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 جملس حقوق اإلنسان

 الدورة األوىل
 * من جدول األعمال٦البند 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠-١٩جنيف، 

 **رته األوىل إىل اجلمعية العامة عن دو حقوق اإلنسانتقرير جملس

 )األردن(السيد موسى بريزات : نائب الرئيس واملقرر

 اليت ٢١يقتصـر مشروع التقرير هذا على وقائع االجتماعات اليت جرت حىت هناية اجللسة           : مالحظـة [ 
ومبا أن اجمللس مل خيتتم أعماله وسيواصل إجراءاته بشأن مشاريع القرارات           . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩عقدت يف   
يونيه، ستدرج الوقائع   / حزيران ٣٠ يوم اجلمعة،    ٢٤ إىل   ٢٢ املقررات املعروضة عليه يف جلساته من        ومشـاريع 

 ].ونصوص القرارات واملقررات املتخذة يف التقرير النهائي للمجلس

                                                      

 ).A/HRC/1/1(جدول أعمال الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان  *
 حنو ما اعتمده    يسـتند هذا التقرير يف شكله إىل جدول األعمال وبرنامج العمل للدورة األوىل على              **

 .لذا ال ينبغي أن يشكل سابقة لدورات اجمللس املقبلة. اجمللس
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

  مشاريع القرارات ومشاريع املقررات اليت أوصيت اجلمعية العامة باعتمادها      -أوالً 
 ...............................................]ستدرج يف التقرير النهائي[ 

 ٥ ٢٨ -  ١ .....انتخاب أعضاء املكتب؛ وإقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة -ثانياً 

 ٥ ٥ -  ١ ...............................................افتتاح الدورة ومدهتا -ألف 

 ٥ ٦    ............................................................احلضور -باء  

 ٥ ١٠- ٧ .............................................انتخاب أعضاء املكتب -جيم 

 ٦ ١١    .................................................اجلزء رفيع املستوى -دال  

 ٨ ١٢    ..........................................................عاماجلزء ال -هاء  

 ٩ ١٥-١٣ ......................................................بيانات أخرى -واو 

 ٩ ١٦    ...............................................إقرار جدول األعمال -زاي 

 ٩ ١٩-١٧ ......................................................تنظيم األعمال -حاء  

 ١٠ ٢٨-٢٠ ..................................................اجللسات والوثائق -طاء  

 ١٠ ٣١-٢٩ .......................تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -ثالثاً 

  املعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة     -رابعاً 
 ١١ ٧٧-٣٢ ..................................................."جملس حقوق اإلنسان" 

 تبادل اآلراء مع رئيس اللجنة التنسيقية لإلجراءات اخلاصة، ونائب          -ألف 
 رئيس اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهتا            
 السـابعة واخلمسني، ورئيسة االجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات           
 ١١ ٣٥-٣٣ ...........................................حقوق اإلنسان التعاهدية  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 مناقشة قضايا حددها الرئيس على أساس املشاورات اليت أجراها مع           -باء  
 الـدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس، مبا يف ذلك حالة حقوق      
 ودعم اإلنسـان يف فلسـطني وغريهـا من األراضي العربية احملتلة؛          
 دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان : اتفاقات أبوجا للسالم  
 ومحايتها؛ وجتنب التحريض على الكراهية والعنف ألسباب دينية أو           
 عرقـية عـرب تعزيـز التسـامح واحلوار؛ وحقوق اإلنسان اخلاصة          
 باملهاجـرين يف سـياق احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية             
 والتنمـية يف أثـناء الـدورة احلاديـة والستني للجمعية العامة يف               
 ؛ ودور مناصري حقوق اإلنسان يف تعزيز       ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول   
 ١٢ ٣٧-٣٦ ..........................................حقوق اإلنسان ومحايتها   

 النظر يف تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال           -جيم 
 ١٣ ٤٠-٣٨ ......................................إلعالن وبرنامج عمل ديربان  

 ١٤ ٤٣-٤١ ................النظر يف تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية -دال  

 الـنظر يف تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املنشأ هبدف دراسة            -هاء  
 اخلـيارات املتعلقة بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص           
 ١٥ ٤٧-٤٤ ..........................باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 الـنظر يف تقرير الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية، املعين    -واو 
 بوضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من      
 ١٦ ٥١-٤٨ ..................................................االختفاء القسري  

 الـنظر يف تقرير الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية املعين            -زاي 
 ١٧ ٥٤-٥٢ .......األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصليةمبشروع إعالن   

 ١٨ ٥٥    ..................................اآللية العاملية لالستعراض الدوري -حاء 

 ١٩ ٥٦    .......................................استعراض الواليات واآلليات -طاء 

 ٢٠ ٥٩-٥٧ ..............................احلوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان -ياء  

 ٢٣ ٨٠-٧٨ ................................................برنامج العمل للسنة األوىل -خامساً
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 القـرارات اليت اختذها اجمللس لدى اختتام جلسته احلادية والعشرين، اليت             -سادساً
 ٢٤  ......................................٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩عقدت يف  

 ٢٥   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري-٢٠٠٦/١ 

  بوضع مشروع  الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين-٢٠٠٦/٢ 
  املؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار اجلمعية العامة ٥إعالن وفقاً للفقرة    
 ٤٤  ............................١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣   

  الفـريق العامل املفتوح العضوية املكلَّف بالنظر يف اخليارات          -٢٠٠٦/٣ 
 املـتعلقة بصـياغة بروتوكول اختياري ُيلَحق بالعهد الدويل            
 ٥٧  .............قتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق اال   

 

سيورد التقرير النهائي مجيع القرارات واملقررات اليت اختذها اجمللس، فضالً عن بيانات الرئيس اليت وافق               : مالحظة[
 اليت ٢١ذلك أن هذا التقرير ال يورد سوى القرارات واملقررات اليت اختذت يف اجللسة . عليها اجمللس بتوافق اآلراء

 ].٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩يوم اخلميس، عقدت 
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  انتخاب أعضاء املكتب؛ وإقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة-ثانياً 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 ٣٠ إىل   ١٩عقـد جملـس حقـوق اإلنسان دورته األوىل يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                   -١
انظر ( جلسة ٢٤ويف أثناء هذه الدورة، عقد اجمللس    ).  أدناه ٢١ و ٢٠رتني  انظر أيضاً الفق   (٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 .)١()A/HRC/2006/SR.1-24الوثيقة 

 .وافتتح الدورة السيد يان إلياسون رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الستني -٢

م املتحدة السيد   ، أدىل ببيان األمني العام لألم     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩يف اجللسة األوىل، اليت عقدت يف        -٣
 .كويف عنان

 ٢٩، يف   ٢٠يونيه، ويف اجللسة    / حزيران ٢٣ويف اجللسة نفسها، كما يف اجللسة العاشرة، اليت عقدت يف            -٤
 .يونيه، أدلت ببيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان السيدة لويز آربور/حزيران

 .٢٠٠٤غاري ماتاي، الفائزة جبائزة نوبل للسالم عام ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدلت ببيان السيدة وان -٥

  احلضور-باء 

حضر الدورة ممثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس، وعن الدول املراقبة لدى اجمللس، ومراقبون عن الدول  -٦
مم غري األعضاء يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني عن كيانات ووكاالت متخصصة تابعة لأل               

املـتحدة ومـنظمات، ومنظمات حكومية دولية متصلة هبا وكيانات أخرى، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان               
 .وترد قائمة احلضور يف املرفق اخلامس من هذا التقرير. ومنظمات غري حكومية

  انتخاب أعضاء املكتب-جيم 

حضري للدورة األوىل للمجلس،     بشأن الت  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨يف املشـاورات غري الرمسية اليت جرت يف          -٧
 :اتفقت الدول األعضاء يف اجمللس على البيان التايل فيما يتعلق بانتخاب أعضاء املكتب

نتفق على أن ُيعني الرئيس األول جمللس حقوق اإلنسان من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة " 
 .البحر الكارييب

ربعة نواب للرئيس، على أساس التوزيع اجلغرايف نتفق على أن يتألف املكتب من رئيس واحد وأ" 
 .العادل، مع قيام أحد نواب الرئيس مقام املقرر أيضاً

                                                      

وتعد هذه احملاضر هنائية بصدور تصويب      . احملاضر املوجزة لكل جلسة من اجللسات خاضعة للتصويب        )١(
 .(A/HRC/1/SR.1-24/Corrigendum)موحد 
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يقـوم الرئيس املعني، من باب األولوية وعلى وجه السرعة، بإجراء مشاورات بشأن القضايا              " 
ناطق، غري جمموعة دول    املتصـلة املتبقية ومنها مبدأ التناوب اجلغرايف لرئاسة اجمللس انطالقاً من أربعة م            

 ."أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ابتداء من العام املقبل

، قرر اجمللس أن يكون أعضاء مكتبه بصفة        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩ويف اجللسة األوىل، اليت عقدت يف        -٨
ه، أعضاء املكتب التالية    ويف اجللسة ذاهتا، انتخب اجمللس، على أساس االتفاق املذكور أعال         . رئيس ونائب رئيس  
 :أمساؤهم بالتزكية

 )املكسيك(السيد لويس ألفونسو دي ألبا    :الرئيس 

 )اجلمهورية التشيكية(السيد توماس هوساك   :نواب الرئيس 
 )املغرب(السيد حممد لوليشكي     
 )سويسرا(السيد بليز غودي     

 )األردن(السيد موسى بريزات  :نائب الرئيس واملقرر 

) باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     (ويف اجللسـة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل الربازيل          -٩
 .فيما يتعلق بانتخاب أعضاء املكتب

 .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ببيان رئيس جملس حقوق اإلنسان، السيد لويس ألفونسو دي ألبا -١٠

  اجلزء رفيع املستوى-دال 

 :لقى املتكلمون الضيوف التالية أمساؤهم كلمة يف اجمللس يف أثناء اجلزء رفيع املستوى من دورته األوىلأ -١١

 ري،  -السيدة ميشلني كاملي    : ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩يف اجللسـة الثانـية، اليت عقدت يف          )أ( 
 نائب رئيس كولومبيا؛    املستشـارة االحتاديـة وزيرة خارجية سويسرا؛ والسيد فرانسيسكو سانتوس كالديرون،          

شارما أويل،  . ب. والسيدة ماريا ترييسا فريناندث دي ال بيغا، نائبة رئيس الوزراء وزيرة منتدبة لديه؛ والسيد ك              
باسم (نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيبال؛ والسيدة أورسوال بالسنيك، وزيرة خارجية االحتاد النمساوي              

؛ والسيد خورخي تايانا، وزير اخلارجية، ) املنضمة والبلدان املرشحة لالنضمام إليهبلدان االحتاد األورويب والبلدان
والتجارة الدولية والشؤون الدينية يف األرجنتني؛ والسيد بيتر ماكاي، وزير خارجية كندا؛ والسيد برنارد بوت،               

ي؛ والسيد إيركي تيوميويا    وزيـر خارجية هولندا؛ والسيدة باولينا بيلوسو، وزيرة منتدبة لدى رئيس وزراء شيل            
  رازفان أونغوريانو، وزير خارجية رومانيا؛-وزير خارجية فنلندا؛ والسيد ريهاي 

السيد ماهيندا ساماراسينغ، وزير إدارة الكوارث      : يف اجللسة الثالثة، اليت عقدت يف اليوم نفسه        )ب( 
زراء ووزير اخلارجية وشؤون اهلجرة يف وحقوق اإلنسان يف سري النكا؛ والسيد جان أسيلبورن، نائب رئيس الو      

لكسمربغ؛ والسيد بيري كاليف ماغانغا موسافو، وزير الدولة ووزير إعادة بناء حقوق اإلنسان يف غابون؛ والسيد                
 بالزي، وزير خارجية فرنسا؛ والسيد -فوك دراشكوفيتش، وزير خارجية مجهورية صربيا؛ والسيد فيليب دوست 
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فالتر -ل يف املغرب؛ والسيد سيلسو أمورمي، وزير خارجية الربازيل؛ والسيد فرانك          حممـد بوزوبـع، وزير العد     
 مون، وزير اخلارجية والتجارة يف مجهورية كوريا؛        -ستاينماير، وزير خارجية االحتاد األملاين؛ والسيد بان كي         

 الرد املراقب عن مجهورية     يونيه، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق      / حزيران ٢٠ويف اجللسة اخلامسة، اليت عقدت يف       
 كوريـا الشـعبية الدميقراطية؛ والسيد أناند شارما، وزير الدولة يف الشؤون اخلارجية للهند؛ والسيدة ريتا كيبري      

 أدو، وزير خارجية غانا؛ والسيد أولييمي أدينيجي،        - بـك، وزيرة خارجية ليختنشتاين؛ والسيد نانا أكوفو          -
مادان مورليدهار دولو، وزير اخلارجية والتجارة والتعاون الدوليني يف موريشيوس؛ وزير خارجية نيجرييا؛ والسيد 

والسيد أمحد شابري جيك، السكرتري الربملاين يف وزارة اخلارجية املاليزية؛ والسيد ثيودور كاسيميس، نائب وزير            
وسالفية السابقة؛ والسيد   خارجية اليونان؛ والسيد فؤاد حسنوفيتش، نائب وزير خارجية مجهورية مقدونيا اليوغ          

جياين فرينييت، وزير الدولة يف الشؤون اخلارجية إليطاليا؛ والسيدة بيليال هرييرا، نائبة وزير خارجية أوروغواي؛               
يونيه، أدىل / حزيران٢٠والسيدة أكيكو ياماناكا، نائبة وزير خارجية اليابان؛ ويف اجللسة اخلامسة، اليت عقدت يف 

ة حق الرد املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الذي أدىل بشأنه ممثل اليابان ببيان ببيان يف إطار ممارس
يف إطـار ممارسة حق الرد، أعقبه بيان ثان للمراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فبيان ملمثل اليابان؛   

 ربتغال؛والسيد برناردو إيفو كروز، كاتب الدولة يف الشؤون اخلارجية لل

السيد إيفايلو كالفني، نائب رئيس الوزراء : يونيه/ حزيران٢٠يف اجللسة الرابعة، اليت عقدت يف    )ج( 
ووزير خارجية بلغاريا؛ والسيد أيان ماكارتين، وزير الدولة املسؤول عن حقوق اإلنسان، وزارة اخلارجية وشؤون 

دا الشمالية؛ والسيد جويل مينوفيس، وزير اخلارجية والثقافة الكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن
 كيتاروفيتش، وزيرة اخلارجية والتكامل األورويب لكرواتيا؛ السيد -والتعاون يف أندورا؛ والسيدة كوليندا غرابار   

 إطار  فيلـييب برييس روكي وزير خارجية كوبا؛ ويف اجللسة اخلامسة، اليت عقدت يف اليوم نفسه، أدىل ببيان يف                 
ممارسة حق الرد املراقب عن الواليات املتحدة األمريكية، أعقبه بيان ملمثل كوبا يف إطار ممارسة حق الرد؛ والسيد 
أورمـاس بايت، وزير خارجية إستونيا؛ والسيد زست سكوييا، وزير التنمية االجتماعية جلنوب أفريقيا؛ والسيد       

