشئة واملظاهر واالجتاهات فيما يتعلق باملرتزقة أو           دراسة    )د(  
  األنشطة املتصلة باملرتزقة وتأثريها يف حقوق اإلنسان، وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛

                                                      

)١( A/HRC/7/7.  
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ت رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة اليت تعرض املساعدة العسكرية واخلدما  )ه(  
االستشارية واألمنية يف السوق الدولية من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حـق الـشعوب يف تقريـر          

  مصريها، وإعداد مشروع مبادئ أساسية دولية تشجع هذه الشركات على احترام حقوق اإلنسان يف أنشطتها؛

واقع مخسة أيام عمل لكل دورة،  أن يأذن للفريق العامل بعقد ثالث دورات يف السنة بيقرر أيضاً  - ٣  
  منها اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك، اضطالعاً بالوالية املبيَّنة يف هذا القرار؛

 إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون الـسابقون                طلبي  - ٤  
، مـع   ى ذلك خدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة عل    بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واست        

ديد للمرتزقة الذي تقدم به املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف      اجلقانوين  التعريف  المراعاة اقتراح   
  ؛)٢(دورهتا الستني

 بالتعريف  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، على سبيل األولوية،طلبي  - ٥  
 وأن تقدم اخلدمات االستشارية، عند الطلب       مصريهاباآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير          

   األنشطة؛بتلكوحسب االقتضاء، إىل الدول املتأثرة 

 ملا قدمته املفوضية من دعم لعقد املشاورة احلكومية اإلقليمية لدول أمريكـا             عرب عن تقديره  ي  - ٦  
وسيلة النتهاك بوصفها ية ومنطقة البحر الكارييب يف بنما بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة الالتين

، وخباصة فيما يتعلق باآلثار املترتبة علـى أنـشطة    مصريهاحقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير         
  ن؛الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسا

 إىل املفوضية أن تبلغ اجمللس، يف الوقت املناسب، بتاريخ ومكان عقد املشاورات احلكومية يطلب  - ٧  
، مع مراعاة كون ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة ١٥اإلقليمية األخرى بشأن هذه املسألة، وفقا ألحكام الفقرة 

وى حتت إشراف األمم املتحدة، وذلك ملناقشة        اجتماع مائدة مستديرة رفيع املست     هذه العملية قد تؤدي إىل عقد     
 حاسم ملسؤوليات اجلهات فهم ، هبدف تيسرياملسألة األساسية لدور الدولة بوصفها اجلهة احملتكرة الستخدام القوة

 الراهن، وااللتزامات اخلاصة بكـل  السياق يف ،الفاعلة املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    
الالزمة اإلضافية  ىل فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط        أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان والوصول إ        من منها

  على الصعيد الدويل؛

   مع الفريق العامل يف الوفاء بواليته؛ كامالً مجيع الدول على التعاون تعاوناًثحي  - ٨  

قوق اإلنسان تزويد الفريق العامل      إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حل         طلبي  - ٩  
بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بواليته، من الناحيتني املهنية واملالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق 

                                                      

)٢( E/CN.4/2004/15 ٤٧، الفقرة. 
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يفـي  كي مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، لملعنية نظومة األمم املتحدة ا   املكونة مل عناصر  الالعامل وغريه من    
  أنشطته احلالية واملقبلة؛ات تطلبمب

 الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن يستشري إىل الفريق العامل طلبي  - ١٠  
وأن يقـدم تقريـراً عـن        تنفيذ هذا القرار،     ما خيص فيوغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين          

 مصريهاحقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير         وسيلة النتهاك   كاستنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة     
  ؛وفقاً لربنامج عمله السنوي ٢٠٠٩ وإىل جملس حقوق اإلنسان يف عام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني

  .النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالمواصلة يقرر   - ١١  
  ٤١اجللسة 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

   ١١ صوتاً مقابل ٣٢اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية [
.]انظر الفصل الثالث. وامتناع عضوين عن التصويت

   حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي- ٧/٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد   

 تـشرين   ٢٧ املـؤرخ    ٢/١٠٤ واملقـرر    ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٨ إىل القرار    شريوإذ ي   
   املتعلقني حبقوق اإلنسان واحلصول العادل على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي،٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

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

مدونة قواعد السلوك ألصحاب    بشأن   ٥/٢ هلس وقرار اجملبناء مؤسسات   بشأن   ٥/١ ه إىل قرار  وإذ يشري 
 وإذ يشدد على أنه جيب على     ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   باجمللسالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

  ،ومرفقيهما وفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي أنصاحب الوالية 

إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              شري أيضاً   وإذ ي   
واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع              

  رأة، واتفاقية حقوق الطفل،أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل

إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالنات والربامج بشأن احلصول على مياه الشرب وإذ يشري كذلك   
املأمونة والصرف الصحي اليت اعتمدت يف مؤمترات رئيسية ومؤمترات قمة عقدهتا األمم املتحدة، وتلـك الـيت                 

ستثنائية واجتماعات املتابعة املتصلة هبا ومنها خطة عمل مار ديل بالتا املتعلقة اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دوراهتا اال
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، أو جدول مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية الذي اعُتِمد يف ٢١بتنمية وإدارة املياه، وجدول أعمال القرن 
  أعمال املوئل الذي اعتمده مؤمتر املوئل الثاين،

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن ) ٢٠٠٢(١٥العام رقم التعليق  إىلوإذ يشري 
  ، ) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ و١١املادتان (احلق يف املياه 

لأللفية ويؤكـد، يف هـذا      التزامات اجملتمع الدويل املتعلقة بالتنفيذ التام لألهداف اإلمنائية          إىلوإذ يشري   
ختفـيض  السياق، عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسبما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، على   

وخـدمات الـصرف الـصحي       الذين ال يتسىن هلم احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة            األشخاصنسبة  
  ، ٢٠١٥مبقدار النصف حبلول عام األساسية 

 الذي أعلنت   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٩٢ إىل قرار اجلمعية العامة      شري أيضاً وإذ ي   
   هي السنة الدولية للصرف الصحي، ٢٠٠٨فيه اجلمعية أن سنة 

 مليـار   ٢,٦ إزاء افتقار أكثر من مليار شخص إىل مياه الشرب املأمونة وافتقار             وإذ يساوره بالغ القلق     
  الصحي األساسية، شخص إىل خدمات الصرف 

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              أنوإذ يؤكد   
واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفـل،               

   املأمونة وخدمات الصرف الصحي، تستتبع التزامات تتعلق باحلصول على مياه الشرب

أن بعض جوانب التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة  ضع يف اعتبارهيإذ و
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية     والصرف الصحي ال تزال حباجة إىل املزيد من الدراسة، حسبما أُشري إليه يف              

 التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب          ضمونحلقوق اإلنسان بشأن نطاق وم    
  ، )١( الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسانوالصرف

 ضرورة التركيز على املنظورات احمللية والوطنية عند النظر يف هذه املسألة، وغض الطرف عـن                إذ يؤكد 
  ، علقة باملياه العابرة للحدودواملسائل املتقانون اجملاري املائية الدولية 

التزامـات   تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن نطاق ومضمون          إىل   يشري  - ١  
 الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق       والصرف حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب        

  ؛ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧املؤرخ  ٢/١٠٤، الذي قُّدم عمالً مبقرر اجمللس اإلنسان

                                                      

)١( A/HRC/6/3.  
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 تعيني خبري مستقل، ملدة ثالث سنوات، معين مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة               يقرر  - ٢  
  : باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التايل

تحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والـسلطات       إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم امل        )أ(  
احمللية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر األكادميية، بغية حتديـد وتعزيـز               
وتبادل اآلراء بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي،               

  دد بتجهيز خالصة بأفضل املمارسات؛ ويقوم يف هذا الص

 بالتعاون مع احلكومات وهيئات األمم املتحدة       - حتقيق تقدم يف العمل عن طريق إجراء دراسة           )ب(  
ذات الصلة وعكس أفكارها، ومبزيد من التعاون مع القطاع اخلاص، والسلطات احمللية، واملؤسـسات الوطنيـة                

 بشأن زيادة توضيح حمتوى التزامات حقوق       -  واملؤسسات األكادميية    حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين،    
  اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بعدم التمييز يف احلصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة وخـدمات                    

  الصرف الصحي؛ 

  ؛٧تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف   )ج(  

  تطبيق املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل حتديد أوجه الـضعف القائمـة علـى أسـاس                    )د(  
  نوع اجلنس؛ 

العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي االزدواجية غري الضرورية، مع اإلجراءات اخلاصـة األخـرى                )ه(  
مراعاة آراء اجلهات األخرى واهليئات الفرعية للمجلس، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، و

صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات              
  اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية؛ 

  تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصيات؛  )و(  

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص علـى            مفوضة األ  إىليطلب    - ٣  
  ؛املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه

أن تتبادل معه املعلومات عن      ويدعوها إىل  اخلبري املستقل  مجيع احلكومات أن تتعاون مع       يناشد  - ٤  
  تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات أفضل املمارسات 

  . يف دورته العاشرة مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  - ٥  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[
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   حقوق اإلنسان وتغري املناخ- ٧/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أحناء   مجيع لشعوب واجملتمعات يف  ل وبعيد املدى     فورياً  القلق من أن تغري املناخ يشكل هتديداً       يساورهإذ    
  العامل، وأن له انعكاسات على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،

  ، عاملياً بأن تغري املناخ مشكلة عاملية وأنه يستلزم حالًموإذ يسلِّ  

، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص           من جديد ميثاق األمم املتحدة     وإذ يؤكد   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنـامج             

  عمل فيينا، 

 املناخ، مبا يف ذلك باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري وإذ حييط علماً  
 األكرب من االزدياد يف معدالت احلـرارة        القدر أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه وأن           ما خلص إليه من   

  العاملية الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين ناجم على األرجح عن فعل اإلنسان،

 تظل اإلطار العاملي الشامل لتناول مسائل )١(ملناخ بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري اوإذ يقر  
وإذ يرحب بقرارات  منها، ٣وإذ يؤكد من جديد مبادئ االتفاقية اإلطارية على النحو الوارد يف املادة تغري املناخ، 

ـ ٢٠٠٧ديسمرب /مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول              يما ، وال س
  اعتماد خطة عمل بايل،

احلق يف التنمية، على النحو املنصوص عليه يؤكد من جديد على أن فيينا إعالن وبرنامج عمل  إىل أن وإذ يشري  
  يف إعالن احلق يف التنمية، هو حق عاملي وغري قابل للتصرف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية،

التنمية املستدامة وبأن احلق يف التنمية جيب أن يتحقق حبيث ُتلـىب   شواغل حمور و هاإلنسان بأن   وإذ يقر   
  على حنو منصف االحتياجات اإلمنائية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلة، 

 بأن فقراء العامل معرضون بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما أولئك الذين يتركزون            اًوإذ يقر أيض    
   حمدودة أكثر، تكون ماكبري، وبأن قدرهتم على التكيف غالباًيف املناطق املهددة خبطر 

 أن البلدان اجلزرية الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هبا منـاطق           وإذ يقر كذلك    
ات ساحلية واطئة أو مناطق قاحلة وشبه قاحلة أو مناطق معرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذ

  النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة ضعيفة للغاية أمام اآلثار السلبية لتغري املناخ، 

                                                      

)١( A/62/276املرفق األول ،.  
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 املـؤمترات  املعتمدة يف اإلعالنات والقرارات وبرامج العمل  الواردة يف  إىل األحكام ذات الصلة    وإذ يشري   
ماعات متابعتها، وال سيما جدول     ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية اليت عقدهتا األمم املتحدة واجت        الرئيسية  

 وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنميـة املـستدامة، وخطـة               ،٢١أعمال القرن   
  جوهانسربغ للتنفيذ،

حقوق بشأن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       أيضاًوإذ يشري     
  ،التنمية املستدامةاإلنسان والبيئة كجزء من 

 السكن الالئـق  بشأن ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٢٧لس اجمل إىل قرار   وإذ يشري كذلك    
القـرار، وإىل مقـرر     من هذا٣مناسب، وال سيما الفقرة عيشي مكعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى     

  قوق اإلنسان واحلصول على املاء،  حبشأن ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤لس اجمل

ن فهم العالقة بني التمتع حبقوق اإلنساوزيادة لمجلس يف حبث ل بإسهام اإلجراءات اخلاصة وإذ حييط علماً  
  ،ومحاية البيئة

 باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة املقـرر              أيضاً وإذ حييط علماً    
 الذي يتضمن دعـوة     ،)٢(والعقلية حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية             اخلاص املعين 

  موجهة إىل اجمللس لبحث تأثري تغري املناخ على حقوق اإلنسان، 

بالتشاور مع الدول  أن ُتجري،  أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانيقرر  - ١  
دولية ذات الصلة واهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري               وسائر املنظمات ال  

، ومع أخذ آرائها يف  اآلخرينأصحاب املصلحةوتغري املناخ، املتعلقة باملناخ، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     
  على أن  ة، بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان،       ، يف حدود املوارد احلالي     مفصلةً  حتليليةً االعتبار، دراسةً 

   العاشرة؛تهلس قبل دورإىل اجملم قدَُّت

  ؛ة اليت ستجريها املفوضية السامية الدول على اإلسهام يف الدراسيشجع  - ٢  

 من جدول األعمال، وأن يعرض بعد  ٢ البند   يف إطار  يف املسألة يف دورته العاشرة       أن ينظر  يقرر  - ٣  
 العاشرة على مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم          ة اجمللس جرى خالل دور  ملناقشة اليت ستُ  اموجز   و الدراسةذلك  

 .تغري املناخ لكي ينظر فيهمااملتعلقة باملتحدة اإلطارية 

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[
                                                      

)٢( A/62/214.  
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   القضاء على العنف ضد املرأة- ٧/٢٤

  س حقوق اإلنسان،إن جمل

 التزام الدول كافة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يؤكد إذ يؤكد من جديد  
من جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي حلقـوق                   

 ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق           اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
اإلنسان، وأن القضاء عليه يشكل جزءاً ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد            

  النساء والفتيات،

املـرأة،   إعالن وبرنامج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
املرأة "وإعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة              

، واإلعالن الذي اعُتمد يف الدورة "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠عام 
  رأة،التاسعة واألربعني للجنة وضع امل

 االلتزامات الدولية يف ميدان التنمية االجتماعية واملـساواة بـني اجلنـسني             وإذ يؤكد من جديد كذلك      
والنهوض باملرأة املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملـؤمتر                

 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن االلتزامـات           العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره     
  ،٢٠٠٥املبينة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ويف مؤمتر القمة العاملي املعقود عام 

، الذي قررت   ١٩٩٤مارس  / آذار ٤ املؤرخ   ١٩٩٤/٤٥ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد     
  ألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،اللجنة فيه تعيني مقرر خاص معين مبس

 بشأن إدمـاج    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ قرار اجمللس    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف                

  عامة ذات الصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، ال سـيما               ضد املرأة، ومجيع قرارات اجلمعية ال     
 ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقرار جملس األمـن      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٣القرار  

   بشأن املرأة والسالم واألمن،٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول

 العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمة  إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائموإذ يشري  
  ،)١(اجلنائية الدولية

                                                      