ن يف اململكة العربية السعودية؛ والسيد نويل تريسي، وزير         تـركي بن خالد السديري، رئيس جلنة حقوق اإلنسا        
خارجـية آيرلـندا؛ والسيد بوريس تاراسيوك، وزير خارجية أوكرانيا؛ والسيدة خدجية اهليثمي، وزيرة حقوق               
اإلنسـان يف الـيمن؛ والسـيد سيد أمحد ولد البو، املفوض املكلف حبقوق اإلنسان، وحماربة الفقر وبالدمج يف                   

ا؛ والسيد حممد علي املرضي، وزير العدل ورئيس اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف السودان؛ والسيد موريتاني
 مـالدن إيفانيتش، وزير خارجية البوسنة واهلرسك؛ والسيد عبد الوهاب عبد اهللا، وزير خارجية تونس؛ السيد                

 نيان وين، وزير خارجية ميامنار؛. أ

السيد جيوفاين الجولو، وزير العالقات مع الدول : قدت يف اليوم نفسهيف اجللسة اخلامسة، اليت ع )د( 
 مادلني كاالال، وزيرة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛         -يف الكرسـي الرسويل؛ والسيدة ماري       

ليس، نائبة   ليشيت؛ والسيدة ماريا ديل ريفوخيو غونسا      -والسيدة أنا بيسوا، وزيرة إدارة شؤون الدولة يف تيمور          
وزيـر اخلارجية للشؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان يف املكسيك؛ والسيد سوتو زاكهيوس، نائب وزير               

يونيه، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقب / حزيران٢٢خارجية قربص؛ ويف اجللسة الثامنة، اليت عقدت يف 
ر ممارسة حق الرد نفسه، مث تاله بيان ثان للمراقب عن تركيا،     عـن تركيا، أعقبه بيان أدىل به ممثل قربص يف إطا          

ياكوفينكو، . فبيان للمراقب عن قربص؛ والسيد يانغ جييشي، نائب وزير خارجية الصني؛ والسيد ألكساندر ف             
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نائـب وزيـر خارجـية االحتاد الروسي؛ والسيد جانوسز ستانييك، نائب وزير خارجية بولندا؛ والسيد حممود            
يونيه، أدىل ببيان / حزيران٢١ييف، نائب وزير خارجية أذربيجان؛ ويف اجللسة السادسة، اليت عقدت يف            مامادقول

يف إطـار ممارسـة حق الرد املراقب عن أرمينيا؛ والسيدة مارتا ألتوالغريي الروندو، نائبة وزير التعاون، وزيرة                  
رة خارجية ليتوانيا؛ والسيد لو فان بانغ، نائب التخطيط والربجمة يف غواتيماال؛ والسيد أوسكارا جوسي، أمني وزا

 وزير خارجية فييتنام؛

السيدة إسبريانسا ماتشافيال، وزيرة العدل : يونيه/ حزيران٢١يف اجللسة السادسة، اليت عقدت يف   )ه( 
لشؤون يف موزمبيق؛ والسيد موزيز ريفيلوي ما سيميين، وزير العدل وحقوق اإلنسان وإعادة التأهيل والقانون وا              

شيناماسا، وزير العدل والشؤون القانونية والربملانية يف زمبابوي؛ والسيد . الدستورية يف ليسوتو؛ والسيد باتريك أ
حممـد جبـاوي، وزير الدولة ووزير الشؤون اخلارجية يف اجلزائر؛ والسيدة فرانسواز نغينداهايو، وزيرة التضامن             

روندي؛ والسيد أمحد شهيد، وزير خارجية جزر ملديف؛ والسيدة الوطين وحقوق اإلنسان وقضايا اجلنسني يف بو    
إيـدا موكاباغويـزا، وزيـرة العدل يف رواندا؛ والسيد فرانسيسكو كاريون مينا، وزير العالقات اخلارجية يف                 
إكوادور؛ والسيد فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا؛ ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق                

لرد ممثل أذربيجان؛ والسيد جورج ماجناغاالدزه، نائب وزير خارجية جورجيا؛ والسيد رميوند يوهانسن، وزير              ا
الدولـة ووزيـر خارجية النرويج؛ والسيد ياروسالف باستا، النائب األول لوزير خارجية اجلمهورية التشيكية؛               

 أبيال، سكرتري برملاين يف وزارة خارجية       والسـيدة إديـث هاركسي، نائبة وزير خارجية ألبانيا؛ والسيد أنطوين          
  جونز، وزير الدولة ووزير خارجية الدامنرك؛-مالطة؛ والسيد مايكل زيلمر 

السيد دمييتري روبل، وزير خارجية     : يونيه/ حزيران ٢٢يف اجللسـة الثامـنة، الـيت عقدت يف           )و( 
انغ، الوزيرة واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان ؛ والسيدة مامي باسني ني)أيضا باسم شبكة األمن البشري(سلوفينيا 

. وتعزيـز السالم يف السنغال؛ والسيد غابرييل إنتشا إيبيا، وزير العدل وحقوق اإلنسان يف الكونغو؛ والسيد ن                
؛ ) اإلسالمية -مجهورية  (حسن ويراجودا، وزير خارجية إندونيسيا؛ والسيد مانوشهر متقي، وزير خارجية إيران            

رومولـو، وزيـر خارجية الفلبني؛ والسيدة ماسان لوريتا أكوييت، وزيرة حقوق اإلنسان             . و ج والسـيد ألـربت   
والدميقراطية واملصاحلة يف توغو؛ والسيد جوزيف ديون نغويت، الوزير املنتدب يف وزارة العالقات اخلارجية املعين               

؛ والسيد ) البوليفارية-مجهورية (ال بشؤون الكومنولث؛ والسيدة ماري بيلي هرنانديس، نائبة وزير خارجية فرتوي
 .جونسون، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل. أندرس ب

  اجلزء العام-هاء 

، استمع اجمللس إىل بيانات ألقاها يف جزئه        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١يف اجللسة السابعة، اليت عقدت يف        -١٢
 :العام املشاركون التاليون

؛ وبريو؛ )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(األردن؛ وباكستان : عضاء يف اجمللسممثلون عن الدول األ )أ( 
، أدىل ممثل اهلند    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (ويف اجللسة ذاهتا، وباالرتباط ببيان أدىل به ممثل باكستان          . ومايل

يف إطار ممارسة احلق نفسه، مث بيان وأعقب هذا البيان بيان آخر أدىل به ممثل اهلند . ببيان يف إطار ممارسة حق الرد
 ثان ملمثل اهلند؛
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أستراليا؛ وبوتان؛ وتايلند؛ واجلماهريية العربية الليبية؛      : ممـثلون عن الدول املراقبة لدى اجمللس       )ب( 
واجلمهورية العربية السورية؛ ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ وسلوفاكيا؛ وسنغافورة؛ والسويد؛ والعراق؛           

 ستاريكا؛ ولبنان؛ ومصر؛ ونيوزيلندا؛ والواليات املتحدة األمريكية؛وكو

االحتاد األفريقي؛ وجامعة الدول العربية؛ ومكتب      : مراقـبون عـن مـنظمات حكومية دولية        )ج( 
 املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ واملنظمة الدولية للفرانكوفونية؛

منظمة : مراقـبون عن كيانات تابعة لألمم املتحدة، ووكاالت متخصصة ومنظمات ذات صلة            )د( 
العمل الدولية؛ ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ ومنظمة األمم              

 املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ والبنك الدويل؛

 منظمة فرسان مالطة؛: أخرىمراقبون عن كيانات   )ه( 

رئيسة منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية؛ السيدة : مشـاركون آخرون   )و( 
 كوربوس؛ واخلبري املستقل الذي عينه األمني العام لالضطالع بدور قيادي يف الدراسة املتعلقة        -فيكـتوريا تاويل    

 بينهريو؛ واملستشارة اخلاصة لألمني العام املعنية بقضايا اجلنسني       بالعـنف ضـد األطفـال، السيد باولو سريجيو        
 .والنهوض باملرأة، السيدة راشيل مايانيا

  بيانات أخرى-واو 

، أدىل ببيان نائب رئيس جلنة التنسيق الدولية  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١يف اجللسة الثامنة، اليت عقدت يف        -١٣
 .يد خابيري موكتيسوما باراخناللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، الس

السيد أرنولد : ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات أيضاً املتكلمون التاليون املعينون من منظمات غري حكومية   -١٤
 .تسونغا؛ والسيدة ناتاشا كانديتش، والسيدة سونيال أبييسيكريا؛ والسيدة مارتا أوكامبو دي باسكيس

زم اجمللس، باقتراح من الرئيس، دقيقة صمت ترمحاً على أرواح ضحايا مجيع            ويف اجللسـة ذاهتا أيضاً، الت      -١٥
 .أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل

  إقرار جدول األعمال-زاي 

، نظر اجمللس يف مشروع جدول األعمال الذي ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١يف اجللسة التاسعة اليت عقدت يف  -١٦
ولالطالع على النص   . بدون تصويت ) A/HRC/1/1(واعتمد جدول األعمال    .  األوىل وضـعه الرئـيس للدورة    

 .بصيغته املعتمدة، يرجى الرجوع إىل املرفق األول هبذا التقرير

  تنظيم األعمال-حاء 

، ويف  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١نظـر اجمللس يف مسألة تنظيم أعماله يف جلسته التاسعة، اليت عقدت يف               -١٧
 .يونيه/ حزيران٢٣ية عشرة اليت عقدت يف جلسته احلاد
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. يونيه، اعتمد اجمللس برنامج عمله لدورته     / حزيران ٢٣يف جلسـته احلاديـة عشـرة، اليت عقدت يف            -١٨
 .ولالطالع على نص برنامج العمل، بصيغته املعتمدة، انظر املرفق الثاين هبذا التقرير

الوقت يف أثناء الدورة األوىل على أساس أن يتناول اجمللس          ويف اجللسة ذاهتا، نظر اجمللس يف طرائق إدارة          -١٩
يف املستقبل مسألة تنظيم أعماله وأساليب عمله وأن تطبق هذه الطرائق بصورة مؤقتة وأال تشكل سابقة ُيعمل هبا             

 .يف الدورات املقبلة

  اجللسات والوثائق-طاء 

 .ة خبدمات كاملة جلس٢٤ أعاله، عقد اجمللس ١على حنو ما ورد يف الفقرة  -٢٠

، واجللسة الثالثة عشرة، اليت عقدت يف       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩شكلت اجللسة األوىل، اليت عقدت يف        -٢١
 ٣٠، اليت عقدت يف ٢٣يونيه، واجللسة / حزيران٢٧يونيه؛ واجللسة السادسة عشرة، اليت عقدت يف / حزيران٢٦

 .ر ماليةيونيه، جلسات إضافية دون أن تترتب عليها آثا/حزيران

سيتضمن الفصل األول من هذا التقرير مشاريع القرارات ومشاريع املقررات اليت ستتخذ اجلمعية العامة               -٢٢
 .إجراء بشأهنا

ويف الفصـل السادس من هذا التقرير سترد نصوص القرارات اليت اختذها اجمللس يف هناية جلسته احلادية                  -٢٣
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩والعشرين، اليت عقدت يف 

 .وسيتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة األوىل للمجلس بصيغته املعتمدة -٢٤

 .وسيتضمن املرفق الثاين برنامج عمل الدورة األوىل بصيغته املعتمدة -٢٥

 .وسيشمل املرفق الثالث امليزانية اإلدارية والربناجمية املقدرة لقرارات اجمللس ومقرراته -٢٦

 .بع فيتضمن قائمة احلضورأما املرفق الرا -٢٧

 .وسيتضمن املرفق اخلامس قائمة الوثائق الصادرة عن الدورة األوىل للمجلس -٢٨

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-ثالثاً 

. ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ من جدول األعمال يف جلسته العاشرة، اليت عقدت يف ٣نظر اجمللس يف البند  -٢٩
لسة نفسها، أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويز آربور، ببيان يتعلق بتقريرها ويف اجل

، Add.2 و Corr.1-2 و Add.1 و E/CN.4/2006/10(الـيت أعدته للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني           
 ).E/CN.4/2006/119إضافة إىل 
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عقب ذلك، أدىل ببيانات وطرح أسئلة على املفوضة السامية ممثلو كل من ويف معرض تبادل اآلراء الذي أ -٣٠
، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (االحتـاد الروسي، واألرجنتني، واألردن، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان         

ملغرب، وبولـندا، وبريو، ومجهورية كوريا، وسري النكا، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وفنلندا، وكندا، وا            
، واهلند،  )باسم االحتاد األورويب   ()٢(واملكسـيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا        

، وبلجيكا، وتايلند،   ) اإلسالمية -مجهورية  (وهولـندا، والـيابان، إضافة إىل املراقبني عن أوزبكستان، وإيران           
ا الشعبية الدميقراطية، والسودان، وفلسطني، والنرويج، والواليات       واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوري    

اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني      : املتحدة األمريكية، واملراقبني عن املنظمات غري احلكومية التالية       
 .الدولية، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

 .امية مبالحظاهتا اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أدلت املفوضة الس -٣١

 مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ تنفيذ قرار اجلمعية العامة      -رابعاً  
 "جملس حقوق اإلنسان" املعنون ٢٠٠٦ 

يونيه / حزيران ٢٣ من جدول األعمال يف جلسته احلادية عشرة، اليت عقدت يف            ٤نظـر اجمللس يف البند       -٣٢
يونيه، ويف جلساته من    / حزيران ٢٦رابعة عشرة، اليت عقدت يف      ، ويف جلسـاته مـن الثانية عشرة إىل ال         ٢٠٠٦

يونيه، ويف جلستيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة،       / حزيران ٢٧اخلامسة عشرة إىل السابعة عشرة، اليت عقدت يف         
 .يونيه/ حزيران٢٩يونيه، ويف جلسته العشرين اليت عقدت يف / حزيران٢٨اللتني عقدتا يف 

مع رئيس اللجنة التنسيقية لإلجراءات اخلاصة، ونائب رئيس اللجنة  تبادل اآلراء   -ألف  
الفرعـية املعنـية بـتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة واخلمسني،             

 ورئيسة االجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات حقوق اإلنسان التعاهدية

رئيس اللجنة التنسيقية    ببيانات كل من     يونيه، أدىل / حزيران ٢٣يف اجللسة احلادية عشرة، اليت عقدت يف         -٣٣
ونائب رئيس اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف  السيد فيتيت مونتاربورن، لإلجراءات اخلاصة،

 االجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات حقوق اإلنسان ةورئيس السيد إبراهيم سالمة، دورهتـا السابعة واخلمسني،   
 .سيدة كريستني شانيه، الالتعاهدية

ويف معرض تبادل اآلراء الذي أعقب ذلك، أدىل ببيانات وطرح أسئلة على املتكلمني ممثلو كل من االحتاد  -٣٤
الروسـي، واألرجنـتني، وإندونيسيا، وباكستان، والربازيل، واجلزائر، ومجهورية كوريا، والسنغال، وسويسرا،            