)١( A/CONF.183/9. 
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   ألن مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             وإذ يساوره بالغ القلق     
إىل وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمان املتعددة أو املفرطة يف شدهتا، ميكن أن تؤدي                  

استهداف الفتيات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إىل جعلهن عرضة للعنف، ومنهن مـثالً النـساء                  
املنتميات إىل األقليات، والنساء املنتميات إىل السكان األصليني، والالجئات، واملشردات داخلياً، واملهـاجرات،             

والنساء املعـوزات، ونـزيالت املؤسـسات اإلصـالحية         والنساء اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية،         
والسجون، والنساء املعوقات، واملسنات، واألرامل، والنساء اللوايت يعشن يف حاالت الرتاع املـسلح، والنـساء               
اللوايت يتعرضن ألشكال أخرى من التمييز، منها التمييز بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وضـحايا                

  جلنسي التجاري،االستغالل ا

   لوضع هناية للعنف ضد املرأة، ٢٠٠٨فرباير / بإطالق محلة األمني العام يف شباطوإذ يرحب  

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يأخذ يف االعتبار  

 املتعلـق   ٥/٢ لألمم املتحـدة و     املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع       ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ١٨مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخْين                   

  ، وإذ يشدد على أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

نف ضد النساء والفتيات، سواء كانت اجلهة املرتكبة هلا الدولـة أو             مجيع أعمال الع   يدين بقوة   - ١  
األفراد أو جهات من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلـنس داخـل                    

علـق  األسرة، ويف اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفقاً لإلعالن املت                
بالقضاء على العنف ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوصفها                 
جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك على واجب توفري ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة واملساعدة املتخصـصة               

  ن املشورة الفعالة؛للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية والنفسية، فضالً ع

   بأعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يرحب  - ٢  

 بالتقرير األخري للمقررة اخلاصة، مبا يف ذلك جهودها لوضع مؤشرات للعنف ضـد              حييط علماً   - ٣  
 وعن معيار العناية الواجبة     )٣( ضد املرأة  ، وأيضاً بتقريريها السابقني عن أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف         )٢(املرأة

  ؛)٤(بوصفه أداة للقضاء على العنف ضد املرأة

باملبادرات واجلهود املتزايدة واملسامهات اهلامة على كل من الصعيد احمللـي والـوطين             يرحب    - ٤  
ئات األمـم   واإلقليمي والدويل للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع الدول ومجيع هي             

                                                      

)٢( A/HRC/7/6. 

)٣( A/HRC/4/34. 

)٤( E/CN.4/2006/61. 
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املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، ومن بينها املنظمات النسائية، على             
مواصلة جهودها من أجل تعزيز ودعم هذه املبادرات الناجحة، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية، وعلى 

شاركة فيها، وذلك إسهاماً منها يف التنفيذ الفعال لوالية املقررة اخلاصة دعم املشاورات اإلقليمية يف هذا اجملال وامل
  املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

   متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات؛يقرر  - ٥  

 أدائها لواليتها، ويف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان           املقررة اخلاصة إىل القيام، يف     يدعو  - ٦  
وسائر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعالن                

  :املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مبا يلي

ات عن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه من احلكومات، وهيئات املعاهدات،           التماس وتلقي معلوم    )أ(  
والوكاالت املتخصصة، واملقررين اخلاصني اآلخرين املسؤولني عن خمتلف مسائل حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكومية             

   املعلومات؛الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك

التوصية بتدابري وطرائق ووسائل، على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، للقضاء   )ب(  
  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛

العمل عن كثب مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وآليات اجمللس األخرى حلقوق اإلنسان ومع هيئات   )ج(  
دات، آخذة يف االعتبار طلب اجمللس أن تدرج تلك اإلجراءات واآلليات واهليئات بطريقة منتظمة ومنهجية               املعاه

  حقوق اإلنسان للمرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعماهلا، وأن تتعاون عن كثب مع جلنة وضع املرأة يف أدائها ملهامها؛

 ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف ذلك  مواصلة اتباع هنج شامل وعاملي إزاء القضاء على العنف          )د(  
  ما يتعلق منها باألبعاد املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛يطلب  - ٧  

عاليـة وحتـسني حـصوهلا علـى     املقررة اخلاصة، هبدف العمل على زيادة الكفاءة والف  يشجع    - ٨  
املعلومات الالزمة ألداء واجباهتا، على مواصلة التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية ومع أي من آلياهتا 

  العاملة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

ء املهـام والواجبـات      جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أدا          يهيب  - ٩  
املكلفة هبا، وأن تزودها جبميع املعلومات املطلوبة، مبا فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ توصيات املقررة اخلاصة، وأن                

  تنظر جدياً يف االستجابة على حنو إجيايب لطلباهتا املتعلقة بالزيارات والرسائل؛ 

ألمم املتحدة وهيئاهتا، والوكـاالت املتخصـصة،       إىل اإلجراءات اخلاصة للمجلس، وأجهزة ا      يطلب  - ١٠  
واملنظمات احلكومية الدولية، أن تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، وأن تتعاون      
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عن العنف مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهام والواجبات املكلَّفة هبا، وخاصة االستجابة ملا تطلبه من معلومات        
  ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ويشجع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على أن تفعل الشيء نفسه؛

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة للوفاء بواليتها، يطلب   - ١١  
  ا، ضمن أمور أخرى؛وعلى األخص تقدمي ما يلزم هلا من موظفني وموارد للقيام ببعثات ومتابعته

 إىل األمني العام أن يكفل إتاحة تقارير املقررة اخلاصة لكل من جلنة وضع املـرأة،                يطلب أيضاً   - ١٢  
واجلمعية العامة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ويطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً سنوياً إىل 

  مة؛جلنة وضع املرأة وإىل اجلمعية العا

 مواصلة النظر يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، على               يقرر  - ١٣  
  .سبيل األولوية العالية، طبقاً لربنامج عمله السنوي

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

   منع اإلبادة اجلماعية- ٧/٢٥

  ،سانإن جملس حقوق اإلن

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة              إذ يسترشد   
  واملعاقبة عليها، وكذلك بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،

ون  كـان  ٩ أن الذكرى الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها املعتمدة يف              وإذ يرى   
 واليت تالها اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اليوم التايل، تـوفر فرصـة سـاحنة           ١٩٤٨ديسمرب  /األول

للمجتمع الدويل لكي يوجه انتباه كافة الدول ألمهية االتفاقية ولكي يدعوها إىل مضاعفة جهودها يف سبيل منع                 
  جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،

ى أن جرمية اإلبادة اجلماعية مسلّم هبا يف االتفاقية بوصفها آفة نكراء أحلقت بالبشرية خسائر  علوإذ يشدد  
ال حصر هلا وأنه يلزم بذل املزيد من التعاون الدويل من أجل تيسري القيام يف الوقت املناسب مبنع جرمية اإلبـادة                     

  اجلماعية واملعاقبة عليها،

الت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريب، وهي حاالت اعترف           إزاء وقوع حا   وإذ يساوره بالغ القلق     
، وإذ يضع يف اعتباره أن   ١٩٤٨اجملتمع الدويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل التعريف الوارد يف اتفاقية عام              

   مجاعية،االنتهاكات اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل قد تؤدي إىل إبادة
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 أن الدول األطراف يف اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد                وإذ يضع يف اعتباره     
 قد اتفقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه اجلرائم، مبا يف ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اإلنسانية املؤرخة 

  ها،ذلك جرائم اإلبادة اجلماعية، بغض النظر عن تاريخ اقتراف

 أن اإلفالت من العقاب على ارتكاب هذه اجلرائم يشّجع على ارتكاهبا ويشكل عقبة أساسية               وإذ يؤكد   
يف سبيل مواصلة التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني، وأن مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه 

  اجلرائم تعترب عامالً هاماً يف منعها،

ري الذي أحرزه اجملتمع الدويل خالل السنوات الستني املاضية، على ُصعد منـها              بالتقدم الكب  وإذ يعترف   
منظومة األمم املتحدة، يف صياغة آليات وممارسات مناسبة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها مسامهاً بذلك 

  يف التنفيذ الفعلي لالتفاقية،

 الذي أعلنت فيـه     ١٩٤٦ديسمرب  / كانون األول  ١١خ  املؤر) ١- د(٩٦ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   
اجلمعية اإلبادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل، وإذ يذكر جبميع القرارات الالحقة اليت اختذت على صعيد          

ك منظومة األمم املتحدة واليت أسهمت يف وضع وتطوير عملية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مبا يف ذل
  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١قرار اجلمعية 

 بأن جرمية اإلبادة اجلماعية معّرفة بوصفها من أخطر اجلرائم املثرية لقلـق اجملتمـع            وإذ يسلّم مع التقدير     
 وإذ يتوقع أن عمل احملكمة، بفضل العدد        )١(الدويل ككل يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         

فع من حاالت التصديق على النظام األساسي وسري عمل احملاكم اجلنائية الدولية األخرى ذات الصلة، أمـٌر                 املرت
  سيساعد يف تعزيز املساءلة عن جرمية اإلبادة اجلماعية،

 بأن اجمللس ُمكلف من اجلمعية العامة بالتصدي لكافة احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان، وإذ يذكّر  
ك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، ومكلف أيضاً بتقدمي توصيات بذلك اخلصوص، وأنه ينبغي له أيضاً أن مبا يف ذل

  يعزز التنسيق الفعلي وإدماج حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة،

  باملسامهة اهلامة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجلهود املبذولة صوب احلـؤول دون              وإذ يسلّم   
  احلاالت اليت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية،

 دعمه الكامل لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية، الذي وإذ يعيد تأكيد  
   مجاعية،يقوم جبملة أمور منها دور آلية اإلنذار املبكر ملنع احلاالت احملتملة اليت ميكن أن ُتسفر عن إبادة

                                                      

)١( A/CONF.183/9. 
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 بعرض تقارير األمني العام اليت قدمت إىل اجمللس بشأن تنفيذ خطة العمل ذات   وإذ حييط علماً مع التقدير      
، فضالً عن عقد اجتماعني من احلوار التفاعلي مع املستشار اخلـاص            )٢(النقاط اخلمس وأنشطة املستشار اخلاص    
  خالل الدورتني الثالثة واحلالية للمجلس،

 أمهية اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها بوصفها صكاً دولياً فعاالً جديديؤكد من   - ١  
  للمعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية؛

 جلميع الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها، وخاصة الـدول الـيت               يعرب عن تقديره    - ٢  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٦٢ حقوق اإلنسان القرار قامت بذلك يف السنوات اليت أعقبت اعتماد جلنة

 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد إىل النظر يف القيام بذلك علـى                   يدعو  - ٣  
  سبيل األولوية، وإىل القيام، عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه االتفاقية؛

لية كل دولة مبفردها عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية، وهي مـسؤولية              مسؤو يعيد تأكيد   - ٤  
  تستلزم منع وقوع تلك اجلرائم، مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا، عن طريق الوسائل املالئمة والالزمة؛

 على أمهية توطيد التعاون الدويل، مبا يف ذلك توطيده من خالل منظومة األمم املتحـدة                يشدد  - ٥  
  ملنظمات اإلقليمية سعياً وراء تكريس املبادئ اجملسدة يف االتفاقية؛وا

 كافة الدول، منعاً لتكرار جرائم اإلبادة اجلماعية يف املستقبل، أن تتعاون، مـن خـالل                يناشد  - ٦  
ف جهات منها منظومة األمم املتحدة، على تعزيز التعاون املناسب فيما بني اآلليات احلالية اليت ُتسهم يف الكـش                 

املبكر عن انتهاكات حقوق اإلنسان اجلماعية واخلطرية واملنهجية ومنع هذه االنتهاكات اليت ميكن أن تؤدي إىل                
  ارتكاب إبادة مجاعية إن مل يوضع حد هلا؛

 بأمهية دور األمني العام يف املسامهة يف النظر السريع يف اإلنذار املبكر باحلاالت ويف منع هـذه                  يسلّم  - ٧  
، ٢٠٠١أغـسطس  / آب٣٠ املـؤرخ  ١٣٦٦/٢٠٠١ للوالية اليت أناطها به جملس األمن مبقتضى القرار      احلاالت وفقاً 

واملهام املسندة إىل املستشار اخلاص الذي تتمثل واليته يف مجع املعلومات القائمة من منظومة األمم املتحدة بوجه خاص             
نع اإلبادة اجلماعية والعمل على تعزيز قـدرة األمـم          والتنسيق مع منظومة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقة مب         

  املتحدة على حتليل وإدارة املعلومات املتعلقة باإلبادة اجلماعية أو باجلرائم ذات الصلة؛

، اسـتبقاء   ٦٢/٢٣٨ بقراري األمني العام واجلمعية العامة، على النحو الوارد يف قرارها            يرحب  - ٨  
  ن أجل ترقية منصبه إىل رتبة وكيل أمني عام، وتعزيز مهام مكتبه؛الوالية املنوطة باملستشار اخلاص م

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املستشار اخلاص يف أدائه مهامه وتزويده               يطلب  - ٩
  بكافة املعلومات ذات الصلة اليت يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة اليت يوجهها؛

                                                      

)٢( E/CN.4/2006/84و A/HRC/7/37. 
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ر اهلام املنوط مبنظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها جملس حقوق  على الدويؤكد  - ١٠  
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات ذات الصلة، يف              

املنهجية حلقوق اإلنـسان    جمال التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات عن االنتهاكات اجلماعية واخلطرية و           
  واملسامهة بذلك يف حتقيق فهم أفضل للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية ويف اإلنذار املبكر هبا؛

يشجع املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة               - ١١  
 بني مكتبيهما مثّ بني املستشار اخلاص ومجيع املعنيني باإلجراءات اخلاصـة ذات             تعزيز التبادل املنتظم للمعلومات   

  الصلة، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تعىن بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل جمموعات قوميـة أو إثنيـة                   
  ماعية واملعاقبة عليها؛أو عرقية أو دينية الوارد ذكرها يف املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجل

 األمهية اليت يتسم هبا، يف جمال التصدي للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلسيمة       يؤكد  - ١٢  
على النحو املعرف يف االتفاقية، البحثُ السريع والشامل جملموعة من العوامل املتعددة، مبا يف ذلك العوامل القانونية 

هبذا اخلطر، واالنتهاكات اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان وظهور التمييز          ووجود اجملموعات املهددة    
املمنهج وشيوع عبارات الكراهية اليت تستهدف أشخاصاً ينتمون إىل جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية                 

  خاصة إذا ما مت التفوه هبذه العبارات يف سياق العنف الفعلي أو احملتمل؛

 الدول على أن تستعني باحملافل الدولية واإلقليمية املالئمة يف التصدي ملسألة منع اإلبادة              يشجع  - ١٣  
اجلماعية جبملة أمور منها االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية واملواضيعية وآليات حقوق اإلنسان املتصلة هبا، 

 وبرنامج عمل ديربان وأي مؤمترات حتيي الـذكرى         والعملية التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن      
  السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين،             يشجع  - ١٤  
  تفاقية مولية اهتماماً خاّصاً ملبادئ الوقاية؛عند تعزيز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بنشر املعرفة مببادئ اال

 إىل املفوضة السامية أن تعمم تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللس من أجل احلصول علـى آراء    يطلب  -١٥  
الدول، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبـا يف ذلـك                  

  ، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته العاشرة؛)٣(ء بشـأن بوادر اإلنذار احملتملة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعيةاآلرا

 املفوضة السامية إىل وضع وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمة، يف حدود املـوارد املوجـودة،           يدعو  - ١٦  
إلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وذلك باعتبار هذه األنشطة        احتفاالً بالذكرى السنوية الستني التفاقية منع جرمية ا       

مسألة ذات أولوية ويتشاور بشأهنا مع الدول، على أن يوضع يف االعتبار أيضاً االحتفال بالذكرى السنوية الستني 
  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

حتفالية، وكمسامهة مهمـة يف      املفوضة السامية إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة اال         يدعو أيضاً   - ١٧  
وضع االستراتيجيات الوقائية، بتنظيم حلقة دراسية، يف حدود املوارد املوجودة، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية، وذلك       

                                                      

)٣( E/CN.4/2006/84. 
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مبشاركة الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع املـدين               
  ية والبحثية، ونشر ورقة عن نتائج هذه احللقة الدراسية؛واهليئات األكادمي

 إىل األمني العام أن يتيح للمجلس يف دورته العاشرة تقريراً حمدثاً عن جهود منظومة األمم يطلب  - ١٨  
املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخلاص، ويدعو املستشار اخلاص، إىل إجراء حوار                 

  علي مع اجمللس خالل الدورة نفسها حول التقدم احملرز يف االضطالع مبهامه؛تفا

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٩  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

  ياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر - ٧/٢٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، الذي اعتمـدت    ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
  ، مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياجلمعية 

  ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/١ إىل قراره  أيضاًوإذ يشري  

ماد اجلمعية العامة لالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف قرارها              اعت وإذ يقدر   
  ، وفتَح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧

 ٦باريس يـوم     بتوقيع سبع ومخسني دولة على االتفاقية يف احلفل االفتتاحي، الذي نظم يف              وإذ يرحب 
  ، وبالتوقيع على االتفاقية فيما بعد،٢٠٠٧فرباير /شباط

   أيضاً بتصديق بعض الدول على االتفاقية،وإذ يرحب

   أن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن بتصديق عشرين دولة عليها سيشكل حدثاً هاماً،وإذ يدرك  

  االتفاقية،"  أصدقاءفريق" أيضاً احلملة الواسعة اليت بدأها وإذ يدرك

 الدول اليت هي يف طور التوقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص               يشجع  - ١  
من االختفاء القسري أو االنضمام إليها على إكمال إجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي                

  يف أقرب وقت ممكن؛
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اليت مل تفعل ذلك بعد، على النظر يف التوقيع أو التصديق علـى االتفاقيـة    مجيع الدول،  شجعي  - ٢  
  لدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو االنضمام إليها؛

 الدول إىل النظر يف االنضمام إىل احلملة من أجل تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات               دعوي  - ٣  
  .فاقية حيز النفاذ هبدف حتقيق عامليتهاوالعمل من أجل اإلسراع بدخول االت

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٧/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

تـها   بالغ القلق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظـر عـن حال                   إذ يساوره   
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،

 يف هذا الصدد االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها ذات الصلة، مبا فيها               وإذ يؤكد من جديد     
 ويف إعالن األمـم     ١٩٩٥اعية الذي عقد يف كوبنهاغن يف عام        االلتزامات املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتم       

 اليت  )٢(٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       )١(٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف        
  ،٢٠٠٥اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر القمة العاملي املعقود يف عام 

 ٢٠٠٦/٩حقوق الفقراء املرفق بالقرار     : شروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان        مب حييط علماً   
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف 

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/٢ بقراره وإذ يذكر  

   جيب أن تظل ذات أولوية قصوى من أولويات اجملتمع الدويل؛ أن مكافحة الفقر املدقعيؤكد  -١  

عن مشروع املبادئ    مع التقدير بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           حييط علماً   - ٢  
  ؛)٣(حقوق الفقراء:  الفقر املدقع وحقوق اإلنسانبشأنالتوجيهية 

                                                      

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١(

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢(

)٣( A/HRC/7/32.  
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م املتحدة املعنية، واملنظمـات احلكوميـة       باإلسهامات املهمة من الدول، ووكاالت األم     يرحب    - ٣  
الدولية، وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات            
حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعيشون حاالت                

  قع عن آرائهم، وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني؛من الفقر املد

  : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل ما يلييدعو  - ٤

مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني املشار إليهم آنفاً والسماح هلم بالتعليق أيضاً على          )أ(  
 حلقة دراسية مدهتا ثالثة أيام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية تقرير املفوضة السامية، مبا يف ذلك من خالل تنظيم

  ؛٢٠٠٩مارس /قبل آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باختاذ قرار بشأن         ٢٠٠٩تقدمي تقرير إىل اجمللس قبل دورته األخرية لعام           )ب(  
  .عيشون يف الفقر املدقعاملراحل املقبلة هبدف إمكانية اعتماد املبادئ التوجيهية بشأن حقوق األشخاص الذين ي

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

   املفقودون- ٧/٢٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامهسترشدإذ ي  

 ١٢ ت جنيـف املؤرخـة     مببادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقيا        سترشد أيضاً وإذ ي   
، وباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سـيما        )٢(١٩٧٧ وبروتوكوليها اإلضافيني لعام     )١(١٩٤٩أغسطس  /آب

، والعهـد   )٤(، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       )٣(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
واتفاقيـة  ، )٦(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        ،  )٥(سيةالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا    

                                                      

 .٩٧٣- ٩٧٠، األرقام ٧٥سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )١(

 .١٧٥١٣ و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٢(

 ).٣- د) (ألف (٢١٧ار اجلمعية العامة قر )٣(

 .، املرفق)٢١- د) (ألف (٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٤(

 .، املرفق)٢١- د) (ألف (٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٥(

 .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )٦(
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 ٢٥ يف   )٨(، وإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان               )٧(حقوق الطفل 
  ،١٩٩٣يونيه /حزيران

 العامة، وإىل القرارات الـيت       إىل مجيع القرارات السابقة بشأن املفقودين اليت اعتمدهتا اجلمعية         وإذ يشري   
  اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان،

مشكلة املفقودين تثري مسألة تتعلق بكل من القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             وإذ يضع يف اعتباره أن        
  وكذلك، حسب االقتضاء، القانون اإلنساين الدويل،

 العامل، وهي نزاعات تؤدي يف كـثري   استمرار الرتاعات املسلحة يف خمتلف أرجاءببالغ القلقوإذ يالحظ     
  ،من األحيان إىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

بأن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن مكافحة ظاهرة املفقودين ومعرفة مصري           وإذ يعرب عن اقتناعه       
  ت والسياسات والقوانني ذات الصلة،املفقودين، وأن عليها أن تدرك مسؤوليتها عن تنفيذ اآلليا

عن املفقودين وحتديـد    بفعالية   استخدام وسائل الطب الشرعي التقليدية يف البحث         ضع يف اعتباره  يوإذ    
م بالتقدم التكنولوجي الكبري الذي أحرز يف ميدان علوم الطب الشرعي املتصلة باحلمض اخللوي سلُّيهويتهم، وإذ 

  بشكل ملموس يف اجلهود الرامية إىل حتديد هوية املفقودين،الصبغي، الذي ميكن أن يساعد 

 املسلحة الدولية، وال سيما     بسبب الرتاعات  أن قضية األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين         الحظيوإذ    
األشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ال يزال هلا تأثري 

ؤكد يف هذا الصدد ي، وأهنا تسبب املعاناة ألسر املفقودين، وإذ الرتاعات يف اجلهود اهلادفة إىل وضع حد هلذه سليب
   أمور أخرى،ضمنضرورة معاجلة املسألة من منظور إنساين، 

إليها املؤمتر الدويل للخرباء احلكوميني وغري احلكوميني الذي نظمته         خلص   باالستنتاجات اليت    وإذ يرحب   
: املفقودون" بشأن موضوع ٢٠٠٣فرباير / شباط٢١ إىل ١٩لصليب األمحر يف جنيف يف الفترة من الدولية للجنة ال

، " املسلح أو العنف الداخلي، ومساعدة أسرهم      للرتاع مصريهم نتيجة    غري املعروف العمل حلل مشكلة األشخاص     
  ، مبعاجلة مشكلة املفقودين وأسرهم املؤمتر املتصلةوتوصيات

احتـرام واسـترداد كرامـة     " بشأن   ١ جدول أعمال العمل اإلنساين، وخباصة هدفه العام         يشري إىل وإذ    
، الذي اعتمد يف املـؤمتر      " املسلحة أو غريها من حاالت العنف املسلح وكرامة أسرهم         للرتاعاتاملفقودين نتيجة   

 كانون  ٦ إىل   ٢جنيف يف الفترة من      يف   املعقودالدويل الثامن والعشرين جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر         
 بشأن إعادة تأكيد أمهية القانون اإلنساين الدويل وتطبيقه املعنـون           ٣ وإذ يرحب بالقرار     ،٢٠٠٣ديسمرب  /األول

                                                      

 .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )٧(

)٨( A/CONF.157/24) الفقرة الثالث)اجلزء األول ، .  
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جلمعيات الصليب  ، الذي اعُتِمد يف املؤمتر الدويل الثالثني        "احلفاظ على حياة اإلنسان وكرامته يف الرتاع املسلح       "
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦ املعقود يف جنيف يف الفترة من ألمحراألمحر واهلالل ا

مجعيته اخلامسة عـشرة     بالقرار املتعلق باملفقودين الذي اعتمده االحتاد الربملاين الدويل يف           وإذ حييط علماً    
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ يف بعد املائة

  جلة مسألة املفقودين،باجلهود اإلقليمية اجلارية ملعاوإذ يرحب   

،  وكفالة احترامها الدول على أن تراعي وحتترم بشكل دقيق قواعد القانون اإلنساين الدويلثحي  - ١  
   بروتوكوليهـا اإلضـافيني      ويف )١(١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ هي مبينة يف اتفاقيات جنيف املؤرخـة         حسبما

   حيثما انطبق ذلك؛، )٢(١٩٧٧لعام 

 مسلح أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة للحيلولـة دون فقـدان            نزاع   بالدول األطراف يف   هيبي  - ٢  
   املسلح، وأن تبني مصري األشخاص الذين يبلغ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع؛الرتاعأشخاص بسبب 

   نزاعات مسلحة؛بسبب حق األسر يف معرفة مصري أقارهبا املعتربين يف عداد املفقودين ؤكد من جديدي  -٣  

أنه يتعني على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، حاملـا تـسمح                 جديد أيضاً  ؤكد من ي  - ٤  
اعتباراً من انتهاء األعمال العدائية الفعلية، بالبحث عن األشـخاص الـذين            أبعد تقدير   الظروف بذلك، وعلى    

  اعتربهم أحد األطراف املعادية يف عداد املفقودين؛

تتخذ مجيع التدابري الالزمة، يف الوقـت املناسـب،         اع مسلح أن    نز بالدول األطراف يف     هيبي  - ٥  
 املسلح، وأن تعمل قدر اإلمكان علـى        بسبب الرتاع لتحديد هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين         

  تزويد أفراد أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة مبصريهم، من خالل القنوات املناسبة؛

ومحاية هذه  عن املفقودين   ذات مصداقية وموثوقية    اجة إىل مجع بيانات      يف هذا الصدد باحل    سلمي  - ٦  
ومـع  فيما بينها   ث الدول على التعاون     حي للقواعد واملعايري القانونية الدولية والوطنية، و      وإدارهتا، وفقاً البيانات  

  ذات الصلة باملفقودين؛اجلهات املعنية األخرى العاملة يف هذا اجملال، بسبل منها تقدمي كل املعلومات املناسبة 

املعتربين يف عداد   والنساء   إىل الدول أن تويل أقصى درجة من االهتمام حلاالت األطفال            طلبي  - ٧  
  وحتديد هويتهم؛والنساء تخذ التدابري املناسبة للبحث عن هؤالء األطفال ي املسلحة وأن بسبب الرتاعاتاملفقودين 

الدولية للصليب األمحر لجنة ال مع  كامالً التعاون تعاوناً مسلح إىلنزاع الدول األطراف يف دعوي  - ٨  
يف حتديد مصري املفقودين واتباع هنج شامل إزاء هذه املسألة، مبا يف ذلك إنشاء مجيع اآلليات العمليـة وآليـات                    

  التنسيق اليت قد تدعو إليها احلاجة، على أن يقوم هذا النهج على االعتبارات اإلنسانية وحدها؛

شجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري يالدول و ثحي  - ٩  
بـسبب   الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة األشخاص املعتربين يف عـداد املفقـودين      الُصُعدالالزمة على   
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رحب، يف هذا الصدد، بإنشاء اللجان يو املسلحة وتقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الدول املعنية، الرتاعات
  واألفرقة العاملة املعنية باملفقودين، وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان واألفرقة؛

 الرتاعـات  بالدول، دون املساس مبا تبذله من جهود لتحديد مصري املفقـودين بـسبب               هيبي  - ١٠  
الرعاية ك للمفقودين وأفراد أسرهم، يف جماالت       املسلحة، أن تتخذ اخلطوات املناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوين        
  االجتماعية، واملسائل املالية، والقانون األسري، وحقوق امللكية؛

القيام يف دورته التاسعة بعقد حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقودين يدعو إىل املشاركة فيهـا               يقرر    - ١١  
كومات واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات       خرباء من اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومندوبني من احل        

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، ويطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز ملداوالت احللقة على أن يقوم                
  بعد ذلك بتكليف اللجنة االستشارية يف الدورة نفسها مبهمة إعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الشأن؛ 

إىل تقاريرها القادمة    يف    ذات الصلة إىل أن تتناول      مجيع آليات وإجراءات حقوق اإلنسان     دعوي  - ١٢  
   الرتاعات املسلحة؛بسببحسب االقتضاء، مشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين  ،لساجمل

ختـصة،   مجيع احلكومات، وهيئات األمـم املتحـدة امل        انتباه إىل األمني العام أن يوجه       طلبي  - ١٣  
   والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار؛

  ؛ عن تنفيذ هذا القرارشامالً  تقريراً العاشرة ه دورتقبل اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إىل طلب أيضاًي  -١٤  

  .اشرةالع املسألة يف دورته النظر يف يقرر  - ١٥  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

].انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[

  حقوق الطفل - ٧/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

معيار تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وإذ يضع يف        تكون   على أن اتفاقية حقوق الطفل جيب أن         إذ يشدد   
  لك سائر صكوك حقوق اإلنسان،اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، وكذ

 من جديد مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن جلنة حقـوق اإلنـسان                وإذ يؤكد   
 وقرار اجلمعيـة  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٤واجلمعية العامة، وآخرها قرار جلنة حقوق اإلنسان    

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٤١العامة 
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متابعة نتائج دورة اجلمعية العامة     بشأن  و،  )١( الطفل بتقارير األمني العام بشأن حالة اتفاقية حقوق      وإذ يرحب     
، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٤ املؤرخ   )٣(، وبشأن الطفلة  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   )٢(االستثنائية املعنية بالطفل  

املستوى املكرس ملتابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفـل  وباإلعالن الصادر عن االجتماع التذكاري العام الرفيع    
  ،)٤(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ و١١الذي عقد يف 

 بالتقرير املقدم إىل اجلمعية العامة من اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحـدة  اًوإذ يرحب أيض   
وبإنشاء اجلمعية العامة والية ، )٦( السنة األوىل من متابعة الدراسةوبتقريره بعد مرور، )٥(بشأن العنف ضد األطفال