 بلغاريا  -باسم االحتاد األورويب، والبلدان املنضمة       ()٣(ك، والنمسا والفلـبني، وفلندا، وكندا، وكوبا، واملكسي     
 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، إضافة إىل البلدان          -ورومانـيا، والـبلدان املرشحة      

ية صربيا، وأوكرانيا،  ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهور-املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة 
                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء )٢(
 .أعاله) ٢(ر احلاشية انظ )٣(
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مرصد : ، واليابان، إضافة إىل املراقب عن شيلي، واملراقبني عن املنظمات غري احلكومية التالية            )اومجهورية مولدوف 
أيضاً باسم منظمة العفو الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية            (حقـوق اإلنسـان     
يل للنساء اجلامعيات؛ ومرصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة؛ ومناصري           ؛ واالحتاد الدو  )حلقـوق اإلنسـان   

أيضاً باسم رابطة منع التعذيب واالحتاد الدويل       (حقـوق اإلنسان يف مينيسوتا؛ واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب          
 ).لرابطات حقوق اإلنسان

 .المة والسيدة شانيه مبالحظاهتم اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أدىل كل من السيد مونتاربورن، والسيد س -٣٥

مناقشة قضايا حددها الرئيس على أساس املشاورات اليت أجراها مع الدول  -باء 
األعضـاء والدول املراقبة يف اجمللس، مبا يف ذلك حالة حقوق اإلنسان يف             

: فلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلة؛ ودعم اتفاقات أبوجا للسالم         
ود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ وجتنب التحريض         دعم اجله 

على الكراهية والعنف ألسباب دينية أو عرقية عرب تعزيز التسامح واحلوار؛ 
وحقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين يف سياق احلوار الرفيع املستوى بشأن          

ة العامة يف   اهلجرة الدولية والتنمية يف أثناء الدورة احلادية والستني للجمعي        
؛ ودور مناصري حقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق        ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 

 اإلنسان ومحايتها

، أجرى اجمللس مناقشة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦يف اجللستني الثانية عشرة والثالثة عشرة، اللتني عقدتا يف  -٣٦
وأديل . والدول املراقبة يف اجمللس   قضـايا حددها الرئيس على أساس املشاورات اليت أجراها مع الدول األعضاء             ل

 :ببيانات على النحو التايل

أذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وأملانيا، وإندونيسيا،     : ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
باسم جمموعة  (، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس       )باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (وباكسـتان   

؛ وجنوب أفريقيا، وسري النكا، والسنغال، وسويسرا،       )باسم جمموعة الدول األفريقية   (، واجلزائر   )العربيةالدول  
والصـني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة العربية السعودية،             

، واهلند، وهولندا،   )باسم االحتاد األورويب   ()٤(مساواململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والن        
 .واليابان

 إسرائيل، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وفلسطني، ولبنان؛: ممثلون عن البلدان املعنية )ب( 

إسبانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وأوزبكستان، وإيران      : ممـثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس       )ج( 
، واجلماهريية العربية الليبية، والسويد، وشيلي، والعراق، وقطر، والكويت، ومصر،          ) اإلسـالمية  -ريـة   مجهو(

 والنرويج، ونيبال، ونيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية؛

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٤(
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أيضاً (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية      : مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د( 
آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، ومركز التنظيم والبحث والتعليم، ومرصد العمل    باسم منتدى   

؛ والطائفة البهائية   )أيضاً باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     (؛ ورابطة التعليم العاملي     )الـدويل حلقـوق املرأة    
أيضاً باسم جملس بناي بريث الدويل، (نسيقي للمنظمات اليهودية ؛ واجمللس التةالدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبي

. م. ورابطـة دجيـنو، واملعهد االجتماعي اهلندي، والرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود، ومؤسسة س             
؛ )ةسـيغال، ومرصـد األمـم املتحدة، واملنظمات الصهيونية الدولية النسائية، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمي              

أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات        (ومناصرو حقوق اإلنسان؛ ومرصد حقوق اإلنسان       
أيضاً باسم  (؛ والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني؛ واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان           )حقوق اإلنسان 

نساين واألخالقي الدويل؛ واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان؛ ومرصد        ؛ واالحتاد اإل  )املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب   
العمـل الـدويل حلقوق املرأة؛ وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب؛ واحتاد العمل النسائي؛                

 .واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثال كل من ويف اجللسة الثالثة عشرة، اليت عقدت يف اليوم نفسه؛ أدىل     -٣٧
، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا      ) اإلسالمية -مجهورية  (اجلزائـر وكوبـا، واملراقبون عن إيران        

 .الشعبية الدميقراطية، والسودان، وفلسطني، وكولومبيا

 نفيذ الفعال النظر يف تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالت -جيم 
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان

، قام الرئيس املقرر للفريق العامل      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦يف اجللسـة الثالـثة عشرة، اليت عقدت يف           -٣٨
احلكومي الدويل املنشأ من أجل تقدمي توصيات هبدف التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، السيد خوان                

  الفـريق العـامل الـذي أعـد للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني                مارتابيـت، بـتقدمي تقريـر     
)E/CN.4/2006/18.( 

ويف معرض املناقشة اليت أعقبت تقدمي التقرير، كما يف اجللسة الرابعة عشرة، اليت عقدت يف اليوم ذاته،                  -٣٩
 :أُديل ببيانات على النحو التايل

االحتاد الروسي؛ وأذربيجان؛ واألرجنتني؛ وأوروغواي؛     : لسممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمل       )أ( 
أيضاً باسم جمموعة   (؛ والربازيل   )باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي األعضاء يف اجمللس         (وباكستان  

وب أفريقيا؛ ؛ وجن)باسم جمموعة الدول األفريقية(؛ وبولندا؛ واجلزائر )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
باسم االحتاد األورويب،    ()٥(والسـنغال؛ وسويسرا؛ والصني؛ والكامريون؛ وكوبا؛ واملغرب؛ واملكسيك؛ والنمسا        

 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -والـبلدان املنضـمة     
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك،    -ر االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة      السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طو      

 ؛)ومجهورية صربيا
                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٥(
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؛ والواليات املتحدة   ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ممـثالن عـن دولـتني مراقبتني يف اجمللس         )ب( 
 األمريكية؛

طيد الصداقة بني   حركة مناهضة العنصرية وتو   : مراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )ج( 
أيضاً باسم حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة       (الشعوب؛ والرابطة الدولية النسائية من أجل السالم واحلرية         

األمـم املتحدة، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب،               
 ).دي والعشرين اجلنوب يف القرن احلا-ومنظمة الشمال 

 .ويف اجللسة الرابعة عشرة، اليت عقدت يف اليوم نفسه، أدىل السيد مارتابيت مبالحظاته اخلتامية -٤٠

  النظر يف تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية-دال 

لعامل ، عرض الرئيس املقرر للفريق ا     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦يف اجللسة الرابعة عشرة، اليت عقدت يف         -٤١
املعـين بـاحلق يف التنمية، السيد إبراهيم سالمة، تقرير الفريق العامل الذي أعد للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا                

 ).E/CN.4/2006/26(الثانية والستني 

 ٢٧ويف معـرض املناقشـة الـيت أعقبـت ذلـك، ويف اجللسة اخلامسة عشرة أيضاً، اليت عقدت يف                     -٤٢
 :ن ببيانات على النحو التايليونيه، أدىل املشاركو/حزيران

االحتاد الروسي؛ واألرجنتني؛ وإندونيسيا؛ وباكستان     : ممـثلون عـن الدول األعضاء يف اجمللس        )أ( 
أيضاً باسم جمموعة دول أمريكا (؛ والربازيل )باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي األعضاء يف اجمللس   (

 وبنغالديش؛ وبولندا؛ واجلزائر؛ وجنوب أفريقيا؛ وزامبيا؛ والسنغال؛ والصني؛         ؛)الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
باسم االحتاد األورويب،    ()٦(؛ واملغرب؛ والنمسا  )باسم حركة عدم االحنياز والصني    (والفلـبني؛ وكوبا؛ وماليزيا     

ة مقدونيا اليوغوسالفية  تركيا، وكرواتيا، ومجهوري  - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -والـبلدان املنضـمة     
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك،    -السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة            

 ؛ ونيجرييا؛)ومجهورية صربيا

 تايلند؛ ولكسمربغ؛ والواليات املتحدة األمريكية؛: ممثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس )ب( 

 العامل الثالث؛ هيئة الفرانسيسكان     -مركز أوروبا   : بون عن املنظمات غري احلكومية التالية     مراق )ج( 
 ؛"توباي أمارو"الدولية؛ واحلركة اهلندية 

 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند: مراقب عن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التالية )د( 

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٦(
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يونيه، أدىل السيد إبراهيم سالمة مبالحظاته / حزيران٢٧  يف اجللسـة اخلامسـة عشـرة، اليت عقدت يف          -٤٣
 .اخلتامية

دراسة املنشأ هبدف   تقريـر الفـريق العامل املفتوح العضوية        الـنظر يف     -هاء 
اخليارات املتعلقة بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، قامت السيدة كاتارينا دي     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧شـرة، اليت عقدت يف      يف اجللسـة اخلامسـة ع      -٤٤
هبدف دراسة اخليارات املتعلقة بوضع بروتوكول  لفريق العامل املفتوح العضوية املنشأألبوكريكي، الرئيسة املقررة ل

ق العامل الذي أعد    ، بعرض تقرير الفري   اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 ).E/CN.4/2006/47(للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني 

 :ويف معرض املناقشة اليت أعقب ذلك، أدىل املشاركون ببيانات على النحو التايل -٤٥

االحتاد الروسي؛ وأذربيجان؛ واألرجنتني؛ وإندونيسيا؛     : ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
باسم (؛ وبريو؛ واجلزائر )أيضاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(واي؛ والربازيل وأوروغ

؛ ومجهورية كوريا؛ وجنوب أفريقيا؛ والسنغال؛ وسويسرا؛ وغواتيماال؛ والفلبني؛         )جمموعـة الـدول األفريقـية     
باسم االحتاد األورويب،    ()٧(ندا الشمالية؛ والنمسا  واملغرب؛ واملكسيك؛ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرل      

 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -والـبلدان املنضـمة     
رسك،  ألبانيا، والبوسنة واهل   -السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة            

 ؛ واهلند؛ وهولندا؛ واليابان؛)ومجهورية صربيا، وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا

؛ ) اإلسالمية -مجهورية  (إسبانيا؛ وأستراليا؛ وإيران    : ممـثلون عـن الـدول املراقبة يف اجمللس         )ب( 
 والربتغال؛ وبلجيكا؛ وشيلي؛ والواليات املتحدة األمريكية؛

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات      : كومية التالية مراقـبون عـن املنظمات غري احل       )ج( 
أيضاً باسم منظمة العفو الدولية، وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء؛ وهيئة الفرانسيسكان         (اإلخـالء   

؛ )املرأةالدولية؛ وجلنة احلقوقيني الدولية؛ واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان؛ ومرصد العمل الدويل حلقوق              
 . العامل الثالث؛ واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان؛ واحتاد العمل النسائي-ومركز أوروبا 

 .ويف اجللسة ذاهتا، أبدت السيدة دي ألبوكريكي مالحظاهتا اخلتامية -٤٦

 .الردويف اجللسة السادسة عشرة، اليت عقدت يف اليوم نفسه، أدىل ممثل اجلزائر ببيان يف إطار ممارسة حق  -٤٧

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٧(



A/HRC/1/L.10 
Page 16 

 

الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية، املعين       الـنظر يف تقرير      -واو  
صك معياري ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من         بوضع مشروع 

 االختفاء القسري

، قام السيد برنارد كيسيدجيان،     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧يف اجللسـة اخلامسة عشرة، اليت عقدت يف          -٤٨
صك معياري ملزم قانوناً     لفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية، املعين بوضع مشروع         ل  املقرر -الرئـيس   

، بعرض تقرير الفريق العامل الذي أعد للجنة حقوق اإلنسان يف           حلمايـة مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
 ).E/CN.4/2006/57(دورهتا الثانية والستني 

لك، كما يف اجللسة السادسة عشرة اليت عقدت يف اليوم نفسه، أدىل            ويف معـرض املناقشة اليت أعقبت ذ       -٤٩
 :املشاركون ببيانات على النحو التايل

االحتاد الروسي؛ وأذربيجان؛ واألرجنتني؛ وإكوادور؛ : ممـثلون عـن الدول األعضاء يف اجمللس        )أ( 
كا الالتينية ومنطقة البحر    أيضاً باسم جمموعة دول أمري    (وإندونيسـيا؛ وأوروغـواي؛ وباكسـتان؛ والـربازيل         

؛ وبـنغالديش؛ واجلزائر؛ والسنغال؛ والصني؛ وغواتيماال؛ وفرنسا؛ والكامريون؛ وكوبا؛ واملغرب؛           )الكـارييب 
 تركيا، - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة -باسم االحتاد األورويب، والبلدان املنضمة     ()٨(واملكسيك؛ والنمسا 

يا اليوغوسالفية السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة           وكرواتـيا، ومجهوريـة مقدون    
  ألبانـيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية صربيا، وبلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة            -والـبلدان احملـتملة     

 ؛ واهلند؛ واليابان؛) آيسلندا وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وليختنشتاين-

ـ  )ب(  إسبانيا؛ وبلجيكا؛ وبوليفيا؛ وشيلي؛ وكوستاريكا؛     : ثلون عـن الـدول املراقبة يف اجمللس       مم
 والواليات املتحدة األمريكية؛ واليونان؛

 مراقب عن اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ )ج( 

ا رابطة أسر ضحايا االختفاء القسري؛ احتاد أمريك      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )د( 
أيضاً باسم منظمة العفو الدولية؛ ومرصد حقوق اإلنسان، وجلنة         (الالتينـية لـرابطات أقرباء احملتجزين املختفني        

؛ واجلمعية الدائمة )احلقوقـيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان          
أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان (يف الفلبني حلقـوق اإلنسـان؛ واملركـز اإلعالمي حلقوق اإلنسان      

والتنمـية، واللجـنة اإلنسـانية املعنية حبقوق اإلنسان، واملنتدى الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين بالتنمية                
  املتحدة؛؛ واحتاد العمل النسائي؛ واالحتاد العاملي لرابطات األمم)اإلندونيسية، واملنظمة الدولية ملكافحة العنف

اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف     : مراقـب عـن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التالية          )ه( 
 .املغرب

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٨(
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 .ويف اجللسة السادسة عشرة، اليت عقدت يف اليوم نفسه، أدىل السيد كيسيدجيان مبالحظاته اخلتامية -٥٠

 .دىل ممثل الفلبني ببيان يف إطار ممارسة حق الردويف اجللسة السابعة عشرة، اليت عقدت يف اليوم نفسه، أ -٥١

لفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية املعين مبشروع         النظر يف تقرير ا    -زاي  
 إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

يكه تشابيس،  إنر-، قام السيد لويس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧يف اجللسة السابعة عشرة، اليت عقدت يف  -٥٢
لفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية املعين مبشروع إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق              املقرر ل  -الرئـيس   

 ، بعـرض تقريـر الفريق العامل الذي أعد للجنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني                الشـعوب األصـلية   
)E/CN.4/2006/79.( 

 :يت أعقبت ذلك، أدىل املشاركون ببيانات على النحو التايلويف معرض املناقشة ال -٥٣

أيضاً (االحتاد الروسي؛ وإكوادور؛ وأوروغواي؛ والربازيل : ممثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
باسم جمموعة الدول (؛ وبنغالديش؛ وبريو؛ واجلزائر )باسـم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     

؛ )باسم دول الشمال وإستونيا   (؛ وجـنوب أفريقيا؛ والصني؛ وغواتيماال؛ وفرنسا؛ والفلبني؛ وفنلندا          )ريقـية األف
 بلغاريا ورومانيا، -باسم االحتاد األورويب، والبلدان املنضمة  ()٩(والكامريون؛ وكندا؛ وكوبا؛ واملكسيك؛ والنمسا

ا اليوغوسالفية السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف         تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدوني    -والـبلدان املرشحة    
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية صربيا، وليختنشتاين بصفته -طـور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة    

 ؛ واهلند؛ واليابان؛)بلداً عضواً يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة؛ ومجهورية مولدوفا

ـ    )ب(  باسم نيوزيلندا والواليات املتحدة (إسبانيا؛ وأستراليا : ن الـدول املراقبة يف اجمللس   ممـثلون ع
 ؛ وبنما؛ وبوليفيا؛ وشيلي، والكونغو؛ والواليات املتحدة األمريكية؛) اإلسالمية-مجهورية (؛ وإيران )األمريكية

ضاً باسم املنظمة الكندية    أي(منظمة العفو الدولية    : مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
للعمل من أجل السكان والتنمية، ومنظمة العمل اجلماعي من أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة احلفاظ على اهلوية                
الثقافـية، ومركـز الشعوب األصلية للوثائق واألحباث واملعلومات، واللجنة العاملية لألصدقاء من أجل التشاور،           

ملة، وجلنة احلقوقيني الدولية؛ واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة          واملـبادرة احمللـية للتنمية املتكا     
 الدولية حلقوق اإلنسان؛ وفريق العمل الدويل لشؤون الشعوب األصلية، ومركز هولندا للشعوب األصلية، واحلقوق 

 

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )٩(
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كا الالتينية اإلقليمي للشعوب    باسم مؤمتر أمري  (، ورابطة قبائل كونا املتحدة من أجل نابغوانا         )١٠()والدميقراطـية 
باسم املؤمتر اإلقليمي (؛ ورابطة الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى من االحتاد الروسي )األصلية

باسم مؤمتر احمليط   (؛ ومؤسسة العمل للبحث بشأن الشعوب األصلية وسكان اجلزر          )الروسـي للشعوب األصلية   
؛ واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية؛ واملركز اهلندي للقانون واملوارد؛ واحلركة          )ليةاهلادئ اإلقليمي للشعوب األص   

؛ والرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، واملنظمة الدولية لتنمية موارد           "توبـاي أمـارو   "اهلـندية   
دمة الدولية حلقوق اإلنسان؛    ؛ واخل )باسم مؤمتر أمريكا الشمالية اإلقليمي للشعوب األصلية      (الشـعوب األصلية    

؛ ومؤمتر  )باسم املؤمتر األفريقي اإلقليمي للشعوب األصلية     (والفريق العامل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية        
باسم مؤمتر القطب الشمايل اإلقليمي للشعوب األصلية وجملس        (اإلينويـت للـبلدان احملـيطة بالقطب الشمايل         

باسم املؤمتر اآلسيوي   (ية للتنمية الذاتية لشعوب األنديز األوائل؛ ومؤسسة تيبتيبا         ؛ واللجـنة القانون   )الصـاميني 
 ).اإلقليمي للشعوب األصلية

 .ويف اجللسة ذاهتا، أبدى السيد تشابيس مالحظاته اخلتامية -٥٤

  اآللية العاملية لالستعراض الدوري-حاء 

، أجرى اجمللس مناقشة بشأن آلية      ٢٠٠٦نيه  يو/ حزيران ٢٨يف اجللسـة الثامـنة عشرة، اليت عقدت يف           -٥٥
 :وأدىل املشاركون ببيانات على النحو التايل. العاملية لالستعراض الدوري

االحتاد الروسي؛ وأذربيجان؛ وإندونيسيا؛ وأوروغواي؛     : ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
باسم جمموعة  (يل؛ وبنغالديش؛ وبولندا؛ واجلزائر     ؛ والرباز )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وأوكرانيا؛ وباكستان   

؛ ومجهورية كوريا؛ وجنوب أفريقيا؛ ورومانيا؛ وزامبيا؛ وسري النكا؛ وسويسرا؛ والصني؛           )الـدول األفريقـية   
باسم االحتاد  ()١١(؛ وكوبا؛ وماليزيا؛ واملكسيك؛ والنمسا)أيضاً باسم أستراليا ونيوزيلندا(وغانا؛ والفلبني؛ وكندا 

 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا     - بلغاريـا ورومانيا، والبلدان املرشحة       -ورويب، والـبلدان املنضـمة      األ
 ألبانيا، والبوسنة -اليوغوسالفية السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة 

 ؛ واهلند؛ واليابان؛)لدوفاواهلرسك، ومجهورية صربيا، وأوكرانيا ومجهورية مو

                                                      

نوب، وفريق التنسيق بني السكان     رابطة التعاون مع اجل   : بـيان أيدتـه املنظمات غري احلكومية التالية        )١٠(
 فريق العمل املشترك بني الثقافات، ومنظمة آرك الدولية، ومنظمة احللول -، وأملاسيغا ) كورديناسيون-أديفاسي (األوائل 

اخلضراء للمدن، والتحالف من أجل حلول لالحتباس احلراري والتوعية البيئية، وشبكة املوارد للغابات واالحتاد األورويب، 
نـتدى حقوق اإلنسان، واملركز العاملي للمواطنني؛ ومنظمة التبادل العاملي، ومعهد هاواي حلقوق اإلنسان، ومعهد               وم

، ومنظمة Insamlingsstiftelsen Ett klick for skogenالروحانية املتوازنة واملتكاملة، ومؤسسة نقرة إلنقاذ الغابات 
وس، وفريق الدعم الفالماين للشعوب األصلية كويا، ورابطة احلقوق املـبادرات الكـندية الكنسية من أجل العدالة كري        

واحلريات، ومرصد التعدين، ومنظمة موغاريك غايب، وفريق أونتاريو لألحباث من أجل الصاحل العام، وشبكة العمل من                
 .أجل الغابات املطرية، ومنظمة روبن وود، ومنظمة التطوع الدويل من أجل املرأة والتعليم والتنمية

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )١١(
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؛ وبوتان؛ وتايلند؛   ) اإلسالمية -مجهورية  (أرمينيا؛ وإيران   : ممثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس      )ب( 
ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية السـابقة؛ وسنغافورة؛ وشيلي؛ وفييت نام؛ وكوت ديفوار؛ وكولومبيا؛               

 مريكية؛وليختنشتاين؛ ونيبال؛ والواليات املتحدة األ

أيضاً (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية      : مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
، واملركز األسيوي للموارد القانونية، واملنتدى الدويل )آين أو ساليش كندرو (باسـم مركـز القانون والوساطة       

أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية، (رصد حقوق اإلنسان ؛ وم)للمنظمات غري احلكومية املعين بالتنمية اإلندونيسية
؛ )واالحتـاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب             

 ومرصد العمل الدويل حلقوق املرأة؛ وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب؛

أيضاً (جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني      : املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التالية    مراقـبون عن     )د( 
باسـم اجمللـس االستشـاري حلقوق اإلنسان يف املغرب، واللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق اإلنسان، واللجنة                

 ).قوق اإلنساناالستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا باسم اجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حل

  استعراض الواليات واآلليات-طاء 

، أجرى اجمللس مناقشة بشأن     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨يف اجللسـة التاسـعة عشـرة، اليت عقدت يف            -٥٦
وأدىل املشاركون ببيانات . ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦استعراض الواليات واآلليات عمالً بأحكام الفقرة 

 :على النحو التايل

؛ الربازيل؛ وإندونيسيا؛ واألرجنتني؛ واالحتاد الروسي: ممـثلون عـن البلدان األعضاء يف اجمللس        )أ( 
 )١٢(النمسا؛ وماليزيا؛ وكوبا؛ والصني؛ وسويسرا؛ و)باسم جمموعة الدول األفريقية  (اجلزائر؛ و تونـس ؛ و بـريو و
 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية -بلدان املرشحة  بلغاريا ورومانيا، وال-باسـم االحتاد األورويب، والبلدان املنضمة    (

 ألبانيا، -مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة 
والبوسـنة واهلرسـك، ومجهوريـة صربيا، وليختنشتاين بصفته بلداً عضواً يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة؛                

 ؛ اليابان؛ و)باسم أستراليا وكندا ()١٣(نيوزيلندا؛ و)وكرانيا، ومجهورية مولدوفاوأ

؛ وتايلند؛ ومجهورية كوريا    ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : ممـثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس       )ب( 
 ية؛الشعبية الدميقراطية؛ وسنغافورة؛ وشيلي؛ وكولومبيا؛ والنرويج؛ والواليات املتحدة األمريك

أيضاً (مرصد حقوق اإلنسان    منظمة العفو الدولية،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج( 
أيضاً ( اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود ؛اهلندية" توباي أمارو"حركة ؛ )حتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانال اباسم

 ؛)الرابطة العاملية للسكان األصليني، وسكان اجلزرؤسسـة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني و م باسـم 
                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )١٢(
 .دولة مراقبة متحدثة باسم دولة عضو )١٣(
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أيضاً باسم رابطة   (املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني       ؛ و الـرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها     و
الرابطة و ،مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان األصليني وسكان اجلزرقبائل كونا املتحدة من أجل نابغوانا، و

اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز ، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، والعاملية للسكان األصليني
 املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان أيضاً باسم(م واحلرية الرابطة النسائية الدولية للسال؛ و)جملس الصاميني، واألوائل
حتاد العمل ، ومنظمة باكس رومانا، وا حقوق اإلنسان يف مينيسوتايمناصر، وحتاد الدويل للجامعياتالا، ووالتنمية

املنظمة العاملية ؛ و)التحالف العاملي جلمعيات الشابات املسيحية، وألمم املتحدةااالحتاد العاملي لرابطات النسائي، و 
 .ملناهضة التعذيب

  احلوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان-ياء 

قشة ملسألة احلوار والتعاون بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التثقيف والتعلم يف جمال              أجرى اجمللس منا   -٥٧
 من ديباجة ١٠حقـوق اإلنسان، واخلدمات االستشارية، واملساعدة املؤقتة وبناء القدرات، عمالً بأحكام الفقرة   

 .من القرار) أ(٥ والفقرة ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة 

ا الصدد كل من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان السيدة لويز آربور ونائبة املفوضة             وأدىل ببيانني يف هذ    -٥٨
 .السامية، السيدة ميهر خان وليامز

 :وأدىل املشاركون ببيانات على النحو التايل -٥٩

، )باسم جمموعة الدول األفريقية    ( إندونيسيا، اجلزائر  :ممـثلون عـن الدول األعضاء يف اجمللس        )أ( 
باسم االحتاد األورويب،   ( )١٤(ريا، سري النكا، سويسرا، غانا، غواتيماال، كندا، املكسيك، النمسا        مجهوريـة كو  

 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -والـبلدان املنضـمة     
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك،    -والبلدان احملتملة   السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة          

 ؛، اليابان)ومجهورية صربيا، ومجهورية مولدوفا

؛ وترتانيا؛ وتايلند؛ وسلوفينيا؛ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران : ممثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس  )ب( 
 والسويد؛ وكوت ديفوار؛ وكولومبيا؛ ونيبال؛

 سويل؛مراقب عن الكرسي الر )ج( 

 مراقب عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ )د( 

؛ ومنظمة إيوس برميي    مركز الريادة العاملية النسائية   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه( 
الرابطة الدولية ، ومعهد التركيب الكوكيبأيضاً باسم  (منظمة سوكا غاكاي الدولية؛ و) Ius Primi Viri(فريي 
اجمللس ، والرابطة الدولية للحرية الدينية وطب الشيخوخة، والرابطة الدولية لعلم الشيخوخة، ون بني األديانللتعاو

                                                      

 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )١٤(
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احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال ، واد الدويل للجامعياتالحتا، واجمللس الدويل للمرأة، والدويل للمرأة اليهودية
، والرابطة النسائية حتاد اللوثري العاملياالتعليم وحرية اإلعالم، و، واملنظمة الدولية للحق يف ال     التميـيز والعنصرية  

ملـنطقة احمليط اهلادئ وجنويب شرق آسيا، ومنظمة باكس رومانا، ورابطة كوكب األرض من أجل طاقة نظيفة،                 
حتاد العاملي اال، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، والدولية" سريفاس"منظمة و

التحالف العاملي جلمعيات   ، و االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية    ، و  امليثودية واملوحدة  ةسيلنسـاء الكن  
 ).املنظمة العاملية للمرأة، والشابات املسيحية

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

، قدم ممثل فرنسا مشروع القرار      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ اليت عقدت يف     يف اجللسة احلادية والعشرين،    -٦٠
A/HRC/1/L.2           أملانيا، أندورا  *ستونياإ،  *، إسبانيا *األرجنتني، أرمينيا  الـذي شـارك يف تقدميـه كل من ،* ،

جلمهورية ، بريو، ا  * بوليفيا ،*، البوسنة واهلرسك  * بلغاريا ،*، بلجيكا *، الربتغال *، إيطاليا *أوروغـواي، آيرلندا  
 فنـزويال ، فرنسا،   *، غواتيماال، غينيا  *، سويسـرا، شـيلي    *، سـلوفينيا  *التشـيكية، رومانـيا، سـلوفاكيا     

، *، لكسمربغ *، التفيا *، الكونغو *، الكامريون، كوبا، كوستاريكا   *، فنلندا، قربص  )* البوليفارية -مجهوريـة   (
وانضم إىل مقدمي القرار    *. ، اليونان * هنغاريا ،*، هندوراس *، هاييت *، املكسيك، النمسا  *، مالطة *ليختنشـتاين 

بولندا، و، *البوسنة واهلرسك و،  *بنماو،  *بلغارياوالربازيل،  وأوكرانيا،  وإكوادور،  وأذربيجان،  فيما بعد كل من     
موريشيوس، واملغرب،  ومايل،  و،  *ليتوانياو،  *كرواتياو ،* وصربيا السنغال،وجنوب أفريقيا،   ومجهورية كوريا،   و
 .اليابانو، *النرويجو، *موناكوو

باسم (وأدىل ببيانات متعلقة مبشروع القرار ممثلو كل من األرجنتني، وبريو، واجلزائر، وغواتيماال، وفنلندا  -٦١
 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا     - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -االحتاد األورويب، والبلدان املنضمة     