تشجيع علـى   مهمته ال   ومستقالً  بارزاً  عاملياً املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، بصفته مدافعاً         
  ،٦٢/١٤١العامة  لقرار اجلمعية منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها يف مجيع املناطق، وفقاً

يف وضع حد لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم املرتكبة ضد           احملكمة اجلنائية الدولية    مبسامهة   وإذ يقر   
وإذ يدعو الدول إىل    جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،         األطفال خطورة، مبا يف ذلك      

يقر مبسامهة احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة يف وضع حـد           وإذ   هذه اجلرائم،    عن مرتكيب منح عفو   عدم  
لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم املرتكبة ضد األطفال خطورة، مبا يف ذلك جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم                 

  ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،

وبتقرير املقرر اخلاص   ،  )٧(والصراع املسلح  بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال         وإذ يرحب   
  ،)٨(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاملعين مبسألة بيع األطفال 

   ٦ بـصدور التعليقـات العامـة أرقـام           بأعمال جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علماً       ً أيضا وإذ يرحب   
  ،)٢٠٠٧(١٠، و)٢٠٠٦(٩و ٨، و)٢٠٠٥(٧و

 منه باحلاجة قتناعاًا من أن حالة األطفال يف العديد من أجزاء العامل تظل حرجة، و غ القلق بال وإذ يساوره   
  إىل اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

                                                      

)١(  A/62/182.  
)٢(  A/62/259.  
)٣(  A/62/297.  
  .٦٢/٨٨قرار اجلمعية العامة   )٤(
)٥(  A/61/299.  
)٦(  A/62/209.  
)٧(  A/62/228.  
)٨(  A/HRC/7/8.  
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  معايري اتفاقية حقوق الطفل،ينبغي أن تساهم يف تعزيز  أن الصكوك اإلقليمية وإذ يضع يف اعتباره  

موعة األساسية يف اجملتمع والبيئة الطبيعية لنماء ورفاهية مجيع أفرادها، بوصفها اجملبأمهية األسرة م وإذ يسلّ  
تعزيزها؛ وأنه حيق هلا احلصول على محاية ودعم شـاملني؛ وأن املـسؤولية             مثّ بوجوب   ومن  وال سيما األطفال    

 اجملتمع احترام   جلميع مؤسسات األساسية عن محاية األطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق األسرة؛ وأنه ينبغي             
وتقدمي املساعدة املالئمة لألهل، واألسر، واألوصياء القانونيني وغريهم مـن مقـدمي            رفاهيته  حقوق الطفل وكفالة    

الرعاية، مبا يساعد الطفل على النمو والتطور يف بيئة آمنة ومستقرة ويف جو من السعادة واحملبة والتفاهم، مع مراعـاة                    
   خمتلف األنظمة الثقافية واالجتماعية والسياسية،وجود أشكال خمتلفة لألسرة يف

يف كافة السياسات   واالعتراف بالطفل كصاحب حقوق     على ضرورة إدماج منظور جنساين      وإذ يؤكد     
  والربامج املتعلقة باألطفال،

أهدافاً مقصودة العتداءات أو    ضحايا و  من أن األطفال ال يزالون يف حاالت النـزاع          وإذ يساوره القلق    
تلحق  ما تعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال القوة بدون متييز وعلى حنو مفرط، األمر الذي يسفر عن آثار كثرياًالس

  سالمتهم البدنية والعاطفية،ب اً دائمضرراً

 متتعهم باحلياة والـصحة     متس األطفال و  يتعرض هلا  سلبية    قد حتدث آثاراً   ألضرار البيئية ا بأن   موإذ يسلّ   
  ْرض،ومبستوى معيشي ُم

 )٩( مبا يوىل لألطفال من اهتمام يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              مع التقدير  وإذ حييط علماً    
  ،)١٠(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك- أوالً 

الفضلى وعدم التمييز الطفل مصاحل يف مجلة أمور، يف  املتمثلة،  أن املبادئ العامةؤكد من جديدي  - ١  
   جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون؛اً إطار تشكلواملشاركة والقدرة على البقاء والنمو

،  هي أكثر معاهدة حلقوق اإلنسان جرى التصديق عليها عاملياً         )١١( بأن اتفاقية حقوق الطفل    يقر  - ٢  
 على القيام بـذلك     )١٢( مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني          وحيث الدول اليت  

على سبيل األولوية، وإذ يساوره القلق إزاء العدد الكبري من التحفظات على االتفاقية، حيث الدول األطراف على           

                                                      

  .، املرفق٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة   )٩(
  .، املرفق٦١/١٧٧قرار اجلمعية العامة   )١٠(
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،   )١١(

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣؛ واملرجع نفسه، اجمللد ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(
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الختياريني، وعلى النظر يف إمكانية     غرض االتفاقية وبروتوكوليها ا   موضوع و سحب التحفظات اليت ال تتالءم مع       
  مراجعة التحفظات األخرى بانتظام بغية سحبها؛

الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تنفيذاً كامالً وفقاً ملـصاحل            ب يهيب  - ٣  
أن تفي،  وطنية فعالة، و  وخطط عمل   الطفل الفضلى وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات            

يف الوقت املناسب، بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني فيما يتصل بتقدمي التقارير وفقاً للمبادئ 
  التوجيهية اليت وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات املقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام االتفاقية؛

هياكل حكومية معنية باألطفال أو تنشئها أو تعززها، مبا         الدول األطراف أن تعني     ب أيضاًيهيب    - ٤  
املستقلني املعنيني حبقوق الطفل، وكفالة     وأمناء املظامل   يشمل، عند االقتضاء، الوزراء املسؤولني عن قضايا الطفل         

  ؛التدريب املناسب واملنهجي يف جمال حقوق الطفل للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم

فيما يتعلق  األحداث وقضاء الدول على تعزيز قدراهتا اإلحصائية الوطنية، وخباصة يف جمال شجِّعي  - ٥  
 من بينها الـسن ونـوع    مساتاألطفال احملتجزين، والقيام، قدر املستطاع، باستخدام إحصاءات مفصلة حبسب          ب

 املؤشرات اإلحصائية على كل     اجلنس وغريمها من العوامل ذات الصلة اليت قد تفضي إىل تفاوتات، وغري ذلك من             
من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها حبيث يتم               

 استخدام املوارد االقتصادية واالجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعماالً تاماً؛

  تعميم مراعاة حقوق الطفل -  ثانياً
 التزامه بإدراج حقوق الطفل بفعالية يف أعماله ويف أعمال آلياته على حنـو منـتظم    يعيد تأكيد   - ٦  

   يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للبنني والبنات؛ومنهجي وشفاف، واضعاً

يستغرق يوماً على األقل واحد  أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً لعقد اجتماع سنوي يقرر  - ٧  
شة مواضيع حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك حتديد التحديات اليت يواجهها إعمال حقوق   ملناقكامالً  

الطفل، والتدابري وأفضل املمارسات اليت ميكن أن تتخذها الدول وسائر أصحاب املصلحة، ولتقييم اإلدراج الفعال 
  ؛٢٠٠٩ من عام ملسألة حقوق الطفل يف أعماله، اعتباراً

 أصحاب املصلحة على أن ُيراعوا بالكامل حقوق الطفل يف االسـتعراض الـدوري              يعحيث مج   - ٨  
الشامل، مبا يف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة ألغراض االستعراض، وأثناء احلوار املتعلق به، وكذلك علـى                 

   ومتابعته؛هصعيد نتائج

 عـن طريـق     ٥/١ من قرار اجمللس     )أ(١٥الدول على إعداد املعلومات املبيَّنة يف الفقرة        يشجع    - ٩  
إجراءا مشاورات واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري 

  احلكومية املعنية حبقوق الطفل؛
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لس، أن تدمج   اجمل إىل املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف            يطلب  - ١٠  
  قوق الطفل يف تنفيذ والياهتا وأن تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق الطفل وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق؛مسألة ح

 مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على إدماج مسألة حقوق الطفـل يف أعماهلـا،               يشجع  - ١١  
  وبصفة خاصة يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

عزيز ومحاية حقوق الطفل، وعدم التمييز ضد األطفال، ت  - ثالثاً 
 صعبةمبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أوضاع 

  عدم التمييز

الدول أن تكفل متتع األطفال حبقوقهم املدنية والثقافية واالقتـصادية والـسياسية             جبميع   يهيب  - ١٢  
  واالجتماعية دون متييز من أي نوع كان؛

د كبري من األطفال، وال سيما البنات، من املنتمني إىل أقليات قومية وإثنية وجود عد بقلقيالحظ   - ١٣  
بني ضحايا واملشردين داخلياً واملنحدرين من السكان األصليني، طفال املهاجرين والالجئني األودينية ولغوية، ومن 

 برامج التعلـيم    العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويؤكد ضرورة تضمني            
وبرامج مكافحة هذه املمارسات تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى واحترام آرائـه واحتياجاتـه                 

الدول تقدمي دعم خاص للخدمات املطلوبة هلؤالء األطفال وضمان حصوهلم          ويناشد  احملددة حسب نوع اجلنس،     
  على هذه اخلدمات على قدم املساواة؛

  فالتحرر من العن

 إزاء النطاق والتأثري املهولني جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيـع             وإذ يساوره قلق بالغ     - ١٤  
 املدارس، ونظم الرعاية والعدل، وأماكن العمل، واجملتمعات، حيـث          على صعيد  منازهلم وأسرهم، و   يفاملناطق، و 

  :الدول على ما يلي

، حلظر إذا كانت موجودة وفعالة أو تعزيز التشريعات، مناسبةوغري تشريعية اختاذ تدابري تشريعية   )أ(  
  ؛مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها، يف ظل مجيع الظروف

اختاذ مجيع التدابري املالئمة، على وجه االستعجال، ملنع تعرض األطفال للتعذيب وغريه من ضروب        )ب(  
رضهم جلميع أشكال العنف ومحايتهم منها، مبا يف ذلك العنف البدين املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنع تع   

والنفسي واجلنسي، واالعتداء على األطفال واستغالهلم، والعنف املرتيل واإلمهال، وإساءة املعاملة من جانب الشرطة              
جتماعية، مبا يف   سلطات إنفاذ القانون واملوظفني واملسؤولني يف مراكز االحتجاز ومؤسسات الرعاية اال          غريها من   و

  تباع هنج منظم وشامل؛إذلك دور األيتام، مع إيالء األولوية للبعد اجلنساين وتناول األسباب عن طريق 

اختاذ تدابري مناسبة لتأكيد حق األطفال يف أن حتترم كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم البدنية، وحلظر   )ج(  
   من أشكال املعاملة املذلة أو املهينة والقضاء عليها؛أي شكل من أشكال العنف العاطفي أو اجلسدي أو غريه
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اختاذ تدابري لوضع حد الستخدام العقوبة البدنية يف املدارس، واختاذ تدابري عاجلة حلماية التالميذ   )د(  
ـ    أو  التخويف  أو   كان شكله أو األذى أو االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي             من العنف أياً   دارس، سوء املعاملة يف امل

  وإنشاء آليات للتظلُّم تتاح لألطفال وتكون مناسبة لسنهم، وإجـراء حتقيقـات شـاملة وفوريـة يف مجيـع أعمـال                     
  العنف والتمييز؛

اختاذ تدابري من أجل تغيري املواقف اليت تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكال العنف ضـد                   )ه(  
رض االنضباط القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملمارسات التقليدية ، مبا فيها أشكال ف عادياًاألطفال أو تعتربه أمراً

  الضارة والعنف اجلنسي جبميع أشكاله؛

وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم ضد األطفال من العقاب والتحقيق يف أعمال العنـف تلـك                  )و(  
ملدانني بارتكاب جرائم عنف ضـد  ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبات املناسبة هبم، مع التسليم بأن األشخاص ا      

 ضـمانات  اختـاذ العمل مع األطفال إال بعد السماح هلم ب، ال ينبغي األطفال، مبا يف ذلك االعتداء عليهم جنسياً  
   على األطفال؛أهنم ال يشكلون خطراًللبّت يف وطنية مناسبة 

،  وأن يعـني   ٦٢/١٤١عامة   بشأن قرار اجلمعية ال     عاجالً  إىل األمني العام أن يتخذ إجراءً      يطلب  - ١٥  
 بالعنف ضد األطفال، وأن      معنياً  خاصاً يف أعلى مستوى ممكن وبدون تأخري ممثالً      ،  ٦٢/١٤١وفقاً لقرار اجلمعية    

 يقدم تقريره بشأن التقدم احملرز إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة؛

  اهلوية والعالقات األسرية وتسجيل املواليد

األطراف على تكثيف جهودها من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق  مجيع الدول حيث  - ١٦  
الطفل للمحافظة على هوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته وامسه وعالقاته األسرية، على النحو الذي يقره القانون،                 

يطة وسريعة وإتاحة تسجيل الطفل فور والدته، بصرف النظر عن وضعه، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بس  
  وفعالة وجمانية، والتوعية بأمهية تسجيل املواليد، على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؛

 الدول إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة حاالت التبين غري القانوين ومجيـع حـاالت               يدعو  -١٧  
من سياسات وتشريعات وسبل إشراف فعالة مـن        الفضلى، عن طريق وضع ما يلزم       مصلحة الطفل   التبين اليت ال تراعي     

   وفيما بني البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛أجل محاية األطفال املشمولني بالتبين وطنياً

 الدول إىل تناول حاالت االختطاف الدويل لألطفال، مع مراعاة أن االعتبار األساسي اًأيض يدعو  - ١٨  
ول على التعاون املتعدد األطراف والثنائي ضماناً جلملة أمور منها عودة           هو مصلحة الطفل الفضلى، ويشجع الد     

الطفل إىل البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو االحتجاز، وعلى إيالء اهتمام خاص يف هذا الصدد حلـاالت                    
  االختطاف الدويل لألطفال على يد أحد أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛

أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني، بقدر ما يتفـق             إىل  ل  الدو يدعو كذلك   - ١٩  
ذلك مع التزامات كل دولة، احلق يف أن حيتفظ بعالقات شخصية واتصال مباشر على حنو منتظم مـع والديـه                    
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ا الدولتني، كليهما، ما مل تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفري سبل قابلة لإلنفاذ لدخول وزيارة كلت
  واحترام مبدأ حتمل كال الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفاهلما ومنوهم؛

، وأمهية تعزيز ٦٢/١٤١ من قرارها ١٦ استنتاجات اجلمعية العامة الواردة يف الفقرة     يعيد تأكيد   - ٢٠  
تماد وإنفاذ قوانني حلماية ع الدول على اعجالرعاية األبوية املالئمة واحلفاظ على األسرة، حيثما أمكن ذلك، ويش    

األطفال الذين ليس هلم آباء أو من يرعاهم، وحتسني تنفيذ السياسات والربامج من أجل ذلك؛ وحيثما يلزم تقدمي              
الفضلى، وأن جيري بالتشاور الكامل مع الطفل ومع الطفل صاحل مل رعاية بديلة، ينبغي أن يكون اختاذ القرار مراعياً

يشجع يف هذا السياق على املضي قدما مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة املتعلقـة               أوصيائه القانونيني؛ و  
مزيداً مـن   باالستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها؛ وينبغي أن يويل اجمللس هذه املبادئ التوجيهية              