 ألبانيا، والبوسنة -، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة اليوغوسالفية السابقة
 آيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا ومجهورية -واهلرسك، ومجهورية صربيا، وبلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة 

 .لية، واليابان، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما)مولدوفا

 املترتبة  )١٥( من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل اآلثار املالية           ١٥٣ووفقاً للمادة    -٦٢
 .على مشروع القرار يف امليزانية اإلدارية والربناجمية املقدرة

 .النكا، وكنداوأدىل ببيانات لتعليل التصويت بعد التصويت ممثلو كل من إكوادور، وسري  -٦٣

ولالطالع على النص املعتمد، انظر الفصل السادس، الفرع ألف، . واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٦٤
 .٢٠٠٦/١القرار 

                                                      

 .انظر املرفق الثالث )١٥(
 .دول مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان *
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 من قرار اجلمعية العامة ٥وفقاً للفقرة  الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن
 ١٩٩٤سمرب دي/ كانون األول٢٣املؤرخ  ٤٩/٢١٤

 الذي شارك يف تقدميه كل من       A/HRC/1/L.3يف اجللسـة نفسـها، عـرض ممثل بريو مشروع القرار             -٦٥
فرنسا، وغواتيماال، و، *سلوفينياو، *الدامنركوبريو، و، *بننو، *بنماو، *الربتغالو، *ستونياوإ، *إسبانياو، *أرمينيا

، *ليسوتوو،  *الكونغوو،  *كوستاريكاوكوبا،  و،  *قربصوفنلـندا،   و،  )* البولـيفارية  -مجهوريـة   (  فرتويـال و
وانضم فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار كل من        *. اليونانو،  *هاييتو،  *نيكاراغواو،  *النرويجواملكسـيك،   و

 ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ،*اجلماهريية العربية الليبيةو، *بوليفياو، *إيطالياو، *أندوراوإكوادور، و، *إثيوبيا
ـ  ، *التفياو، *كرواتياوالكامريون، وسويسرا، و، *السويدو، *سانت كيتس ونيفس  وجنوب أفريقيا،   و ،*ابقةالس

 .*ياهنغارو، *هندوراسو، *النمساو، *مالطةو، *ليختنشتاينو، *ليتوانياو، *لكسمربغو

 .وأدىل ببيانات متعلقة مبشروع القرار ممثلو كل من سويسرا، وغواتيماال، واملكسيك -٦٦

وأدىل ببـيانات لتعليل التصويت قبل التصويت ممثلو كل من االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وبنغالديش،               -٦٧
 .والصني، والفلبني، وكندا، واهلند

 صوتاً مقابل ٣٠وبطلب من ممثل كندا، جرى تصويت مسجل على مشروع القرار، الذي اعتمد بأغلبية       -٦٨
 :ت نتيجة التصويت على النحو التايلوجاء.  عضواً عن التصويت١٢صوتني، وامتناع 

 أذربـيجان، إكـوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان، الربازيل، بولندا، بريو،            :املؤيـدون 
اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، سري النكا، سويسرا، 

وبا، ماليزيا، املكسيك، اململكة العربية     الصـني، غواتـيماال، فرنسا، فنلندا، الكامريون، ك       
السـعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، اهلند، هولندا،           

 .اليابان

 . االحتاد الروسي، وكندا:املعارضون

ل، وغانا،   األرجنتني، واألردن، وأوكرانيا، والبحرين، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، والسنغا        :املمتنعون
 .والفلبني، واملغرب، ونيجرييا

وأدىل ببـيانات لتعليل التصويت بعد التصويت ممثلو كل من األرجنتني، وأملانيا، وأوكرانيا، والربازيل،               -٦٩
 .واجلزائر، واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، واليابان

 .لبحرين أن وفديهما مل يقصدا املشاركة يف التصويتوذكر ممثال األردن وا -٧٠

                                                      

 .دول مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان *
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 .وبصفة استثنائية، أدىل ممثل عن مؤمتر للشعوب األصلية ببيان متعلق بالقرار -٧١

 .٢٠٠٦/٢ولالطالع على نص القرار املعتمد، انظر الفصل السادس، الفرع ألف، القرار  -٧٢

اخلاص باحلقوق    بالعهد الدويل  ملحقاختياري  بروتوكول  املعين بوضع   الفـريق العـامل املفـتوح العضوية        
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، الذي شارك يف    A/HRC/1/L.4/Rev.1يف اجللسـة نفسها، عرض املراقب عن الربتغال مشروع القرار            -٧٣
ازيل، ، والرب*، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا   *، وإكوادور، وأنغوال  *تقدميـه كـل مـن األرجنتني، وإسبانيا       

، وبريو، وتونس،   *، وبوليفيا *، والبوسنة واهلرسك  *، وبوركينا فاسو  *، وبنما *، وبلغاريا *، وبلجيكا *والـربتغال 
، والسنغال،  *، وزامبيا، وسلوفينيا  *، واجلزائر، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والرأس األخضر      * ليشـيت  -وتـيمور   
، وفنلندا،  )* البوليفارية -مجهورية  (ا، وفرتويال   ، وفرنس *، وغانـا، وغواتـيماال، وغينيا     *، وصـربيا  *وشـيلي 

، ومايل، واملغرب، واملكسيك،    *، وليسوتو *، وكولومبيا *، وكوبـا، وكوسـتاريكا    *والكـامريون، وكرواتـيا   
وانضم فيما بعد كل من االحتاد الروسي،       . ، ونيجرييا *، والـنرويج  *، ومونـاكو  *وموريشـيوس، وموزامبـيق   

 .دمي مشروع القرار، وأرمينيا إىل مق*وأذربيجان

 .وأدىل ممثال غواتيماال واململكة العربية السعودية ببيانني متعلقني مبشروع القرار -٧٤

 املترتبة  )١٦( من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل اآلثار املالية           ١٥٣ووفقاً للمادة    -٧٥
 .اجمية املقدرةعلى مشروع القرار يف امليزانية اإلدارية والربن

 .وأدىل ممثل كندا ببيان علل فيه موقف وفد بلده -٧٦

ولالطالع على النص املعتمد، انظر الفصل الثاين، الفرع ألف،         . واعـُتمد مشروع القرار بدون تصويت      -٧٧
 .٢٠٠٦/٣القرار 

[..........] 

 اليت عقدت يف    ٢١ية اجللسة    يقتصر مشروع التقرير هذا على وقائع االجتماعات اليت جرت حىت هنا           :مالحظـة [
ومبا أن اجمللس مل خيتتم أعماله وسيواصل إجراءاته بشأن مشاريع القرارات ومشاريع            . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩

يونيه، ستدرج الوقائع ونصوص    / حزيران ٣٠ يوم اجلمعة،    ٢٤ إىل   ٢٢املقـررات املعروضة عليه يف جلساته من        
 .]ر النهائي للمجلسالقرارات واملقررات املتخذة يف التقري

  برنامج العمل للسنة األوىل-خامساً 

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ من جدول األعمال يف جلسته العشرين، اليت عقدت يف ٥نظر اجمللس يف البند  -٧٨
                                                      

 .انظر املرفق الثالث )١٦(
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 الذي قدمه   A/HRC/1/L.13وأدىل املراقب عن النرويج ببيان يف هذا الصدد وفيما يتعلق مبشروع املقرر              -٧٩
 .ن مشروع إطار لربنامج عمل اجمللس يف سنته األوىلالرئيس بشأ

 :وأدىل املشاركون ببيانات على النحو التايل -٨٠

إندونيسيا، و، )أيضاً باسم كندا ونيوزيلندا ()١٧(أستراليا: ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
باسم االحتاد األورويب،   ( )١٨(النمساواملكسيك،  وكوبا،  وسويسرا،  و،  )باسم جمموعة الدول األفريقية    (اجلزائـر و

 تركيا، وكرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   - بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة      -والـبلدان املنضـمة     
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك،    -السابقة، إضافة إىل البلدان املوجودة يف طور االستقرار والشراكة والبلدان احملتملة            

 ؛اليابانو، )صربيا، ومجهورية مولدوفاومجهورية 

 ، واجلمهورية العربية السورية؛) اإلسالمية-مجهورية (إيران : ممثلون عن الدول املراقبة يف اجمللس )ب( 

أيضاً باسم   (اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية   : مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
، واملنظمات الصهيونية الدولية    رابطة الدولية للمحامني ورجال القانون اليهود     ال و الدولية" بناي بريث "مؤسسـة   
حركة ، و حنيازالاملعهد الدويل لدراسات عدم ا    ، و اجمللس اهلندي للتربية  ، و مرصـد حقوق اإلنسان   ، و )النسـائية 

 .مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب

[........] 

 اليت عقدت يف    ٢١ا على وقائع االجتماعات اليت جرت حىت هناية اجللسة           يقتصر مشروع التقرير هذ    :مالحظـة [
ومبا أن اجمللس مل خيتتم أعماله وسيواصل إجراءاته بشأن مشاريع القرارات ومشاريع            . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩

وص يونيه، ستدرج الوقائع ونص   / حزيران ٣٠ يوم اجلمعة،    ٢٤ إىل   ٢٢املقـررات املعروضة عليه يف جلساته من        
 .]القرارات واملقررات املتخذة يف التقرير النهائي للمجلس

  القرارات اليت اختذها اجمللس لدى اختتام جلسته احلادية         -سادسـاً   
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩والعشرين، اليت عقدت يف  

ت الرئيس اليت وافق عليها سيورد التقرير النهائي مجيع القرارات واملقررات اليت اختذها اجمللس، فضالً عن بيانا: مالحظة[
 اليت عقدت يوم ٢١ذلك أن هذا التقرير ال يورد سوى القرارات واملقررات اليت اختذت يف اجللسة              . اجمللس بتوافق اآلراء  

 .]٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩اخلميس، 

                                                      

 .ة مراقبة يف اجمللس متحدثة باسم دولة عضودول )١٧(
 .أعاله) ٢(انظر احلاشية  )١٨(
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  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري-٢٠٠٦/١

 إن جملس حقوق اإلنسان،

الذي اعتمدت  ،  ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣إىل قرار اجلمعية العامة      يشـري    إذ 
  اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هذا اإلعالن جمموعة مبادئ جيب أن      وجبهمب

 تطبقها مجيع الدول،

ذي مت مبوجبه إنشاء فريق عامل بني الدورات      ال ٢٠٠١/٤٦جلنة حقوق اإلنسان      إىل قرار  وإذ يشري أيضاً   
مفتوح العضوية يكلف مبهمة وضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً من أجل محاية مجيع األشخاص من االختفاء 

 ،٢٠٠٥/٢٧القسري، وإىل قرارها 

حالة  وبقرار الفريق العامل باختتام أعماله وإ      E/CN.4/2006/57 بتقرير الفريق العامل     وإذ حيـيط علماً    
 مشروع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري إىل جلنة حقوق اإلنسان العتماده،

 باقتراح فرنسا بأن جيري حفل التوقيع على االتفاقية يف باريس،وإذ يرحب  

 ا القرار؛االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت ترد يف مرفق هذيعتمد  -١ 

 اجلمعية العامة باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛يوصي  -٢ 

بأن يفتح باب التوقيع على االتفاقية، بعد اعتمادها من اجلمعية العامة، خالل حفل التوقيع يوصي  -٣ 
 عليها يف باريس؛

 :لتايلاجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار ايوصي  -٤ 

 إن اجلمعية العامة،" 

، الذي  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩، املؤرخ   ٢٠٠٦/١بقرار جملس حقوق اإلنسان     إذ حتيط علماً     
 اعتمد اجمللس مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،

 تفاء القسري؛باعتماد اجمللس االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخترحب  -١ 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت يرد نصها رفق تعتمد  -٢ 
 هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها؛

 ". بأن يفتح باب التوقيع على االتفاقية خالل حفل التوقيع عليها يف باريستوصي  -٣ 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه /ران حزي٢٩ 
 ].اعُتمد بدون تصويت[ 
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 مرفق

 دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال تفاقيةالا
 ديباجة

  األطراف يف هذه االتفاقية،الدول إن

 على الدول االلتزام بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته احتراماً يفرض ميثاق األمم املتحدة أن تعترب إذ 
 اً،وفعليعاملياً 

  اإلنسان،حلقوق اإلعالن العاملي إىل تستند وإذ 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل العهد الدويل اخلاص        باحلقوق العهد الدويل اخلاص     إىل تشري   وإذ 
 والقانون اإلنساين   اإلنسان حقوق   مبجاالت  والسياسية وإىل الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة       املدنيةباحلقوق  

 نون اجلنائي الدويل،والقا

 حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، الذي اعتمدته اجلمعية          املتعلق اإلعالن   إىل تشري أيضاً    وإذ 
 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣ املتحدة يف قرارها لألممالعامة 

 معينة حيددها القانون     الذي يشكل جرمية ويشكل، يف ظروف      القسري خطورة االختفاء    شدة تدرك   وإذ 
 اإلنسانية،الدويل، جرمية ضد 

  القسري ومكافحة إفالت جرمية االختفاء القسري من العقاب،االختفاء منع حاالت على عقدت العزم وقد 

 عدم التعرض الختفاء قسري، وحق الضحايا يف العدالة         يف كل شخص    حـق  وضـعت يف االعتـبار       وقـد  
 والتعويض،

 بشأن ظروف االختفاء القسري ومعرفة مصري الشخص        احلقيقة يف معرفة     كل ضحية  حـق   تؤكـد  وإذ 
  مجع واستالم ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،حريةاملختفي، فضالً عن حقها يف 

 : املواد التاليةعلى اتفقت قد 

 األول اجلزء

  األوىلاملادة

 . تعريض أي شخص لالختفاء القسريجيوز ال -١ 
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ي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديد باندالع             الـتذرع بأ   جيـوز  ال -٢ 
 . القسرياالختفاء االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتربير بعدم أو حرب،

 ٢ املادة

 القسري االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من           باالختفاء يقصد  هذه االتفاقية،  ألغراض 
 أو يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن               احلريةأشكال احلرمان من    

 مصري الشخص املختفي    إخفاءدعم من الدولة أو مبوافقتها، يعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو              
 .أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية القانون

 ٣ املادة

 اليت يرتكبها أشخاص أو     ٢ يف التصرفات احملددة يف املادة       للتحقيقدولة طرف التدابري املالئمة      كل   تتخذ 
 .احملاكمة يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي املسؤولني إىل األفرادجمموعات من 

 ٤ املادة

 .ة يف قانوهنا اجلنائي االختفاء القسري جرمييشكل كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي تتخذ 

 ٥ املادة

 جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل املنهجية ممارسة االختفاء القسري العامة أو تشكل 
 . املنصوص عليها يف هذا القانونالعواقباملطبق وتستتبع 

 ٦ املادة

 :ة على أقل تقدير دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائيكل تتخذ -١ 

 أو حياول    هبا أو حيرض عليها     يرتكب جرمية االختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي        مـن  لكـل  )أ( 
  أو يشترك يف ارتكاهبا؛متواطئاًارتكاهبا، أو يكون 

 :الذي الرئيس )ب( 

 علم بأن أحد مرؤوسيه يعمل حتت إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب أو كان على               على كـان  `١`
 ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك              وشك

 بوضوح؛

 القسري؛ مسؤوليته ورقابته الفعليتني على األنشطة اليت ترتبط هبا جرمية االختفاء ميارس كانو `٢`
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 جرميةتكاب   كل التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوسعه اختاذها للحيلولة دون ار           يـتخذ  ملو `٣`
 التحقيقاالخـتفاء القسـري أو قمع ارتكاهبا أو عرض األمر على السلطات املختصة ألغراض               

 واملالحقة؛

 منأعاله إخالل بالقواعد ذات الصلة اليت تنطوي على درجة أعلى          ) ب( الفقرة الفرعية    يف ليس )ج( 
  فعالً مقام   يقومو على أي شخص     املسـؤولية والواجـبة التطبـيق مبوجب القانون الدويل على قائد عسكري أ            

 . العسكريالقائد

 لتربير التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها                 جيـوز  ال -٢ 
 .جرمية االختفاء القسري

 ٧ املادة

 دولة طرف على جرمية االختفاء القسري جزاءات مالئمة تأخذ يف االعتبار شدة    كـل  تفـرض  -١ 
 . اجلرميةذههجسامة 

 : دولة طرف أن حتدد ما يليلكل جيوز -٢ 

 وخباصـة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه يف ارتكاب جرمية اختفاء       املخففـة،  الظـروف  )أ( 
 يف أو الشخص املختفي وهو على قيد احلياة، أو يف إيضاح مالبسات حاالت اختفاء قسري   إعـادة قسـري، يف    

  قسري؛حتديد هوية املسؤولني عن اختفاء

 اإلخالل بإجراءات جنائية أخرى، الظروف املشددة، وخباصة يف حالة وفاة الشخص            عدم مـع  )ب( 
 قصَّر، أو معوقني، أو أو أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جرمية االختفاء القسري يف حق نساء حوامل، املختفي

 .أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل خاص

 ٨ املادة

 ،٥باملادة  عدم اإلخالل مع 

 دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد االختفاء القسري التدابري الالزمة حبيث تكون مدة كل تتخذ -١ 
 : الدعاوى اجلنائيةتقادم

  ومتناسبة مع جسامة هذه اجلرمية؛األمد طويلة )أ( 

  هناية جرمية االختفاء القسري، نظراً إىل طابعها املستمر؛عند تبدأ )ب( 

 . ة طرف حق ضحايا االختفاء القسري يف سبيل انتصاف فعلي خالل مدة التقادم دولكل تكفل -٢ 
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 ٩ املادة

 : دولة طرف التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمية اختفاء قسريكل تتخذ -١ 

 أو اجلرمية قد ارتكبت داخل أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على منت طائرات تكون عندما )أ( 
  مسجلة يف هذه الدولة؛سفن

  مرتكب اجلرمية املفترض من رعاياها؛يكون عندما )ب( 

 . الشخص املختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة إقرار اختصاصهايكون عندما )ج( 

 دولة طرف أيضاً التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمية اختفاء قسري             كل تـتخذ  -٢ 
 مل تسلمه أو حتله إىل دولة مامرتكب اجلرمية املفترض متواجداً يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية،     يكون   عندما

 . جنائية دولية تعترف باختصاصهاحمكمةأخرى وفقاً اللتزاماهتا الدولية، أو ما مل حتله إىل 

 .  الوطنية هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي آخر جتري ممارسته وفقاً للقواننيتستبعد ال -٣ 

 ١٠ املادة

 دولة طرف يوجد يف إقليمها شخص يشتبه يف أنه ارتكب جرمية اختفاء قسري، أن               كل عـلى  -١ 
 مىت رأت، بعد إقليمها هذا الشخص أو تتخذ مجيع التدابري القانونية األخرى الالزمة لكفالة بقائه يف احتجازتكفل 

 وتتخذ هذه التدابري وفقاً لتشريع      االحتجازويتم هذا   . فحـص املعلومـات املتاحة هلا، أن الظروف تستلزم ذلك         
 إال للمدة الالزمة لكفالة بقائه أثناء املالحقات اجلنائية أو إجراءات           تستمرالدولـة الطرف املعنية، وال جيوز أن        

 . أو التسليمالتقدمي

 فوراًة أن جتري     من هذه املاد   ١ الطرف اليت تتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرة          الدولـة  عـلى  -٢ 
 ١ األخرى املشار إليها يف الفقرة       األطرافوعليها أن تعلم الدول     . حتقيقاً أولياً أو حتقيقات عادية إلثبات الوقائع      

 من املادة احلالية، وال سيما االحتجاز والظروف اليت         ١ أحكام الفقرة    مبوجب بالتدابري اليت اختذهتا     ٩مـن املادة    
 .اختصاصهاويل أو التحقيقات العادية، مبينة هلا ما إذا كانت تنوي ممارسة  حتقيقها األوبنتائجتربره، 

 من هذه املادة االتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل  ١ شخص ُيحتجز مبوجب أحكام الفقرة       لكل جيـوز  -٣ 
 . عدمي اجلنسية يتعلق بشخصاألمر اليت حيمل جنسيتها أو مبمثل الدولة اليت يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان للدولة

 ١١ املادة

 جلرمية الطرف اليت ُيعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على املرتكب املفترض             الدولة عـلى  -١ 
 مل تسلم الشخص املعين أو مل حتله إناختفاء قسري، أن حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية، 

 . حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصهاملالدولية، أو إىل دولة أخرى وفقاً اللتزاماهتا 
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 السلطات قرارها يف نفس الظروف اليت تتخذ فيها قراراهتا يف أي جرمية جسيمة من               هذه تتخذ -٢ 
، ٩ من املادة    ٢ يف الفقرة    إليهاويف احلاالت املشار    .  القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف        جرائم

 واإلدانة أقل شدة حبال من األحوال من تلك اليت ُتطبق يف املالحقات تكون قواعد اإلثبات الواجبة التطبيق على ال
 . من املادة املذكورة١ يف الفقرة إليهااحلاالت املشار 

 مالحق الرتكاب جرمية اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة يف مجيع             شخص كل -٣ 
 حمكمة خمتصة   أمامكل شخص حياكم الرتكاب جرمية اختفاء قسري تعقد لـه حماكمة عادلة            و.  الدعوى مراحل

 .مستقلة نزيهة ومنشأة وفقاً للقانون

 ١٢ املادة

 دولة طرف ملن يدعي أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبالغ السلطات               كل تكفل -١ 
 تأخري حتقيقاً ودون سريعاً ونزيهاً وجتري عند اللزوم   وتقوم هذه السلطات ببحث االدعاء حبثاً      بالوقائعاملختصـة   

 الشاكي والشهود وأقارب الشخص املختفي      محايةوتتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان       . مـتعمقاً ونزيهاً  
 من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى املقدمة أو أية            التحقيقواملدافعـني عنهم فضالً عن املشتركني يف        

 .دىل هباشهادة م

 هناك أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري،              كانت مىت -٢ 
 . رمسيةشكوى من هذه املادة حتقيقاً حىت لو مل تقدم أية ١ السلطات املشار إليها يف الفقرة جتري

 : يليما هذه املادة  من١ دولة طرف على أن تكون لدى السلطات املشار إليها يف الفقرة كل حترص -٣ 

 الالزمة إلجناز التحقيق، مبا يف ذلك إمكانية االطالع على الوثائق وغريها            واملوارد الصالحيات )أ( 
  املعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي جتريه؛من

 وعند الضرورة بإذن مسبق من حمكمة تبت يف األمر يف أسرع وقت ممكن، إىل               الوصول، سـبل  )ب( 
 . فيهوأي مكان آخر حتمل أسباب معقولة على االعتقاد بأن الشخص املختفي موجود  االحتجازمكان 

وتتأكد . عليها دولة طرف التدابري الالزمة ملنع األفعال اليت تعوق سري التحقيق واملعاقبة كل تتخذ -٤ 
قيق مبمارسة  على جمرى التحالتأثريبوجـه خـاص من أنه ليس بوسع املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء القسري      

 أو الشهود أو أقارب الشخص املختفي واملدافعني عنهم         الشاكيضـغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام على          
 .التحقيقفضالً عن املشتركني يف 

 ١٣ املادة

 فيما بني الدول األطراف، ال تعترب جرمية االختفاء القسري جرمية سياسية، أو             التسليم ألغراض -١ 
 السبب وحده رفض    هلذاوبالتايل، ال جيوز    . مية سياسية، أو جرمية تكمن وراءها دوافع سياسية        متصلة جبر  جـرمية 

 .طلب بالتسليم يستند إىل مثل هذه اجلرمية
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 معاهدة االختفاء القسري حبكم القانون جرمية من اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل             جرمية تعتـرب  -٢ 
 .ه االتفاقيةتسليم تربم بني دول أطراف قبل بدء نفاذ هذ

 األطراف بإدراج جرمية االختفاء القسري ضمن اجلرائم املسوِّغة للتسليم يف كل            الدول تـتعهد  -٣ 
 . تسليم تربمها الحقاً فيما بينهامعاهدة

 دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعترب هذه االتفاقية، عند              لكل جيـوز  -٤ 
 للتسليم فيما يتعلق جبرمية القانوينولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة، مبثابة األساس  طلباً بالتسليم من دتلقيها

 .االختفاء القسري

 األطراف اليت ال يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جرمية             الـدول  تعـترف  -٥ 
 . القسري تستوجب تسليم مرتكبيهااالختفاء

 التسليماالت، للشروط احملددة يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها  يف مجيع احلالتسليم، خيضع -٦ 
 للعقوبة املوجبة للتسليم    األدىنأو يف معـاهدات التسـليم السارية مبا فيها، بوجه خاص، الشروط املتعلقة باحلد               

 .وط رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشرالتسليمواألسباب اليت جتيز للدولة الطرف املطلوب منها 

 منها ُيطلَب هذه االتفاقية ما ميكن تفسريه على أنه يشكل التزاماً على الدولة الطرف اليت يف ليس -٧ 
 قدِّم بغرض مالحقة الشخص أو      قدالتسـليم، إذا كـان لديها من األسباب الوجيهة ما جيعلها تعتقد أن الطلب               

ثين أو آرائه السياسية، أو انتمائه إىل مجاعة  أصله اإلأومعاقبـته بسـبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته         
 . هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار هبذا الشخص ألي من هذه األسبابتلبيةاجتماعية معينة، وأن 

 ١٤ املادة

 األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة القضائية يف كل الدول تتعهد -١ 
 اإلثبات املتاحة لديها    عناصررمية اختفاء قسري، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي مجيع            أو إجراء جنائي يتصل جب     حتقيق

 .واليت تكون الزمة ألغراض اإلجراء

 منها املساعدة القضائية للشروط احملددة يف القانون الداخلي للدولة الطرف اليت يطلب هذه ختضع -٢ 
 خاص، األسباب اليت جتيز للدولة      بوجهلقضائية، مبا يف ذلك،     التسليم أو يف املعاهدات السارية املتعلقة باملساعدة ا       

 . القضائية أو إخضاعه لشروطاملساعدةالطرف اليت ُيطلَب منها التسليم رفض تقدمي 

 ١٥ املادة

 بعضاً أقصى ما ميكن من املساعدة إلعانة ضحايا لبعضها الـدول األطـراف فيما بينها وتقدم         تـتعاون  
 عن األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم وحتريرهم وكذلك، يف حالة           البحث االختفاء القسري ويف سبيل   

 . املختفني، إخراج جثثهم وحتديد هويتهم وإعادة رفاهتماألشخاصوفاة 
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 ١٦ املادة

 ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت جيوز ال -١ 
 .االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القسري أسباب وجيهة تدعو إىل هناك

 وجود مثل هذه األسباب، تراعي السلطات املختصة مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا من للتحقق -٢ 
 اإلنسان حلقوق ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي اجلسيم أو الصارخ أو اجلماعي               يف

 .اين الدويل يف الدولة املعنيةأو القانون اإلنس

 ١٧ املادة

 .  حبس أحد حبساً انفرادياًجيوز ال -١ 

 على يتعني بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف جمال احلرمان من احلرية، اإلخالل دون -٢ 
 :كل دولة طرف، يف إطار تشريعاهتا، القيام مبا يلي

 امر احلرمان من احلرية؛ اليت جتيز إصدار أوالشروط حتديد ) أ( 

  املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية؛السلطات تعيني )ب( 

  إيداع الشخص الذي حيرم من حريته إال يف مكان معترف به رمسياً وخاضع للمراقبة؛ عدم ضمان )ج( 

 كل شخص حيرم من حريته على إذن لالتصال بأسرته أو حماميه أو أي شخص           حصول ضـمان  )د( 
 األجنيب على حصول وتلقي زيارهتم، رهناً فقط مبراعاة الشروط املنصوص عليها يف القانون، وضمان          تاره،خيآخر  

  التطبيق؛ الواجبإذن لالتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدويل 

 وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب القانون إىل أماكن االحتجاز،            سبل ضـمان   )ه( 
  الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛عندذلك، و

 كل شخص حيرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح حق ضمان )و( 
 مشروعة، من حريته غري قادر على ممارسة هذا احلق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة                احملـروم الشـخص   

 أمام حمكمة تبت يف أقرب الطعنو حماميهم، يف مجيع الظروف، يف كأقارب الشخص احملروم من حريته أو ممثليهم أ
 . تبني أن حرمانه من حريته غري مشروعإذاوقت يف مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه 

أو امللفات الرمسية بأمساء األشخاص     / دولة طرف واحداً أو أكثر من السجالت و        كـل  تضـع  -٣ 
 تصرف أية سلطة حتتيها بأحدث املعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب،      مـن حريتهم وتستوف    احملـرومني 

 الطرف املعنية أو مبوجب أي صك الدولةقضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب تشريعات 
 : وتتضمن هذه املعلومات على األقل، ما يلي.  فيهطرفاًقانوين دويل ذي صلة تكون الدولة املعنية 
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  احملروم من حريته؛الشخص هوية )أ( 

  ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة اليت قامت حبرمانه من حريته؛وساعة تاريخ )ب( 

  قررت حرمانه من احلرية وأسباب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )ج( 

  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )د( 

 املسؤولةيخ وساعة الدخول يف مكان احلرمان من احلرية والسلطة  من احلرية، وتاراحلرمان مكان  ) ه( 
 عن احلرمان من احلرية؛ 

  الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية؛ذات العناصر )و( 

  املتوىف؛رفات الوفاة أثناء احلرمان من احلرية، ظروف وأسباب الوفاة واجلهة اليت نقلت إليها حالة يف )ز( 

 إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر، واملكان الذي ُنقل إليه والسلطة            وسـاعة  تـاريخ  )ح( 
 . عن نقلهاملسؤولة

 ١٨ املادة

، تضمن كل دولة طرف ألي شخص يثبت أن لـه مصلحة           ٢٠ و ١٩ املـادتني    مـراعاة  مـع  -١ 
 إمكانية  حماموهم،ثلوهم أو    على هذه املعلومة، مثالً أقارب الشخص احملروم من حريته أو مم           احلصولمشروعة يف   