  يف دورته الثامنة؛االهتمام 

  القضاء على الفقر

التعاون والتعاضد واملشاركة يف اجلهـود العامليـة الراميـة إىل    إىل لدويل  الدول واجملتمع ا يدعو  - ٢١  
استئصال الفقر على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، وتكثيف اجلهود من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية               

ها الزمين، ويؤكـد مـن     يف إطار ،  )١٣(واألهداف املتعلقة بالقضاء على الفقر احملددة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية          
  جديد أن االستثمار يف األطفال وإعمال حقوقهم من أجنع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

  :ما يليإىل  مجيع الدول يدعو  - ٢٢  

ميكن اليت  دية والعقلية   لصحة اجلس ااختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق متتع الطفل بأعلى مستويات             )أ(  
بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية االستفادة من هذه النظم واخلدمات دون متييز،                
وإيالء اهتمام خاص لتوافر مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من األمراض وسـوء التغذيـة، وإمكانيـة          

ة للشرب وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية قبل الوالدة وبعـدها، واالحتياجـات             الوصول إىل املياه الصاحل   
  اخلاصة للمراهقني، والصحة اإلجنابية واجلنسية، واألخطار النامجة عن تعاطي املخدرات وعن العنف؛

املناعـة  التصدي، على سبيل األولوية، ألوجه الضعف اليت يعاين منها األطفال املتأثرون بفريوس نقص               )ب(  
البشرية واملصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤالء األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، من خالل تشجيع وضع سياسات          

، وتعزيـز محايـة     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فريوس نقص املناعة البشرية        
اإليدز واملتأثرين به، وإشراك األطفال ومقدمي الرعاية إلـيهم،  /ناعة البشريةاألطفال الذين يتيتمون بسبب فريوس نقص امل      

الرعاية والعالج، مبا يف ذلك عن طريق للوقاية وفعالة ومقدور عليها وسائل وكذلك القطاع اخلاص، لكفالة االستفادة من    
والتوعيـة يف   الرعاية  إتاحة  سرية، و تقدمي املعلومات الصحيحة، وإتاحة الوصول إىل خدمات الفحص الطوعي واملراعي لل          

                                                      

  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية   )١٣(
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ىل املنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية، عن طريق تكثيف اجلهـود الراميـة إىل             إ لوصولاإلجنابية، وا جمال الصحة   
 الفريوس من األم إىل الطفل، وعن طريق إنشاء         استحداث عالجات جديدة لألطفال وإيالء األولوية للوقاية من انتقال        

  االجتماعي، عند االقتضاء، حلمايتهم ودعم تلك النظم؛نظم للضمان 

  احلق يف التعليم

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٢٣  

االعتراف باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك جبعل التعليم االبتدائي                )أ(  
ميع األطفال، وال سيما الفتيات واألطفـال       متاحاً وجمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، عن طريق ضمان أن تتاح جل          

الذي هم يف حاجة إىل محاية خاصة، واألطفال املعوقون، وأطفال الشعوب األصلية، واألطفال املنتمون إىل أقليات، 
، واألطفال الذين يعيـشون يف منـاطق         والالجئون واألطفال من أصول إثنية خمتلفة، واألطفال املشردون داخلياً       

اإليدز واألطفال املصابون به، إمكانية     /، واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشرية      بالرتاعاتوبلدان متأثرة   
احلصول على تعليم من نوعية جيدة، إضافة إىل جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام ويف متناول اجلميع، وخاصة 

عتبار أن التدابري اخلاصة بضمان املساواة يف فرص        عن طريق األخذ التدرجيي بالتعليم اجملاين، على أن يوضع يف اال          
  الوصول، مبا يف ذلك اإلجراءات التصحيحية، تساهم يف حتقيق تكافؤ الفرص ومكافحة اإلقصاء؛

وضع وتنفيذ برامج لتقدمي اخلدمات االجتماعية والدعم إىل املراهقات من احلوامل واألمهـات،              )ب(  
  كماله؛وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإ

ضمان استفادة األطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنّمي احترام حقوق               )ج(  
  اإلنسان وتعكس متاماً قيم السالم ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد اآلخرين والتسامح واملساواة بني اجلنسني؛ 

هم يف التعبري عن آرائهم حبرية،      العمل على متكني األطفال، مبن فيهم املراهقون، من ممارسة حق           )د(  
 مع مراعاة آراء الطفل وفقاً لسّنه ودرجة نضجه؛

  الطفلة

اختاذ كل ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك إجراء اإلصالحات القانونية عند             إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٤  
  :االقتضاء، من أجل

تعاً كامالً ومتـساوياً، واختـاذ      ضمان متتع البنات جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مت          )أ(  
ووضـع الـربامج    ووضع حد لإلفالت مـن العقـاب،        إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه احلقوق واحلريات،        

  احلالة اخلاصة للبنات؛مراعاة والسياسات على أساس حقوق الطفل، مع 

واختيـار نـوع    القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، مبا يف ذلك وأد البنات                )ب(  
اجلنس قبل الوالدة، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنـها تـشويه               
األعضاء التناسلية لإلناث، وتفضيل األبناء، والتزويج دون موافقة الشخصني املعتزم تزوجيهما موافقة حرة وتامة،              
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التعقيم القسري، عن طريق أمور منها معاجلة األسباب اجلذرية هلذه          والتزويج يف سن مبكرة، والزواج القسري، و      
املمارسات، وذلك بسن التشريعات وإنفاذها والقيام، عند االقتضاء، بوضع خطط أو بـرامج أو اسـتراتيجيات                

  ؛البناتوطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة حلماية 

ات اخلاصة، واملنظمات املمثلة هلن يف عمليات       إشراك البنات، مبن فيهن البنات ذوات االحتياج        )ج(  
صنع القرار، حسب االقتضاء، وكذلك إشراكهن إشراكاً كامالً ونشطاً يف حتديد احتياجاهتن اخلاصة ويف وضـع      

 السياسات والربامج الكفيلة بالوفاء بتلك االحتياجات وختطيطها وتنفيذها وتقييمها؛

  األطفال املعوقون

 يتمتعوا جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعـاً       أن  ال املعوقني ينبغي     بأن األطف  ميسلِّ  - ٢٥  
يف اتفاقيـة حقـوق     ما تعهدت به الدول األطراف       شري إىل ي وعلى قدم املساواة مع غريهم من األطفال، و        كامالً
  اهلدف؛اذهب تتعلق التزامات  منالطفل

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٢٦  

 التدابري الالزمة لكفالة متتع األطفال املعوقني جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً           اختاذ مجيع     )أ(  
قني و وعلى قدم املساواة، يف اجملالني العام واخلاص كليهما، مبا يشمل إعمال منظور حلقوق الطفل يدرج األطفال املعكامالً

 االعتبار احلالة اخلاصة لألطفال املعـوقني الـذين ميكـن أن            يف السياسات والربامج املوجهة لألطفال، على أن توضع يف        
 يتعرضوا ألشكال متعددة وخطرية من التمييز، مبن فيهم الفتيات املعوقات واألطفال املعوقون الذين يعيشون يف الفقر؛

ضمان كرامة األطفال املعوقني، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسري مـشاركتهم الكاملـة               )ب(  
 وإدماجهم يف اجملتمع، مبا يشمل كفالة الوصول إىل التعليم والصحة يف ظروف جيدة وشـاملة، وسـن                  والنشطة

 وإنفاذ تشريعات حتمي األطفال املعوقني من مجيع أشكال التمييز واالستغالل والعنف واإلساءة؛

 ا االختياري؛النظر على سبيل األولوية يف التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهل  )ج(  

  األطفال املهاجرون

أن تكفل لألطفال املهاجرين التمتع جبميع حقوق اإلنسان، فـضالً عـن            إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٧  
وخباصة األطفال  هلؤالء األطفال،   أن تكفل   ، و إمكانية تلقي الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم اجلّيد       

اللتزاماهتا،  يا العنف واالستغالل، احلصول على محاية ومساعدة خاصتني، وفقاًالذين ال ُمرافق هلم، وال سيما ضحا
   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩ن ا املادتتنص عليهحسبما 

  أو يعيشون يف الشارع/األطفال الذين يعملون و

رع، أو يعيشون يف الشا/أن متنع انتهاكات حقوق األطفال الذين يعملون وإىل  مجيع الدول يدعو  - ٢٨  
مبا يف ذلك التمييز، واالحتجاز التعسفي، واإلعدام خارج نطاق القـضاء أو تعـسفاً أو بـإجراءات مـوجزة،                   
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والتعذيب، ومجيع أنواع العنف واالستغالل، وإحالة مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القـضاء، واعتمـاد وتنفيـذ                
إعادة إدماجهم، وأن تعتمـد اسـتراتيجيات       سياسات حلماية هؤالء األطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً و        
  أو يعيشون يف الشارع؛/اقتصادية واجتماعية وتربوية ملعاجلة مشاكل األطفال الذين يعملون و

  ًاألطفال الالجئون واألطفال املشردون داخليا

أن حتمي األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء واألطفال املـشردين          إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٩  
بالرتاعات املـسلحة،  اخلياً، وال سيما األطفال الذين ال مرافق هلم، ممن يتعرضون بشكل خاص ملخاطر هلا صلة          د

املسلح، كالتجنيد والعنف واالستغالل اجلنسيني، وأن تويل اهتماماً خاصاً لربامج إعادهتم           الرتاع  وحباالت ما بعد    
ا، وأن تويل األولوية لَتعقُّب األسر وملّ مشلها،         طوعاً إىل أوطاهنم، وحيثما أمكن، إلدماجهم وإعادة تو        طينهم حملّي

 وأن تتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية الدولية واملنظمات الدولية اليت تعىن بالالجئني؛

  األطفال املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوه

 :أن تقوم مبا يليإىل ل اليت مل تلغ فيها عقوبة اإلعدام، مجيع الدول، وال سيما الدويدعو   - ٣٠  

 عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج ملن         يلغيإصدار قانون يف أقرب وقت ممكن         )أ(  
   سنة وقت ارتكاب اجلرمية؛١٨تكون أعمارهم أقل من 

 الصكوك الدوليـة حلقـوق      التقيد مبا تعهدت به من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من           )ب(  
  ؛)١٤(اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 عليهم باإلعـدام    مراعاة الضمانات اليت تكفل محاية حقوق األشخاص الذين يواجهون حكماً          )ج(  
 ٢٤ املـؤرخ    ١٩٨٩/٦٤ و ١٩٨٤و  مـاي / أيار ٢٥ املؤرخ   ١٩٨٤/٥٠املنصوص عليها يف القرارين     ضمانات  الو

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ اللذين اعتمدمها ١٩٨٩مايو /أيار

مجيع الدول إىل إيالء مزيد من االعتبار ملمارسات العدالة التصاحلية، مبا يف ذلك الوساطة، يدعو أيضاً   - ٣١  
   سنة،١٨احنني الذين تقل أعمارهم عن كبديل إلصدار األحكام أو كجزء من عملية إصدار األحكام، فيما يتعلق باجل

أن حتمي األطفال احملرومني من احلرية من التعذيب وغـريه مـن            إىل   مجيع الدول     كذلك يدعو  - ٣٢  
الإنسانية أو املهينة، وأن تضمن حصوهلم يف حالـة القـبض علـيهم أو              لضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا      

ونية الكافية، وحقهم يف البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت احتجازهم أو سجنهم على املساعدة القان
، أو  والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية، وعدم احلكم على أي طفل حمتجز بالعمل القسري أو بعقوبة بدنيـة                

 األساسـي    من الرعاية الصحية والنظافة واملرافق الصحية البيئية والتربيـة والتعلـيم           ه أو حرمان  تعريضه لذلك، 
 والتدريب املهين؛

                                                      

  .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )١٤(
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  املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوهاألشخاص أطفال 

أن تويل االهتمام لتأثري احتجاز األبوين وَسجنهما علـى األطفـال، وأن      إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٣٣  
  :حترص بصفة خاصة على ما يلي

تلزم الَسجن عند إصدار حكم أو اختاذ قرار بـشأن التـدابري            إيالء األولوية للتدابري اليت ال تس       )أ(  
، ومع مراعاة السابقة للمحاكمة فيما يتعلق مبعيل وحيد أو رئيسي لطفل، رهنا باحلاجة إىل محاية اجلمهور والطفل

 ؛مدى خطورة اجلرمية

تجـاز  حتديد وتشجيع ممارسات جيدة فيما يتصل باحتياجات الرضع واألطفال املتـأثرين باح             )ب(  
  وَسجن األبوين وفيما يتصل بنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي؛

  عمل األطفال

وبفعالية على عمل األطفال الذي قد       أن تترجم التزامها بالقضاء تدرجيياً    إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٣٤  
أو الروحي أو األخالقـي أو   بصحتهم أو منوهم البدين أو العقلي   له أو ضاراً    على تعليمهم أو عائقاً    يكون خطراً 

 على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه          االجتماعي إىل إجراءات ملموسة، وأن تقضي فوراً      
استراتيجية رئيسية يف هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب املهين والتلمذة الصناعية وإدماج األطفـال                

ن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع اجملتمع الدويل، سياسات اقتصادية           العاملني يف نظام التعليم الرمسي، وأ     
 تعاجل العوامل اليت تسهم يف ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛

 مجيع الدول اليت مل توقع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقـة باحلـد األدىن لـسن                  ثحي  - ٣٥  
واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل ) ١٣٨ رقم االتفاقية (١٩٧٣االلتحاق بالعمل لعام 

أو مل تصدق عليهما أو مل تنضم       ) ١٨٢االتفاقية رقم    (١٩٩٩األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام        
  إليهما على أن تنظر يف القيام بذلك؛

وبغاء األطفال منع واستئصال بيع األطفال   - رابعاً 
 غالل األطفال يف املواد اإلباحية واست

  :ما يليإىل مجيع الدول يدعو   - ٣٦  

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفـال واالعتـداء                )أ(  
طفال يف املواد   اجلنسي عليهم وجترميها واملعاقبة عليها فعلياً، مبا يف ذلك داخل األسرة أو ألغراض جتارية، واستغالل األ               

 والسياحة لغرض ممارسة اجلنس مع األطفال، وبيـع األطفـال وأعـضائهم،             ،ويف البغاء، واالجتار باألطفال   اإلباحية  
  تخذ تدابري فعالة ضد جترمي األطفال ضحايا االستغالل؛أن تواستخدام شبكة اإلنترنت هلذه األغراض، و

ني، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الدولية فيما يتصل أن تتخذ تدابري فعالة لضمان حماكمة اجملرم )ب(  
  ؛بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم



A/HRC/7/L.11/Add.1 
Page 33 

  أن تزيد التعاون على مجيع الُصعد ملنع إنشاء شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛ )ج(  

ر باألشخاص، وخباصة   بروتوكول منع االجتا  تنظر يف التوقيع والتصديق على أو االنضمام إىل         أن   )د(  
  ؛)١٥(النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

واستغالهلم وبغاء األطفال    بفعالية، احتياجات ضحايا االجتار باألطفال وبيع األطفال         تتناولأن   )ه(  
تهم ومحايتهم وشفاؤهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف أسرهم ويف اجملتمع ، مبا يف ذلك سالماإلباحيةيف املواد 

  إدماجاً كامالً، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه املمارسات اإلجرامية إزاء األطفال، وتتصدى للعوامل              )و(  
نفاذية تستهدف الزبائن أو األفراد الذين      إتدابري وقائية و  املؤدية إىل هذه املمارسات، مبا يف ذلك من خالل اعتماد           