 :االطالع على املعلومات التالية على األقل

  قررت حرمانه من احلرية؛اليت السلطة )أ( 

  ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلرية؛وساعة تاريخ )ب( 

  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )ج( 

ه، مبا يف ذلك يف حالة نقله إىل مكان احتجاز آخر،            الشخص احملروم من حريت    وجـود  مكـان  )د( 
  الذي ُنقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله؛ واملكان

  ومكان إخالء سبيله؛وساعة تاريخ  )ه( 

  الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من حريته؛ذات العناصر )و( 

 . املتوىفرفاتوفاة واجلهة اليت نقلت إليها  الوفاة أثناء احلرمان من احلرية، ظروف وأسباب الحالة يف )ز( 
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 املادة من هذه ١ مالئمة عند االقتضاء لتأمني محاية األشخاص املشار إليهم يف الفقرة تدابري تتخذ -٢ 
 البحث عن معلومات بسببفضالً عن األشخاص املشتركني يف التحقيق من كل سوء معاملة أو ختويف أو عقاب 

 .عن شخص حمروم من حريته

 ١٩ ملادةا

أو ُتنقل يف  /و استخدام املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية اليت ُتجمع             جيـوز  ال -١ 
وال خيل ذلك باستخدام . املختفيإطار البحث عن شخص خمتف، أو إتاحتها ألغراض أخرى غري البحث عن الشخص        

 . قسري وال مبمارسة احلق يف احلصول على تعويضءاختفاتلك املعلومات يف إجراءات جنائية تتعلق جبرمية 

 املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعاجلتها          مجع جيـوز أن يكون يف       ال -٢ 
 . اإلنسانوكرامة واالحتفاظ هبا ما ينتهك أو ما يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واستخدامها

 ٢٠ املادة

 استثنائية، إال بصفة    ١٨ املنصوص عليه يف املادة      ، تقييد احلق يف احلصول على املعلومات      جيوز ال -١ 
 احلرية خاضعاً للمراقبة    منوذلـك فقـط يف حالـة ما إذا كان شخص ما حتت محاية القانون، وكان احلرمان                  

ل املعلومات يشكل مساساً     ذلك، وإذا كان نق    علىالقضائية، ما دامت احلالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص          
 حسن سري التحقيق اجلنائي، أو ألي سبب آخر مماثل ينص عليه            يعرقلباحلـياة اخلاصـة أو بـأمن الشخص أو          

 التقييداتوال جيوز حبال قبول هذه .  القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هذه االتفاقيةمعالقانون، ومبا يتفق 
 أو  ٢ سلوكاً معرَّفاً يف املادة      تشكل، إذا كانت    ١٨نصوص عليها يف املادة     لـلحق يف احلصول على املعلومات امل      

 .١٧ من املادة ١انتهاكاً للفقرة 

 اإلخالل ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف             عـدم  مـع  -٢ 
 وقت  أقربلحصول يف    حق الطعن القضائي السريع والفعلي ل      ١٨ من املادة    ١ إليهم يف الفقرة     املشارلألشخاص  

  أو احلد منه يف أي ظرف       الطعنوال جيوز تعليق هذا احلق يف       . عـلى املعلومـات املشـار إلـيها يف هذه الفقرة          
 .من الظروف

 ٢١ املادة

 عن الشخص احملتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه مت          لإلفراج كـل دولة طرف التدابري الالزمة        تـتخذ  
دولة طرف كذلك التدابري الالزمة لكي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنه  كل   وتتخذ. اإلفـراج عـنه بالفعل    

  مبوجب وقدرتـه الكاملـة عـلى ممارسة حقوقه، دون إخالل بااللتزامات اليت قد خيضع هلا                 البدنـية سـالمته   
 .القانون الوطين

 ٢٢ املادة

 :ات التالية واملعاقبة عليها التدابري الالزمة ملنع التصرفطرف، تتخذ كل دولة ٦ عدم اإلخالل باملادة مع 
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 ٢ والفقرة ١٧ من املادة ٢من الفقرة ) و( اعتراض الطعن املشار إليه يف الفقرة الفرعية أو عرقلة )أ( 
 ؛٢٠من املادة 

 بتسـجيل كل حالة من حاالت احلرمان من احلرية وكذلك تسجيل أية             بااللـتزام  اإلخـالل  )ب( 
 أن عليهأو امللفات الرمسية على علم بعدم صحتها أو كان / الرمسي و املسؤول عن التسجيلاملوظفمعلومات كان 

 يكون على علم بعدم صحتها؛ 

 معلومات عن حالة حرمان من احلرية، أو تقدمي معلومات غري صحيحة، يف الوقت              تقدمي رفض )ج( 
 . تتوفر فيه الشروط القانونية لتقدمي هذه املعلوماتالذي

 ٢٣ املادة

رف على أن يشتمل التدريب املقدم للموظفني العسكريني أو املدنيني املكلفني            دولة ط  كل تعمل -١ 
 ميكن أن يتدخلوا يف     الذين القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمة املدنية وسواهم من األشخاص           بإنفـاذ 

ات الصلة   الالزمة بشأن األحكام ذ    واملعلوماتحراسـة أو معاملـة كل شخص حمروم من حريته، على التثقيف             
 : أجل ما يليمناملنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك 

  هؤالء املوظفني يف حاالت االختفاء القسري؛تورط منع )أ( 

  أمهية منع االختفاء القسري وإجراء التحقيقات يف هذا اجملال؛على التشديد )ب( 

 .رعة بضرورة تسوية حاالت االختفاء القسري على وجه الساالعتراف ضمان )ج( 

 دولة طرف على حظر إصدار األوامر أو التعليمات اليت تفرض االختفاء القسري أو   كل تعمـل  -٢ 
 .وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض االنصياع هلذا األمر.  به أو تشجعهتأذن

 من هذه   ١ دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقوم األشخاص املشار إليهم يف الفقرة             كل تـتخذ  -٣ 
 بإبالغ رؤسائهم الرتكاهبا، والذين لديهم أسباب حتمل على االعتقاد حبدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبري ادةامل

 . أو الطعن املختصةالرقابةعن هذه احلالة، وعند االقتضاء إبالغ سلطات أو هيئات 

 ٢٤ املادة

حلق به ضرر    االتفاقية، يقصد بالضحية الشخص املختفي وكل شخص طبيعي          هـذه  ألغـراض  -١ 
 .  هذا االختفاء القسريجراءمباشر من 

 احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري    ضحية لكل -٢ 
 .وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد.  املختفيالشخص
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ملختفني وحتديد أماكن وجودهم     دولة طرف التدابري املالئمة للبحث عن األشخاص ا        كل تتخذ -٣ 
 . سبيلهم، ويف حالة وفاهتم حتديد أماكن وجود رفاهتم واحترامها وإعادهتاوإخالء

 دولة طرف، يف نظامها القانوين، لضحية االختفاء القسري، احلق يف جرب الضرر             كـل  تضـمن  -٤ 
 . على تعويض بشكل سريع ومنصف ومالئمواحلصول

 وعند من هذه املادة األضرار املادية واملعنوية،        ٤ر إليه يف الفقرة      يف اجلرب املشا   احلـق  يشـمل  -٥ 
 :االقتضاء، طرائق أخرى للجرب من قبيل

 اإلعادة؛ )أ( 

 التأهيل؛ إعادة )ب( 

  يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته؛مبا الترضية، )ج( 

 . التكراربعدم ضمانات )د( 

 دولةالتحقيق إىل أن يتضح مصري الشخص املختفي، تتخذ كل  اإلخالل بااللتزام مبواصلة عدم مع -٦ 
  وكذلك ألقارهبم،   مصريهمطـرف الـتدابري املالئمة بشأن الوضع القانوين لألشخاص املختفني الذين مل يتضح              

 .امللكية سيما يف جماالت مثل الضمان االجتماعي واملسائل املالية وقانون األسرة وحقوق وال

 احلق يف تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها اإلسهام يف إثبات            دولة طرف  كـل  تضـمن  -٧ 
 االشتراك القسري، ومصري األشخاص املختفني ومساعدة ضحايا االختفاء القسري وحرية االختفاءظروف حاالت 

 .يف هذه املنظمات أو الرابطات

 ٢٥ املادة

 :ها جنائياً دولة طرف التدابري الالزمة ملنع اجلرائم التالية وقمعكل تتخذ -١ 

 الختفاء اخلاضعني الختفاء قسري أو الذين خيضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوين             األطفال انتزاع )أ( 
  قسري؛قسري، أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاهتم يف األسر نتيجة الختفاء 

 الفقرةل املشار إليهم يف      إخفاء أو إتالف املستندات اليت تثبت اهلوية احلقيقية لألطفا         أو تزويـر  )ب( 
 ).أ(الفرعية 

من ) أ( دولة طرف التدابري الالزمة للبحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية كل تتخذ -٢ 
 القانونية واالتفاقات   لإلجراءات مـن هذه املادة وحتديد هويتهم وتسليمهم إىل أسرهم األصلية وفقاً             ١الفقـرة   

 .الدولية الواجبة التطبيق
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) أ( األطراف بعضها بعضاً يف البحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية              الدول تساعد -٣ 
 . من هذه املادة وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم١من الفقرة 

من ) أ( ضرورة احلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية             مراعاة مع -٤ 
 جنسيتهم وروابطهم األسرية ذلكهذه املادة وعلى حقهم يف احلفاظ على هويتهم واستعادهتا، مبا يف    من   ١الفقرة  

 اليت تعترف بنظام التبين أو بشكل آخر من أشكال إيداع األطرافاملعترف هبا يف القانون، جيب أن تتاح يف الدول 
 حاالت  منل، وعند االقتضاء، إلغاء أية حالة        ملراجعة إجراءات التبين أو إيداع األطفا      قانونيةاألطفـال إجراءات    

 .تبين األطفال أو إيداعهم تكون يف األصل حالة اختفاء قسري

 أساسياً، الطفل الفضلى، يف مجيع الظروف، وال سيما فيما يتعلق هبذه املادة، اعتباراً مصلحة متثل -٥ 
 االعتبار على النحو الواجب مع يفا الرأي وللطفـل القادر على التمييز احلق يف إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذ            

 .مراعاة عمره ودرجة نضجه

  الثايناجلزء

 ٢٦ املادة

، مؤلفة ")اللجنة(" أحكام هذه االتفاقية، تنشأ جلنة معنية حباالت االختفاء القسري تنفيذ ألغراض -١ 
، يكونون مستقلني ويعملون     يف جمال حقوق اإلنسان    هبامـن عشرة خرباء مشهود هلم بالرتاهة والكفاءة املعترف          

وتوضع .  للتوزيع اجلغرايف العادل الدول األطراف أعضاء اللجنة وفقاًوتنتخب. بصفتهم الشخصية وحبيادية كاملة
 والتوزيع املتوازن   اللجنة، األمهـية اليت يشكلها اشتراك ذوي اخلربة القانونية ذات الصلة يف أعمال              االعتـبار يف  

 .نةللرجال والنساء داخل اللج

 باالقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف من بني مواطنيها االنتخابات جترى -٢ 
وخالل هذه  .  الغرض هلذا اجـتماعات سـنوية للدول األطراف يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقدها               أثـناء 

 ُينتخب كأعضاء يف املكتب املرشحون      ،األطرافاالجـتماعات الـيت يتألف النصاب القانوين فيها من ثلثي الدول            
 . املطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتنيواألغلبية على أكرب عدد من األصوات اصلوناحل

ويقوم .  األوىل يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية             االنتخابات تعقد -٣ 
 رسالة إىل   بتوجيه أجل ال يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ كل عملية انتخابية،              العـام لألمم املتحدة، يف     األمـني 

ويضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة      . أشهرالدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون ثالثة           
ويرسل هذه  . ثلها كل مرشح   على هذا النحو مع بيان الدول األطراف اليت مي         املرشحنيمرتبة ترتيباً أجبدياً جبميع     

 . إىل مجيع الدول األطرافالقائمة
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 واليةغري أن فترة    . وميكن إعادة انتخاهبم مرة واحدة    .  اللجنة لفترة أربع سنوات    أعضاء ُينتخـب  -٤ 
 األوىل مباشرة، يقوم    االنتخاباتمخسـة مـن األعضاء املنتخبني يف االنتخابات األوىل تنتهي بانقضاء سنتني؛ وبعد              

 . بسحب أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعةاملادة من هذه ٢س االجتماع املشار إليه يف الفقرة رئي

 أحـد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه ألي سبب آخر النهوض مبهامه يف                 تـويف  إذا -٥ 
 ١ املشار إليها يف الفقرة عايريبامل تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتعيني خبري آخر من رعاياها، مع االلتزام اللجنة،

وتعترب هذه  .  وذلك رهناً مبوافقة أغلبية الدول األطراف      املتبقية،من هذه املادة، للعمل باللجنة خالل فترة الوالية         
 إبالغ يبد نصف الدول األطراف أو أكثر رأياً خمالفاً لذلك يف غضون ستة أسابيع من تاريخ              ملاملوافقة حتققت ما    

 .م لألمم املتحدة هلا بالتعليق املقترحاألمني العا

 . وضع نظامها الداخلياللجنة تتوىل -٦ 

. بفعالية العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وإمكانات مادية ألداء اللجنة مهامها األمني يوفر -٧ 
 .ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتماع للجنة

 بعثاتالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املعترف هبا للخرباء املوفدين يف  اللجنة بأعضاء يتمتع -٨ 
  امتيازات األمم   اتفاقيةحلسـاب األمـم املـتحدة عـلى حنو ما هو منصوص عليه يف الفصول ذات الصلة من                   

 .املتحدة وحصاناهتا

اليتهم، يف   دولة طرف بالتعاون مع اللجنة ومبساعدة أعضائها أثناء اضطالعهم بو          كل تـتعهد  -٩ 
 . مهام اللجنة اليت قبلتها كل دولة طرفحدود

 ٢٧ املادة

 عن أربع سنوات وال يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول     يقل مؤمتر للدول األطراف يف أجل ال        ينعقد 
  من  ٢ سري عمل اللجنة والبت، وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة            لتقييمهـذه االتفاقـية حـيز النفاذ        

 االتفاقية تنفيذاً   هذه مبتابعة   - دون استبعاد أي احتمال      -، فـيما إذا كان يتعني تكليف هيئة أخرى          ٤٤ دةاملـا 
 .٣٦ إىل ٢٨للمهام احملددة يف املواد من 

 ٢٨ املادة

 االختصاصـات الـيت متنحها هذه االتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع مجيع األجهزة،              إطـار  يف -١ 
 مبوجب صكوك   املنشأةتخصصة، والصناديق املناسبة التابعة لألمم املتحدة، واللجان         والوكـاالت امل   واملكاتـب، 