 ضمان توعيـة    إضافة إىل يستغلون األطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابري تطبيقاً فعاالً،             
  اجلمهور هبذه املشكلة؛

، اإلباحيةيف املواد   م  واستغالهلوبغاء األطفال   أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال          )ز(  
  ؛تباع هنج مشويل والتصدي جلميع العوامل املسامهة يف ذلكإوذلك ب

 باملبادئ التوجيهية والتوصيات الشاملة الواردة يف تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع              يرحب  - ٣٧  
ـ      وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،           األطفال     وق اإلنـسان يف    املقـدم إىل جملـس حق

وضع وإدارة برامج للتأهيل واملساعدة موجهة لألطفال من ضحايا االستغالل التجاري           ن أجل   م )١٦(٢٠٠٨عام  
اجلنسي واالجتار، ويشجع بقوة الدول على أن تضع تلك املبادئ والتوصيات يف االعتبار هبدف تقدمي املساعدة إىل 

اجح ضمن أسرهم ويف اجملتمع، مع مراعاة أمهية وجـود بـرامج      األطفال الضحايا ومحايتهم وتأهيلهم على حنو ن      
 منفصلة تليب احتياجاهتم اخلاصة؛

  املسلحةبالرتاعات  محاية األطفال املتأثرين - خامساًً 
ث حياملسلحة مبا يتناىف مع القانون الدويل و      الرتاعات   أي جتنيد واستخدام لألطفال يف       بقوة ديني  - ٣٨  

على وضع حد هلذه املمارسة وجلميع االعتداءات األخرى املرتكبة ضد األطفال،           لحة  الرتاعات املس مجيع أطراف   
مبا يف ذلك القتل أو التشويه، واالغتصاب أو العنف اجلنسي على حنو آخر، واالختطاف، واحلرمان من املساعدة                 

  اإلنسانية، واهلجمات على املدارس واملستشفيات، والتشريد القسري لألطفال وأسرهم؛

حقوق اإلنـسان مـن دور      وجملس   ما للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي        يعيد تأكيد   - ٣٩  
 بقرارات املسلحة، وحييط علماً بالرتاعات  ن  وأساسي يف تعزيز ومحاية حقوق ورفاهية األطفال، مبن فيهم األطفال املتأثر          

                                                      

  .٣٩٥٧٤ ، الرقم٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(
)١٦(  A/HRC/7/8.  
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د ، وتعهُّ ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢املسلحة، وخباصة القرار    والرتاعات  جملس األمن بشأن األطفال     
املسلحة ورفاهيتهم وحقوقهم لدى اختاذ إجراءات هتدف       الرتاعات  جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية األطفال يف         

إىل احلفاظ على السلم واألمن، مبا يف ذلك تضمني الواليات املسندة إىل عمليات حفظ السالم أحكاماً تنص على محاية     
  طفال، فضالً عن إشراك مستشارين يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛األ

 ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢ مع التقدير باخلطوات املتخذة فيما يتعلق بقرار جملس األمن           علماً حييط  - ٤٠  
احـة معلومـات يف    وجبهود األمني العام الرامية إىل تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك مجع وإت     ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 للقرار، مبشاركة احلكومات الوطنيـة  املسلحة وفقاًوالرتاعات حينها تتسم باملوضوعية والدقة واملوثوقية بشأن األطفال      
واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف األمم املتحدة ويف اجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذلك على الـصعيد القطـري،            

  م به مستشارو األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛العمل الذي يقوفضالً عن 

عامة  مما أفضى إىل وضع مبادئ )١٧(مبادئ كيب تاون بشأن اجلنود األطفالبتحديث  اًحييط علم  - ٤١  
  ويشجع الدول،)١٨()مبادئ باريس(ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو جبماعات مسلحة 

األعضاء على النظر يف استخدام هذه املبادئ التوجيهية لتسترشد هبا يف ما تقوم به من عمل حلماية األطفال مـن             
املسلحة، ويطلب إىل كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، كل يف نطـاق واليتـه، تقـدمي            الرتاعات  آثار  

  املساعدة إىل الدول األعضاء يف هذا اجملال؛

 )١٩( لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح باجلزء الثاين من تقرير املمثلة اخلاصةحييط علماً  - ٤٢  
أثـر الـصراع املـسلح علـى     " املعنونة ١٩٩٦عن االستعراض االستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام  

املسلحة على الصعيدين الـوطين     الرتاعات  والتطورات واإلجنازات اهلامة يف جمال محاية األطفال يف         ،  )٢٠("األطفال
والدويل، ويطلب إىل الدول األعضاء واملراقبني دراسة التوصيات الواردة يف التقرير بتمعن ويدعو كيانات منظومة 
األمم املتحدة املعنية وكذلك اجملتمع املدين، حسب االقتضاء، إىل القيام بذلك، ويقر بضرورة إجراء مناقشة بشأن                

   بالكامل وجهات نظر الدول األعضاء يف هذا الصدد؛ى، ويؤكد احلاجة إىل أن تراعاملسائل املثارة فيه

بأن القانون اإلنسااين الدويل حيظر القيام هبجمات عشوائية على املـدنيني، مبـن فـيهم               يذكّر    - ٤٣  
ط للقوة، ويدين األطفال، وأنه ال جييز اختاذهم هدفاً للهجمات، مبا يف ذلك على سبيل االنتقام أو االستخدام املفر

  هذه املمارسات ويطالب مجيع األطراف بوضع حد فوري هلا؛

بالرتاعـات املـسلحة    أن تويل اهتماماً خاصاً حلماية الفتيات املتـأثرات         إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٤٤  
  ولرفاههن وحقوقهن؛

                                                      

  .E/CN.4/1998/NGO/2انظر الوثيقة   )١٧(
  .www.unicef.org: متاح على املوقع الشبكي  )١٨(
)١٩( A/62/228.  
)٢٠( A/51/306و Add.1.  
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 : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٤٥  

اري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال أن تقوم، لدى التصديق على الربوتوكول االختي  )أ(  
 ٣يف النـزاعات املسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي يف قواهتا املسلحة الوطنية من السن احملددة يف الفقرة 

 من االتفاقية، مع مراعاة أن األشخاص دون سن الثامنة عشرة هلم احلق، مبوجب االتفاقية، يف محاية                ٣٨من املادة   
   التجنيد إكراهاً أو قسراً؛جيرياصة، وأن تعتمد ضمانات تكفل أال خ

أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم من ِقَبل مجاعات مسلحة، من غري        )ب(  
ها، وأن تتخذ   القوات املسلحة التابعة للدولة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري القانونية الالزمة حلظر هذه املمارسة وجترمي              

  التدابري الرامية إىل منع إعادة التجنيد، وخاصة من خالل التثقيف؛

 لضمان تسريح األطفال اجملندين يف      ،أن تتخذ كافة التدابري املمكنة، وال سيما التدابري التعليمية          )ج(  
م وشفائهم بدنياً ونفسياً    املسلحة وجتريدهم من السالح بصورة فّعالة ولتنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأهيله          الرتاعات  

  وإعادة دجمهم يف اجملتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاهتن اخلاصة؛

 موظفيها العسكريني واملدنيني املسؤولني عن حفظ       ضلوعأن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد         )د(  
  الستغالل واإليذاء اجلنسيني وأن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم؛يف االسالم 

  :يدعو  - ٤٦  

أن حتترم القانون اإلنساين الدويل احتراماً      إىل  املسلحة  الرتاعات  مجيع الدول وسائر األطراف يف       )أ(  
 ١٢أن حتترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيـف املربمـة يف            إىل  يف هذا الصدد الدول األطراف      ويدعو  تاماً،  
  ؛)٢٢(١٩٧٧يونيه / حزيران٨ هبا املؤرخني  والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني،)٢١(١٩٤٩أغسطس /آب

أن متتنع عن جتنيد أو استخدام      إىل  اجلماعات املسلحة، من غري القوات املسلحة التابعة للدولة،          )ب(  
  األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية، مهما كانت الظروف؛

أن تدمج إىل واملنظمات اإلقليمية املعنية مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة  )ج(  
، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملني فيهـا        الرتاعوما بعد   الرتاع  حقوق الطفل يف مجيع أنشطتها يف حاالت        

تدريباً كافياً على محاية األطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتـصدى ملـسألة                   
 موظفيهـا العـسكريني   ضلوعاء عليهم جنسياً، وأن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد       استغالل األطفال واالعتد  

الستغالل والعنف اجلنسيني وأن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم، وأن تيسر          يف ا واملدنيني املسؤولني عن حفظ السالم      
إلبداء آرائهم وإيالئهم   مشاركة األطفال يف وضع استراتيجيات هبذا اخلصوص مع احلرص على إتاحة الفرص هلم              

  االعتبار الالزم وفقاً لسنهم ونضجهم؛

                                                      

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام من ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(
  .١٧٥١٣ و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢٢(
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أن تواصل دعم اجلهود الوطنية والدولية يف جمال إىل مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة   )د(  
إلدمـاج  إزالة األلغام وحظرها، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التربعات املالية، وتقدمي املساعدة إىل الضحايا وإعادة ا                

  االجتماعي واالقتصادي، وبرامج التوعية باأللغام، وعمليات إزالة األلغام وإعادة التأهيل اليت تركز على األطفال؛

  املتابعة-  سابعاً

  :يقرر  - ٤٧  

أن يطلب إىل األمني العام أن يكفل توفري القدر املناسب من املوظفني والتسهيالت من امليزانيـة             )أ(  
لمقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني لدة إلتاحة األداء الفّعال والسريع ملهام جلنة حقوق الطفل، والعادية لألمم املتح

  ملنظومة األمم املتحدة يف تنفيذ والياهتم، وأن يقوم، حسب االقتضاء، بدعوة الدول إىل تقدمي التربعات؛

قريراً عن حقـوق الطفـل،      أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة ت              )ب(  
  مشفوعاً مبعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد      أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال            )ج(  
  اإلباحية أن يقدم إىل اجمللس تقريراً وفقاً لربنامج عمله؛ 

 وأن ينظر يف    ،ربنامج عمله اً ل يواصل النظر يف حقوق الطفل وفق      وأن   ،أن يبقي املسألة قيد نظره      )د(  
املتعلقـة  واضـيع   املإصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من                

   .قوق الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلةحب

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

].ر الفصل الثالثانظ. اعُتمد دون تصويت[

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل - ٧/٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتـهاك إسـرائيل  إذ يساوره بالغ القلق     
  ،١٩٦٧ي يف عام  حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلاملنهجي واملتواصل

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

 كانون  ١٧ املؤرخ   ٦٢/١١٠ إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار           وإذ يشري أيضاً    
، ويطالبها  )١٩٨١(٤٩٧من   الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار جملس األ           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،
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 فـرض  ١٩٨١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ       وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد      
  قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،

   مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،يدوإذ يؤكد من جد  

 بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس            وإذ حييط علماً مع بالغ القلق       
 سـبتمرب /أيلـول  ٢٤املؤرخ   )١(ةحقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتل          

الذي أشارت فيه إىل التردي اخلطري يف حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف اجلـوالن                 ،  ٢٠٠٧
ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن أسفه              السوري احملتل،   

  اون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،لرفض إسرائيل املستمر التع

 باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              وإذ يسترشد   
   / آب ١٢ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املـدنيني يف وقـت احلـرب املؤرخـة                   

  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩الصلة يف اتفاقييت الهاي لعامي ، واألحكام ذات ١٩٤٩أغسطس 

) ١٩٦٧(٢٤٢  أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قراري جملس األمن            وإذ يؤكد من جديد     
بل  ومبدأ األرض مقا١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ 

السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس 
  إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن 

 وجملس حقوق ن جلنة حقوق اإلنسان القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة ع  وإذ يؤكد أيضاً من جديد      
  ،٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧ املؤرخ ٢/٣ وخاصة قراره ،اإلنسان

  إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمـن            يطلب  - ١  
لذي قرر فيه اجمللس، يف     ا) ١٩٨١(٤٩٧ ذات الصلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن         وجملس حقوق اإلنسان  

مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس                 
  لـه أثر قانوين دويل، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

وين الدميغرايف واهليكل املؤسسي     إىل إسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتك        يطلب أيضاً   - ٢  
والوضع القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن الـسوري               

  احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

على  إىل إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية            يطلب كذلك   - ٣  
 املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، والكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرى

اليت تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متـت              
                                                      

)١( A/62/360.  
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املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان          يف تقرير اللجنة اخلاصة      اإلشارة إىل عدد منها   
  للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

سكان السوريني يف اجلوالن السوري احملتل بزيارة أهلهم وأقربائهم ل إىل إسرائيل السماح ليطلب  - ٤  
راف اللجنة الدولية للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات يف الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإش

  ملخالفته الصرحية التفاقية جنيف الرابعة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

الذين مت  يف السجون اإلسرائيلية     إىل إسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسرى السوريني         يطلب أيضاً   - ٥  
   عاماً ويدعو إسرائيل إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل؛ ٢٢عض منهم لفترات تزيد على اعتقال الب

 إىل إسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة          يطلب كذلك   - ٦  
خمتصني للوقوف على حالتـهم الـصحية       سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء          

  والنفسية وإنقاذ حياهتم؛

 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة             يقرر  - ٧  
اً القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخ

  للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛

 أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات        يف األمم املتحدة    إىل الدول األعضاء   يطلب مرة أخرى    - ٨  
  التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهـزة األمـم املتحـدة املختـصة،             العام   إىل األمني    يطلب  - ٩  
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن             

  العاشرة؛ لس يف دورته اجملينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل 

  .العاشرة مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف دورته رريق  - ١٠  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

   صوتاً مقابل صوت واحد ٣٢ُمسجل بأغلبية بتصويت اعُتمد [
.]انظر الفصل السابع.  عضواً عن التصويت١٤وامتناع 
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   حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٧/٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، والعهدين الدوليني )١(مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ يسترشد   
، وقرار جلنة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة 

 تـشرين   ٢ املـؤرخ    ٥/١-  وقراري اجمللـس دإ    ،٢٠٠٥أبريل  /يسان ن ١٤، املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠حقوق اإلنسان   
  ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٣ و٢٠٠٧أكتوبر /األول

بإعالن حكومة ميامنار أهنا ستنظم استفتاًء وانتخابات على املستوى الوطين، مؤكداً أن هـاتني              وإذ ينوه     
  واحلرية والرتاهة،العمليتني جيب أن تتسما بكامل الشفافية والشمول 

 دعمه للمبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار، مشرياً إىل ما أعرب عنه املبعوث من قلق ألن                 وإذ يؤكد   
زيارته األخرية مل حتقق أية نتيجة ملموسة فورية، مبا يف ذلك بشأن احلاجة إىل رصد دويل لالستفتاء الدسـتوري                   

  ،٢٠٠٨مايو /الذي أُعلن عن تنظيمه يف أيار

استمرار تدهور األوضاع املعيشية واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء           إزاء  وإذ يعرب عن القلق البالغ        
كبري من السكان يف مجيع أحناء البلد، وما يترتب على ذلك من عواقب خطرية بالنـسبة إىل التمتـع بـاحلقوق                     

  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، مبا يف ذلك القمع العنيف للمظاهرات السلمية  إزا وإذ يعرب عن القلق البالغ      
، وعدم إجراء حكومة ميامنار حتقيقات وتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة،      ٢٠٠٧سبتمرب  /اليت جرت يف أيلول   

متديـد   أعقاب تلك املظـاهرات، و     وكذلك إزاء استمرار ارتفاع عدد السجناء السياسيني، مبن فيهم الذين اعُتِقلوا يف           
   للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،ة العامةاإلقامة اجلربية املفروضة على داو آونغ سان سوو كيي األمين

   االنتهاكات املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛ يشجب بشدة  - ١  

ر أبواهبا، يف أقرب موعد يناسبها، الستقبال بعثة متابعـة           على أن تفتح حكومة ميامنا     حيث بشدة   - ٢  
، وأن تتعاون معه    ٦/٣٣يقوم هبا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، حسبما طلب اجمللس يف قراره                

  ؛)٢(سان يف ميامنارتعاوناً تاماً، وأن تقوم مبتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلن

  :بسلطات ميامنار أن تقوم مبا يلييهيب بشدة   - ٣  

جعل العملية الدستورية، مبا يف ذلك االستفتاء، شاملة وتشاركية وشفافة بشكل كامل لكـي                )أ(  
  تكفل متثيل الدستور بوجه عام آلراء شعب ميامنار كافة ووفاءه جبميع املعايري الدولية؛

                                                      

 ).٣- د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١(

)٢( A/HRC/6/14. 
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ة يف حوار وطين نشط مع مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة وطنية             االخنراط بصفة عاجل    )ب(  
  ؛حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون

كفالة احلريات األساسية لشعبها والكف عن أي حرمان من احلريات األساسية كحرية التعـبري                )ج(  
  والتجمع والدين أو االعتقاد؛ 

شكل تـام   وصول املساعدة اإلنسانية ب   ظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك كفالة       التعاون التام مع املن     )د(  
   مجيع أحناء البلد؛احملتاجني إليها يفكافة  ودون عوائق إىل وآمن

اختاذ تدابري عاجلة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مبا يف ذلك التشريد                )ه(  
  ل مجيع السجناء السياسيني فوراً ودون شروط؛، وإخالء سبيالتعسفيالقسري واالحتجاز 

  املقرر اخلاص إىل مواصلة إجناز واليته بالتنسيق مع املبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار؛يدعو   - ٤  

  ؛٦/٣٣ و٥/١- إىل املقرر اخلاص موافاة اجمللس يف دورته العاشرة بتقرير عن تنفيذ قراري اجمللس دإيطلب  -٥  

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري الدعم الكايف للمقرر اخلاص، مبا            مفوض  إىل يطلب  - ٦  
  يف ذلك تزويده مبوارد بشرية مؤهلة، بغية تيسري إجناز الوالية املسندة إليه مبوجب هذا القرار؛

  .املسألة قيد نظرههذه  أن ُيبقي ُيقرر  - ٧  

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

].ظر الفصل الرابعان. اعُتمد دون تصويت[

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار - ٧/٣٢

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

العهدين الدوليني ، و)١( مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ يسترشد  
  اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات               وإذ يؤكد من جديد     
األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان               

  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

                                                      

 ).٣- د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١(
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 ومجيـع   ١٩٩٢مارس  /آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٢/٥٨ قرار جلنة حقوق اإلنسان      ؤكد من جديد أيضاً   وإذ ي   
القرارات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن حالة حقـوق                

  اإلنسان يف ميامنار،

  ،٢٠٠٦رس ما/ آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنـسان التـابع لألمـم          " املعنون   ٥/١إىل قراري اجمللس    وإذ يشري أيضاً      
مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق             " املعنون   ٥/٢ و "املتحدة
لوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين      ، وإذ يؤكد أن على صاحب ا      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   "اإلنسان

  القرارين ومرفقاهتما،

ويعرب عن ، )٢( التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامناروإذ يضع يف اعتباره  
  بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير،

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،رضوقد استع  

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقرار يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠ وقرارها ١٩٩٢/٥٨جلنة حقوق اإلنسان 

 مع املقرر اخلاص واالستجابة للطلبات املقدمة منه  كامالًلتعاون تعاوناً حكومة ميامنار على احيث  - ٢  
لزيارة ميامنار وتزويده بكل ما يلزم من معلومات وإتاحة وصوله إىل اهليئات واملؤسسات املعنية لتمكينـه مـن                  

  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

العامة يف دورهتا الثالثة والـستني وإىل        إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية          يطلب  - ٣  
   لربنامج عمله السنوي؛جملس حقوق اإلنسان وفقاً

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من               يدعو  - ٤  
  مساعدة وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

 .هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويمواصلة النظر يف يقرر   - ٥  

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

].انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت[

                                                      

)٢( A/HRC/6/14. 
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نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة : من اخلطابة إىل الواقع  - ٧/٣٣
  العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إلنسان،إن جملس حقوق ا

 مجيع القرارات واملقررات الصادرة عن اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، وجملس إذ يؤكد من جديد  
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

العنصري وكره األجانب وما يتصل  مجيع التطورات اإلجيابية يف مكافحة العنصرية والتمييز      حييي  - ١  
  بذلك من تعصب؛

 باحلدث التارخيي املتمثل يف االعتذار الرمسي الذي أصدرته حكومة أستراليا بشأن القوانني يرحب  - ٢  
  والسياسات املاضية اليت أحلقت بشعوهبا األصلية شديد األسى واملعاناة والفقد؛

ر اعتذارات رمسية إىل ضحايا الظلـم املاضـي          احلكومات اليت مل تعتذر بعد على أن تصد        حيث  - ٣  
والتارخيي وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة وإعادة الكرامة ألولئك الضحايا، على               

   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٠١النحو املبّين يف الفقرة 

الزمة الختاذ خطوات حامسة من أجـل  مجيع احلكومات على استجماع اإلرادة السياسية ال   حيث    - ٤  
  مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها؛

   عن دورته الثامنة؛)١( بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقيينوه  - ٥  

بعقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل املعـين بالتنفيـذ              يرحب    - ٦  
، الذي قدم فيه الفريق العامل مسامهة أولية إىل         ٢٠٠٨يناير  / إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف كانون الثاين       الفعال

يتطلع إىل عقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة، الذي ُيفترض أن           والعملية التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي،      
ج عمل ديربان، مبا يف ذلك الفقرات املناسبة منهما، اليت مل           يواصل فيه الفريق العامل متابعته لتنفيذ إعالن وبرنام       

  ، وفقاً لربنامج عمل الفريق العامل؛تولَ حىت اآلن االهتما الالزم

 بعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية             يرحب أيضاً   - ٧  
خصصة أن تنجز، يف اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، علـى سـبيل           ، ويطلب إىل اللجنة امل    ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 

  ؛ ٦/٢١ وقراره ٣/١٠٣األولوية الوالية اليت أسندها إليها اجمللس يف مقرره 

                                                      

)١( A/HRC/7/36. 
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 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب ينوه  - ٨  
  ؛)٢( اجمللس يف دورته السابعةوما يتصل بذلك من تعصب املقدم إىل

  .دعوة فريق اخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة إىل خماطبة اجمللس يف دورته العاشرةيقرر   - ٩  

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

   صوتاً مقابل ال شيء ٣٤اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية [
.]انظر الفصل التاسع.  عضواً عن التصويت١٣وامتناع 

                                                      

)٢( A/HRC/7/19. 

ة املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية          والي  - ٧/٣٤
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

صلة، وبصفة خاصة االتفاقية الدولية للقضاء على       صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات ال     وإذ يعيد تأكيد      
 كـانون   ٢٠املـؤرخ   ) ٢٠- د (٢١٠٦مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارهـا            

  ،١٩٦٥ديسمرب /األول

  أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز             إذ يؤكد و  
وإذ يشدد ، ٢٠٠١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام 

على أن هذه النتيجة تشكل أساساً متيناً للقضاء على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكـره                  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

واملقررات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملـس            مجيع القرارات    وإذ يعيد تأكيد    
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

إزاء ازدياد العنف العنصري واألفكار الداعية إىل كره األجانب يف أجزاء عديدة من وإذ يعرب عن القلق   
العامل، يف الدوائر السياسية ولدى الرأي العام ويف اجملتمع ككل، نتيجة أمور منها جتدد ظهور أنشطة رابطـات                  
أنشئت على أساس برامج ومواثيق عنصرية وحمرضة على كره األجانب، والتمادي يف استغالل تلـك الـربامج                 

  ،واملواثيق لترويج األيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها
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ضرورة احلفاظ على استمرار اإلرادة السياسية والزخم السياسي على الصعد الوطين واإلقليمي         وإذ يؤكد     
وإذ يضع يف   والدويل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               

 إىل أمهية تعزيـز العمـل الـوطين          يشري وإذااللتزامات املنصوص عليها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،         اعتباره  
  والتعاون الدويل لبلوغ هذه الغاية،

 على احلاجة امللحة أكثر منها يف أي وقت مضى إىل مكافحة أعمـال العنـصرية والتمييـز                  وإذ يشدد   
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإهناء إفالت مرتكبيها من العقاب، ومتكني مجيع آليـات                 

  إلنسان ذات الصلة من إيالء هذه القضية اهتمامها بغية منع تكرار هذه األعمال،حقوق ا

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، و٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨رخني  بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤ             

   أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،وإذ يؤكديونيه، /حزيران

بأعمال وإسهامات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري          يرحب    - ١  
ا حىت اآلن يف إذكـاء الـوعي        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلع هب             

وتسليط الضوء على حمنة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعلى                
  مظاهرها املعاصرة؛

 متديد والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              يقرر  - ٢  
صب لفترة ثالث سنوات من أجل مجع املعلومات والبيانات وطلبـها وتلقيهـا             األجانب وما يتصل بذلك من تع     

وتبادهلا مع مجيع املصادر ذات الصلة، فيما خيص كل القضايا واالنتهاكات املزعومة الداخلة يف نطاق واليتـه،                 
بغية القضاء على وإجراء ما يلزم من حتقيق وتقدمي توصيات حمددة، ُتنفذ على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، 

مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع التركيز على                
  :مجلة أمور من بينها املسائل التالية

األحداث اليت تنطوي على أشكال معاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري ضـد األفـريقيني،                )أ(  
العرب، واآلسيويني، واملنحدرين من أصل آسيوي، واملهـاجرين، والالجـئني،          واملنحدرين من أصل أفريقي، و    

وملتمسي اللجوء، واألشخاص املنتمني إىل أقليات، والسكان األصليني، وغري ذلك من الضحايا املدرجة يف إعالن 
  وبرنامج عمل ديربان؛

وعات عرقية وإثنية خمتلفة من     احلاالت اليت يشكل فيها احلرمان املستمر لألفراد املنتمني إىل جمم           )ب(  
  حقوق اإلنسان املعترف هلم هبا، نتيجة للتمييز العنصري، انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان؛

آفات معاداة السامية، والتخوف من املسيحية والتخوف من اإلسالم يف أحناء خمتلفة من العامل،                )ج(  
العرب واألفارقة واملسيحيني واليهود    ية واألفكار التمييزية املوجهة ضد      القائمة على العنصر  ة  والعنيفواحلركات العنصرية   

  ؛واملسلمني وغريهم من اجلماعات
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القوانني والسياسات اليت متّجد مجيع أوجه اإلجحاف التارخيية واليت تؤجج األشكال املعاصـرة               )د(  
أوجه عدم املساواة املـستمرة     للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وترسخ            

  واملزمنة اليت تواجهها اجملموعات العرقية يف خمتلف اجملتمعات؛

  ظاهرة كره األجانب؛  )ه(  

أفضل املمارسات يف جمال القضاء على مجيع أشكال مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكـره                )و(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

رات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان، وتعزيز إنشاء آليـات            متابعة تنفيذ مجيع الفق     )ز(  
  وطنية وإقليمية ودولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

دور التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري   )ح(  
  انب وما يتصل بذلك من تعصب؛وكره األج

احترام التنوع الثقايف كوسيلة ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك               )ط(  
  من تعصب؛

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٠ من املادة    ٢التحريض على مجيع أشكال الكراهية، مع مراعاة الفقرة           )ي(  
يت حتض على الكراهية بدوافع عنصرية، مبا يف ذلك نشر األفكار اليت تـرّوج             باحلقوق املدنية والسياسية، واخلطب ال    

 الدولية للقضاء علـى مجيـع        من االتفاقية  ٤للتفوق العنصري أو حترض على الكراهية العنصرية، مع مراعاة املادة           
 للجنة ١٥عليق العام رقم لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والت من العهد ا١٩ز العنصري واملادة التمييأشكال 

القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري 
  أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛

عتمد بـرامج   الزيادة احلادة يف عدد األحزاب واحلركات واملنظمات واجلماعات السياسية اليت ت            )ك(  
  قائمة على كره األجانب وحترض على الكراهية، مع مراعاة عدم توافق الدميقراطية مع العنصرية؛

  القوانني والسياسات اليت متجد أوجه اإلجحاف التارخيية، مبـا فيهـا االسـتعمار، وتـضفي                 )ل(  
  الشرعية عليها؛

لتمييز العنصري وكره األجانب وما     تأثري بعض تدابري مكافحة اإلرهاب على تزايد العنصرية وا          )م(  
يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك ممارسة التنميط العنصري والتنميط القائم على أي وجه من أوجه التمييـز                   

  احملظورة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

  العنصرية والتمييز العنصري املؤسسيان؛  )ن(  
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إلصالح حالة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره       كفاءة التدابري اليت تتخذها احلكومات        )س(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من   )ع(  
  تعصب، وتعظيم سبل االنتصاف لضحايا هذه االنتهاكات؛

  :يلي لدى االضطالع بواليتهإىل املقرر اخلاص أن يقوم مبا يطلب   - ٣  

إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلة ذات               )أ(  
   املعنية؛خدمات استشارية بناًء على طلب الدولأو  تقنية ةبواليته، وتقدمي مساعداملتصلة الصلة خبصوص القضايا 

شاركة يف تعبئة اإلرادة السياسية مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات          القيام بدور يف جمال الدعوة وامل       )ب(  
  الصلة يف الدول من أجل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

  التنسيق، حسب االقتضاء، مع اهليئات واآلليات األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛  )ج(  

ر جنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته، وتسليط الضوء على حقوق املرأة، وتقدمي دمج منظو  )د(  
  تقارير عن املرأة والعنصرية؛

مواصلة تبادله اآلراء وتشاوره مع اآلليات ذات الصلة وهيئات املعاهدات يف منظومة األمم املتحدة                )ه(  
مـن  ) ي(و) ز(و) ج(سائل املشار إليها يف الفقرات الفرعية مع تاليف االزدواجية اليت ال داعي هلا، وخاصة بشأن امل   

   أعاله، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها وتعاوهنا؛٢الفقرة 

  تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )و(  

إىل مجيع احلكومات أن تتعاون بشكل تام مع املقرر اخلاص يف االضطالع بواليته، بوسائل يطلب   - ٤  
  نها االستجابة الفورية لرسائل املقرر اخلاص، مبا فيها النداءات العاجلة، وتقدمي املعلومات املطلوبة؛من بي

مجيع احلكومات على النظر جبدية يف االستجابة سريعاً لطلبات املقرر اخلاص زيارة بلداهنا،             حيث    - ٥  
  مبا يف ذلك زيارات املتابعة؛

 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن            إىل األمني العام ومفوضة األمم     يطلب  - ٦  
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

.]التاسعانظر الفصل . اعُتمد دون تصويت[
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  ان تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنس- ٧/٣٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان إذ يسترشد   
  والشعوب وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٣ إىل مجيع القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنسان، وآخرها القـرار            وإذ يشري   
  ، ٢٠٠٥بريل أ/نيسان

 بالتزام االحتاد األفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من أجـل التوصـل إىل              وإذ يرحِّب   
املصاحلة واالستقرار وإذ يرحِّب جبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة الـصومال يف               

  ه الوطين،إعادة إرساء االستقرار والسالم واألمن على إقليم

 باإلعالن املتعلِّق باحلالة يف الصومال، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومـات االحتـاد              وإذ يرحِّب أيضاً    
 كـانون   ٣١األفريقي خالل الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أبابا يف الفترة من                

  ، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢يناير إىل /الثاين

أن اإلعالن اآلنف الذكر الذي اعتمدته مجعية االحتاد األفريقي يشدد على احلاجـة إىل نـشر      كد  وإذ يؤ   
عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم يف الصومال تتسلم املسؤولية من بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتدعم حتقيق 

  االستقرار يف األجل الطويل وإعمار البلد بعد انتهاء الرتاع،

أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان أمهيةً بالغة يف يؤكد من جديد    وإذ    
  اإلسهامِ يف التخفيِف من حدة الفقر والترويجِ جملتمعٍ أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطيةً يف الصومال،

يوليـه  /مترِ املصاحلِة الوطنية، يف متوز     باخلطوات اليت اتُِّخذت داخل الصومال، مبا يف ذلك عقد مؤ          وإذ يرحِّب   
، وتعيني رئيس وزراٍء جديد مؤخراً، نور حسن حسني، وما حلق ذلك من تـشكيلِ حكومـٍة                 ٢٠٠٧أغسطس  /وآب

  جديدة، وإذ يرحِّب كذلك باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي، وال سيما بنشرِه بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 

أنه على الرغم من التحديات اِجلسام اليت تواجه عملييت السالم واملـصاحلة، فـإن              يد  وإذ يؤكد من جد     
، حني استعادت احلكومة االحتادية االنتقالية سيطرهتا علـى         ٢٠٠٦ديسمرب  /سنحت يف كانون األول   اليت  الفرصةَ  

  ئم لألزمة يف الصومال، مقديشو وعلى أجزاٍء أخرى من البالد فرصة ال تزال قائمة من أجل التوصُّل إىل حلٍّ دا

ضرورة أن يغتنَم كلٌّ من أصحاب املصلحة الصوماليني واجملتمع الدويل ككل هذه الفرصة وإذ يشدد على   
  للتصدي حبزمٍ للرتاع اجلاري يف الصومال والختاذ كل اخلطواِت الالزمة إلدراك هذه الغاية،

  اإلنسانية يف الصومال، إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة وإذ يساوره بالغ القلق  

  أن الوضع األمين ال يزال هّشاً يف مجيع أحناء البالد،وإذ يالحظ بقلق   
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 أن اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف الصومال جيب أن حتترِم القانون الدويل، مبا يف ذلك وإذ يؤكد  
  يف الصومال،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت ال ميكن فصلها عن إحالل السالم 

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

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واملتعلِّق ب ٥/١ي اجمللس  قرار إىلوإذ يشري  
 ١٨ن  املؤرخْي،ات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنساندونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءاملتعلِّق مب
  ،وملرفقيهماوفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي جيب أن ، مؤكداً أن صاحب الوالية ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال، ويدعو إىل وضعِ يعرب عن بالغ قلقه  - ١  
  جلارية؛حدٍّ فوريٍّ لكل االنتهاكات ا

 مجيع األطراف يف الصومال بأن تنبذ كل أعمال العنف وتوِقفها، وأن متتنع عن االخنراط               يطالب  - ٢  
يف القتال، وبأن متنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام األمن، وأن حتترم التزاماهتا مبوجب القـانون           

  اً كامالً؛ الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل احترام
 مجيع األطراف يف الصومال على أن تتمسَّك باملبادئ املكرَّسة يف امليثاق االحتادي االنتقايل              حيث  - ٣  

وبروحه وأن تعمل حنو حتقيقِ مصاحلٍة وطنيٍة حقيقيَّة يف هذا اإلطار، مبا يف ذلك عن طريق إجراء انتخاباٍت متعددة 
  نحو الوارد يف امليثاق؛، على ال٢٠٠٩األحزاب ووطنية عادلة يف عام 

 باجملتمع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الدعم الكايف              يهيب  - ٤  
وامللموس من أجل تعزيز قدراهتا، مبا يف ذلك قدرات احلكومة االحتادية االنتقالية كجزء من هنج متكامل يـشمل                  

  األبعاد السياسية واألمنية والربناجمية؛ 
 شركاء االحتاد األفريقي أن يقدموا مزيداً من الدعم اللوجيسيت واملـايل لبعثـة االحتـاد                يناشد  - ٥  

األفريقي يف الصومال، وخباصة بالنظر إىل أنه حني يضطلع االحتاد األفريقي بنشر عمليٍة يف الصومال، فإنه يعمـل       
  أيضاً باسم اجملتمع الدويل قاطبة؛

يقدِّم، على وجه السرعة، املساعدة اإلمنائية إىل الصومال، من أجـل   اجملتمَع الدويل عل أن    حيث  - ٦  
  اإلسهام بصورٍة فعَّالة يف إعمار الصومال وإعادة بناء مؤسساته، واملساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان؛

فل اختاذ  اجملتمَع الدويل على أن يقدِّم املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني، وأن يكحيث أيضاً  - ٧  
كل اخلطوات الضرورية لتهيئِة الظروف املواتية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك إتاحة وصوهلا دومنا عقبات                

  إىل السكان احملتاجني وتوفري األمن للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من األفراد واملنظمات؛
عين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مبا يف ذلك          بالعمل الذي يضطلع به اخلبري املستقل امل       ينوُه  - ٨  

  ؛)١(تقريره املقدَّم إىل هذه الدورة
                                                      

)١( A/HRC/7/26. 
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 متديد والية اخلبري املستقل ملدة عامٍ واحد، بغية االستفادة أقصى ما ميكن من تقدمي املساعدة يقرِّر  - ٩  
إىل اجمللس تقريراً يف دورتيه املقـرر   التقنية وتدفُّقها إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان، ويطلب إليه أن يقدِّم             

  ؛٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨سبتمرب /عقدمها يف أيلول

 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدٍة بشرية وتقنية ومالية يف يطلب  - ١٠  
  اضطالعه بواليته؛

 تعزِّز وجودها يف الصومال بغيـة        إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن        يطلب  - ١١  
  تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل املؤسسات الصومالية ذات الصلة؛

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل الصومال يدعو  - ١٢  
  .يف ميدان حقوق اإلنسان

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

].انظر الفصل العاشر. اعُتمد دون تصويت[

  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والية املقرِّر اخلاص - ٧/٣٦

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

   باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكد احلق يف حرية الرأي والتعبري،سترشديإذ   

منه، على حق ١٩ املدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، يف املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوقب وعياً منهو  
كل إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة، باإلضافة إىل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف التماس                    

و يف شـكل    خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء شـفوياً أ              
 وإذ يالحظ أن هذه احلقوق واحلريات هي من         مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها،           

   حر، يف جمتمعٍالفعالة ةتعطي معىن للحق يف املشاركبني احلقوق واحلريات اليت 

 تنص على أن ممارسة     سيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا      من   ١٩ بأن املادة    أيضاً وعياً منه و  
احلق يف حرية التعبري يستتبع واجباٍت ومسؤولياٍت خاصة ولذلك جيوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن                
تكون حمدَّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو حلماية األمن القـومي أو                  

 تنص على أنه ُتحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو ٢٠ب العامة، وأن املادة النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلدا
  دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، 

 ١٩  بشأن حرية الرأي والتعبري الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف٢٠٠٥/٣٨ القرار وإذ يؤكد جمدداً  
  ، وإذ يشري إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة،٢٠٠٥أبريل /نيسان
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 بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري هي أحد األسس الضرورية إلقامة جمتمع دميقراطي، وأهنا وإذ يقرُّ  
 ضروري للمشاركة الكاملة والفعَّالة ُتتاح بتهيئِة بيئٍة دميقراطيٍة توفر، يف مجلة أمور، ضماناٍت حلمايتها، وأهنا أمرٌ          

  يف جمتمعٍ حرٍ ودميقراطي، وتساعد يف إقامة وتعزيز النظم الدميقراطية الفعَّالة، 

 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هام على مستوى محاية سائر                وإذ يقرُّ أيضاً    
يـع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلـة للتجزئـة           حقوق اإلنسان وحرياته، واضعاً يف اعتباره أن مج       

  ،ومترابطة ومتشابكة

   الستمرار حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعبري،وإذ يساوره بالغ القلق  

على ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مبا فيه مكافحة اإلرهاب، ذريعةً لتقييد احلق يف               وإذ يشدد     
  عبري على حنو تعسفي أو ال مربِّر لـه، حرية الرأي والت

 على أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، مبا يف ذلك األمهية وإذ يشدد أيضاً  
  األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطية، واملساءلة، ومكافحة الفساد، 

 جبميع أشكاهلا، مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإلذاعـة والتلفزيـون             بأمهية وسائط اإلعالم   وإذ يقرُّ   
وشبكة اإلنترنت، يف ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري وتعزيزه ومحايته، وأيضاً بأمهية قيام وسائط اإلعالم جبميع 

  أشكاهلا بنقل وإبالغ املعلومات بصورة نزيهة وحمايدة،

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

" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة  " املعنَون ٥/١ إىل قراري اجمللس    وإذ يشري   
، وإذ "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان" املعنَون ٥/٢و

  على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القراراين وملرفقيهما،يشدد 

 حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخلٍ من الغري، فضالً عن حقه يف حرية                يؤكد من جديد    - ١  
وتكـوين  التعبري، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمُّع السلمي            

  اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة؛

، )١(املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بتقارير املقرِّر اخلاص  حييط علماً مع التقدير     - ٢  
م يف تعزيـز  ويدعو مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة إىل النظر يف التوصيات املتضمَّنة فيها، ويرحِّب بإسهامه امله           
  ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، وال سيما بتعاونه املستمر واملتزايد مع آلياٍت ومنظماٍت أخرى؛ 

  :  متديد والية املقرِّر اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى، وتكليفه باملهام التاليةيقرِّر  - ٣  

                                                      

)١( E/CN.4/2006/55و A/HRC/4/27و A/HRC/7/14. 
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 حرية الـرأي والتعـبري، أو       مجع كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات احلق يف            )أ(  
حباالت التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو املضايقة أو االضطهاد أو الترهيب، اليت ُتمارس ضد األشخاص                 
الذين يسَعون إىل ممارسة أو تعزيز ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك، بوصفه أولويةً قصوى، تلك                   

   أو غريهم من املهنيني يف ميدان اإلعالم؛ اليت ُتمارس ضد الصحفيني

التماس وتلقِّي املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومن              )ب(  
  أي أطراٍف أخرى على علمٍ هبذه احلاالت، والرد على هذه املعلومات؛

تحسني تعزيز ومحاية احلـق يف      لة ب إعداد توصياٍت وتقدمي مقترحاٍت عن السبل والوسائل الكفي         )ج(  
   بكل مظاهره؛ حرية الرأي والتعبري

اإلسهام فيما تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقـدمي للمـساعدة                 )د(  
  لتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛التقنية واخلدمات االستشارية 

  :  القيام، يف إطار واليته، مبا يلي إىل املقرِّر اخلاصيطلب  - ٤  

 حلقوق اإلنسان إىل احلـاالت والقـضايا        ةالسامياألمم املتحدة    ةمفوضاجمللس و  نظر وجِّه ي أن  )أ(  
  يت هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه اخلصوص؛املتعلقة حبرية الرأي والتعبري ال

   يف أعمال واليته؛ أن يدمج حقوق اإلنسان املتَّصلة باملرأة ومنظوراً جنسانياً  )ب(  

 ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، تعزيزيف  من الكفاءة والفعالية     زيٍدم قيق حت غيةأن يواصل، ب    )ج(  
 ةالسامياألمم املتحدة  ةمفوض هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك إىل التعاون مع جهوده الرامية

ق اإلنسان، واإلجراءات واآلليات اخلاصة، والوكـاالت املتخصـصة،         ، وهيئات معاهدات حقو   حلقوق اإلنسان 
والصناديق والربامج، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وآلياهتا، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، وأن             

  ؛احمللي الصعيد  علىال سيمانطاق شبكته من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ويطوِّر ويوسِّع 

أن يقدم تقارير عن احلاالت اليت تشكل فيها إساءة استعمال احلق يف حرية التعبري عمـالً مـن                    )د(  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٠و) ٣(١٩أعمال التمييز العنصري أو الديين، آخذاً يف اعتباره املادتني 

لتمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر        للجنة القضاء على مجيع أشكال ا      ١٥والسياسية، والتعليق العام رقم     
  نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛

  أفضل املمارسات؛تقاسم  غيةالوصول إىل املعلومات ببشأن ينظر يف الُنهج املتبعة أن   )ه(  

ذلك مناسباً، خبصوص ما تتـسم بـه تكنولوجيـات          أن يواصل اإلدالء بآرائه، عندما يكون         )و(  
، من مزايا وما تطرحـه مـن         واهلواتف اجلوالة  اإلنترنتتكنولوجيات   احلديثة، مبا يف ذلك      املعلومات واالتصال 

 إىل حتديات بالنسبة إىل ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك احلق يف التماس املعلومات وتلقيها ونقلها
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  ، وكـذلك فـرص دخـول اجلميـع إىل           جمموعات شديدة التنوع مـن املـصادر       أمهية توافر ، ومدى   ناآلخري
  ؛جمتمع املعلومات

مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرِّر اخلاص وأن تساعده على أداء مهامـه، وأن                 يناشد  - ٥  
وجِّهه من نداءاٍت عاجلة وغريها من البالغات، تزوِّده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تستجيب فوراً ملا ي

  وأن تنظر بإجيابية فيما يقدِّمه من طلباٍت للقيام بزيارات ولتنفيِذ توصياته على حنوٍ ميكِّنه مـن مباشـرة واليتـه                  
  مبزيد من الفعالية؛

عـة   مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التاب           يدعو  - ٦  
للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كالً يف إطار واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشـخاص الـذين                 

  انُتهك حقهم يف حرية الرأي والتعبري بغية تفادي االزدواجية اليت ال داعي هلا؛

اء بواليته بصورة م إىل املقرِّر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة للوف إىل األمني العام أن يقدِّيطلب  - ٧  
  ؛املوارد البشرية واملادية حتت تصرفهبوضع قدرٍ واٍف من   وال سيمافعالة،

   أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً يشمل األنشطة املتَّصلة بواليته؛املقرِّر اخلاص  إىليطلب  - ٨  

  .مج عمله أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف حرية الرأي والتعبري وفقاً لربنايقرِّر  - ٩  

  ٤٢اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

   صوتاً مقابل ال شيء ٣٢اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية [
  .]انظر الفصل الثالث.  عضواً عن التصويت١٥وامتناع 

 -  -  -  -  -  