 اإلقليمية احلكومية الدولية املعنية، ومع مجيع       املؤسساتدولية، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، واملنظمات أو        
 .ألشخاص من االختفاء القسري الوطنية ذات الصلة اليت تعمل على محاية مجيع اواملكاتباملؤسسات والوكاالت 
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 يف إطار مهامها، بالتشاور مع غريها من اللجان املنشأة مبوجب صكوك حقوق             اللجنة، تقـوم  -٢ 
 اخلاص باحلقوق املدنية    الدويل ذات الصلة، وخباصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد            اإلنسـان 

 .وتوصياهتاها والسياسية، بغية ضمان اتساق مالحظات كل من

 ٢٩ املادة

 اليت دولة طرف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريراً عن التدابري               كل تقدم -١ 
  بالنسبة للدولة   االتفاقيةاختذهتـا لتنفـيذ الـتزاماهتا مبوجـب هذه االتفاقية يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه                  

 .الطرف املعنية

 . لألمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول األطراف العاماألمني يتيح -٢ 

 يف كل تقرير، وجيوز هلا أن تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات أو مالحظات أو                اللجـنة  تـنظر  -٣ 
 هلا أن ترد عليها من تلقاء اليتوتبلَغ تلك التعليقات واملالحظات أو التوصيات إىل الدولة الطرف املعنية . توصيات

 .ء على طلب اللجنةذاهتا أو بنا

 . أن تطلب أيضاً إىل الدول األطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه االتفاقيةللجنة وجيوز -٤ 

 ٣٠ املادة

 الشخص املختفي، أو ممثليهم القانونيني، أو حماميهم أو أي شخص مفوض من             ألقارب جيـوز  -١ 
 أجل عاجلة، طلباً إىل اللجنة من        ألي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة         وكذلـك قبـلهم   

 .البحث عن شخص خمتف والعثور عليه

 : من هذه املادة١ اللجنة أن الطلب املقدم بصفة عاجلة مبوجب الفقرة رأت إذا -٢ 

  أنه ال يفتقر إىل أساس؛الواضح من )أ( 

  إساءة الستعمال احلق يف تقدمي طلبات كهذه؛يشكل ال )ب( 

 املؤهلةو الواجب إىل اهليئات املختصة يف الدولة الطرف، مثل السلطات            قدم على النح   أن سبق )ج( 
 إلجراء التحقيقات، املعنية يف حالة وجود هذه اإلمكانية؛

  مع أحكام هذه االتفاقية؛يتناىف ال )د( 

  . بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، هلا نفس الطابعحبثه يبدأمل  )ه( 

ـ    عن حالة   مبعلومات إىل الدولة الطرف املعنية أن تزودها، يف غضون املهلة اليت حتددها هلا،              تطلب افإهن
 .الشخص الذي جيري البحث عنه
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 للجنة من هذه املادة، جيوز      ٢ املعلومات اليت تقدمها الدولة الطرف املعنية وفقاً للفقرة          ضوء يف -٣ 
 يف ذلك إجراءات حتفظية،     مبا باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة،      أن تقدم توصيات إىل الدولة الطرف تتضمن طلباً       

 هذه االتفاقية، وإحاطة اللجنة علماً بذلك       ألحكاموحتديد مكان الشخص الذي جيري البحث عنه ومحايته وفقاً          
دم وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي ق   .  االعتبار الطابع العاجل للحالة    يفخـالل مهلة حتددها اللجنة، واضعة       

 .لديها العاجل بتوصياهتا وباملعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر اإلجراءطلب 

 جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية طاملا مل يوضح مصري الشخص الذي      اللجـنة  تواصـل  -٤ 
 .وحتيط مقدم الطلب علماً بذلك.  عنهالبحثجيري 

 ٣١ املادة

ند التصديق على هذه االتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص            دولة طرف، ع   لكل جيوز -١ 
 أفراد خيضعون عن بـتلقي وحبث البالغات املقدمة من األفراد الذين خيضعون لواليتها أو املقدمة بالنيابة        اللجـنة 

اللجنة أي  وال تقبل   .  االتفاقية هذهلواليـتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف ألحكام            
 .االعترافبالغ يهم دولة من الدول األطراف مل تعلن هذا 

 : عدم مقبولية كل بالغاللجنة تعلن -٢ 

  شخص جمهول اهلوية؛عن يصدر )أ( 

  إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه أو يتناىف مع أحكام هذه االتفاقية؛يشكل أو )ب( 

  من هيئات التحقيق أو التسوية، هلا نفس الطابع؛ حبثه أمام هيئة دولية أخرىجيري أو )ج( 

 هذه  تنطبقوال  .  مل تكـن قد استنفدت بشأنه مجيع سبل االنتصاف احمللية الفعلية املتاحة            إذا أو )د( 
 .القاعدة إذا تعدت إجراءات الطعن مهالً معقولة

 إىل بإرسالهملادة، تقوم  من هذه ا٢ اللجنة أن البالغ يستويف الشروط املطلوبة يف الفقرة رأت إذا -٣ 
 . حتدده هلاالذيالدولة املعنية طالبة إليها تقدمي مالحظاهتا أو تعليقاهتا يف األجل 

 عاجلة البالغ، وقبل اختاذ قرار بشأن اجلوهر، جيوز للجنة يف أي وقت أن حتيل بصفة استالم بعد -٤ 
 وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على       ملنعظية الالزمة   إىل عـناية الدولة الطرف املعنية طلباً باختاذ اإلجراءات التحف         

 أو هلذا احلق ما يشكل حكماً مسبقاً بشأن مقبولية البالغ اللجنةوال يكون يف ممارسة  . ضـحايا االنتهاك املزعوم   
 .اجلوهرحبثه من حيث 

 البالغوحتيط مقدم .  عند دراسة البالغات املشار إليها يف هذه املادة  اً جلساهتا سر  اللجنة تعقـد  -٥ 
 فإهنا ترسل استنتاجاهتا إىل     اإلجراء،وعندما تقرر اللجنة إمتام     . عـلماً بالـردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية        

 .الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ
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 ٣٢ املادة

 أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وحبث   يف ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن،          جيـوز  
وال تقبل اللجنة   .  طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية        دولةعم دولة طرف مبوجبها أن      بالغات تز 
 .اإلعالنمل تصدر هذا اإلعالن، وال أي بالغ تقدمه دولة طرف مل تصدر هذا طرف  بدولة يتعلقأي بالغ 

 ٣٣ املادة

 هذهترتكب انتهاكاً جسيماً ألحكام      اللجنة، بناء على معلومات صادقة، أن دولة طرفاً          بلغ إذا -١ 
 أكثر من أعضائها القيام أواالتفاقـية، جـاز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية، أن تطلب من واحد        

 .بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخري

 وموضوعل الوفد    الدولة الطرف املعنية خطياً بنيتها القيام بزيارة، مشرية إىل تشكي          اللجنة ختطر -٢ 
 .وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة. الزيارة

 . بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارهتا أو إلغاءهاللجنة، جيوز -٣ 

 على الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، فإن اللجنة والدولة الطرف املعنية تتعاونان منحت إذا -٤ 
 . الزيارةهذهراءات الزيارة، ومتد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيالت الالزمة إلجناز حتديد إج

 . بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف املعنية مبالحظاهتا وتوصياهتااللجنة، تقوم -٥ 

 ٣٤ املادة

أن االختفاء القسري  دالئل تقوم على أسس سليمة وتفيد بتتضمن تلقت اللجنة معلومات يبدو هلا أهنا إذا 
 األراضي اخلاضعة لوالية إحدى الدول األطراف، جاز هلا، بعد أن تلتمس من     علىيطـبق بشكل عام أو منهجي       

 العامة لألمم اجلمعية املعنية كل املعلومات املتعلقة هبذه احلالة، أن تعرض املسألة، بصفة عاجلة، على الطرفالدولة 
 .مم املتحدةاملتحدة عن طريق األمني العام لأل

 ٣٥ املادة

 .النفاذ اللجنة على حاالت االختفاء القسري اليت تبدأ بعد دخول هذه االتفاقية حيز اختصاص يقتصر -١ 

 قاصرة  اللجنة دولة ما طرفاً يف هذه االتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماهتا إزاء              أصبحت إذا -٢ 
 . بالنسبة هلاالنفاذول هذه االتفاقية حيز على حاالت احلرمان من احلرية اليت بدأت بعد دخ
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 ٣٦ املادة

 قد  تكون إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريراً سنوياً عما             اللجنة تقدم -١ 
 .قامت به من أنشطة تطبيقاً هلذه االتفاقية

سنوي، وتتاح هلا مهلة     الدولة الطرف مسبقاً بصدور مالحظة بشأهنا يف التقرير ال         إعالم ينـبغي  -٢ 
 . للرد، وجيوز هلا طلب نشر تعليقاهتا أو مالحظاهتا اخلاصة يف التقريرمعقولة

 الثالث اجلزء

 ٣٧ املادة

 اليت توفر محاية أفضل جلميع األشخاص من االختفاء         باألحكام خيـل أي مـن أحكام هذه االتفاقية          ال 
 :موجودةالقسري اليت رمبا تكون 

 ة طرف ما؛ دولتشريعات يف )أ( 

 .انني الدولية السارية يف هذه الدولةو القيف أو )ب( 

 ٣٨ املادة

 .األمم املتحدةمنظمة أي دولة عضو يف أمام  مفتوح االتفاقيةباب التوقيع على هذه  -١ 

وتودع وثائق التصديق . األمم املتحدةمنظمة  خاضعة لتصديق أي دولة عضو يف       االتفاقية هـذه  -٢ 
 .لألمم املتحدة العام األمنيلدى 

ويكون االنضمام إليها   .  مفتوحة لتنضم إليها أي دولة عضو يف األمم املتحدة         االتفاقـية  هـذه  -٣ 
 . صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةبإيداع

 ٣٩ املادة

  أوالتصديق هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك نفاذ يبدأ -١ 
 .االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 كل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من               إىل بالنسـبة  -٢ 
 الدولة املعنية لصكها املتعلق إيداع أو االنضمام، يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ  التصديقصـكوك   

 .مبالتصديق أو االنضما
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 ٤٠ املادة

 األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع الدول املوقّعة على هذه          الدول األمني العام لألمم املتحدة مجيع       ُيخطـر  
 : إليها مبا يلياملنضمةاالتفاقية أو 

 ؛٣٨ واالنضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة والتصديقات التوقيعات )أ( 

 .٣٩ للمادة  نفاذ هذه االتفاقية، تطبيقاًبدء تاريخ )ب( 

 ٤١ املادة

 . على كل الوحدات املكّونة للدول االحتاديةاستثناء، أحكام هذه االتفاقية، دون قيد أو تنطبق 

 ٤٢ املادة

 أو ينشـأ بني اثنتني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية                خـالف  أي -١ 
 يف هذه االتفاقية    صراحةطة اإلجراءات املنصوص عليها     تطبـيقها ال تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواس         

 تتمكن األطراف، خالل األشهر الستة التالية       ملفإذا  . خيضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول األطراف        
 اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز ألي منهما أن يعرض اخلالف على إىللتاريخ تقدمي طلب التحكيم، من التوصل 

 . بتقدمي طلب مبوجب النظام األساسي للمحكمةالدولية،عدل حمكمة ال

 تعلن دولة طرف، عند توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، أن         أي تستطيع -٢ 
 ملتزمة بتلك األحكام جتاه األخرىوال تكون الدول األطراف .  من هذه املادة١أهنا ال تعترب ملتزمة بأحكام الفقرة 

 .ة طرف تكون قد أصدرت هذا اإلعالندول

 من هذه املادة أن     ٢ دولة طرف تكون قد أصدرت إعالناً مبوجب أحكام الفقرة           أي تسـتطيع  -٣ 
 . وقت هذا اإلعالن بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدةأيتسحب يف 

 ٤٣ املادة

يف ذلك التزامات الدول األطراف السامية       اإلنساين الدويل، مبا     القانون ختـل هـذه االتفاقية بأحكام        ال 
 ١٩٧٧ والربوتوكولني االختياريني لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ جنيف األربع املؤرخة     اتفاقياتاملـتعاقدة يف    

 بزيارة أماكن االحتجاز يف     الدوليةامللحقني هبا، وال باإلمكانية املتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب األمحر             
 .الدويل ينص عليها القانون اإلنساين احلاالت اليت ال

 ٤٤ املادة

 لألمم طـرف يف هـذه االتفاقية أن تقترح تعديالً وتقدم اقتراحها إىل األمني العام                دولـة  ألي -١ 
بلغه مبا إذا كانت        االتفاقيةوحييل األمني العام اقتراح التعديل إىل الدول األطراف يف هذه           . املتحدة  طالباً منها أن ُت
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 الدول  ثويف حالة إعراب ثل   .  النظر يف االقتراح وطرحه للتصويت     بغرضة عقد مؤمتر للدول األطراف      تؤيد فكر 
 يقوم املذكور، يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلحالة، عن تأييدها لفكرة عقد املؤمتر            األقل،األطـراف عـلى     

 .األمني العام بتنظيم املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة

 بأغلبية العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمده املؤمتر             األمني يعـرض  -٢ 
 .ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، لكي توافق عليه

 ثلثي من هذه املادة بعد حصوله على موافقة ١ كلّ تعديل ُيعتمد وفقاً ألحكام الفقرة سريان يبدأ -٣ 
 .طرفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف دستور كل دولة الدول األطراف يف هذه االتفاقية وف

 األطراف عند نفاذها ملزمة للدول األطراف اليت تكون قد قبلتها، وتظل الدول التعديالت تكون -٤ 
 .األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديالت سبق هلا قبوهلا

 ٤٥ املادة

 والصينيةنصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية      االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية       هذه تودع -١ 
 .والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

 املشار العام لألمم املتحدة بإرسال نسخة طبق األصل من االتفاقية إىل مجيع الدول              األمني يقوم -٢ 
 .٣٨إليها يف املادة 

نسان املعين بوضع مشروع    الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإل      -٢٠٠٦/٢
 املؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار اجلمعية العامة    ٥إعـالن وفقاً للفقرة     

 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 الذي أنشأت به فريقاً     ١٩٩٥مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٥/٣٢إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان      إذ يشري    
اً خصيصاً بوضع مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب عـامالً بني الدورات مفتوح العضوية مكلف     

األصـلية، مع مراعاة املشروع الوارد يف مرفق قرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لكي تنظر فيه                  
 اجلمعية العامة وتعتمده يف إطار العقد الدويل األول للشعوب األصلية يف العامل،

ديسمرب / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٧٤أن اجلمعية العامة قد حثت يف قرارها         وإذ يضع يف اعتباره    
، مجـيع األطـراف املشاركة يف عملية التفاوض على أن تبذل قصارى جهدها من أجل النجاح يف إجناز                   ٢٠٠٤

تحدة بشأن  الوالية املنوطة بالفريق العامل، وعلى أن تقدم يف أسرع وقت ممكن املشروع النهائي إلعالن األمم امل               
 حقوق الشعوب األصلية لغرض اعتماده، 
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 من  ٥ أن الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن وفقاً للفقرة               وإذ يدرك  
 قد عقد إحدى عشرة دورة ما بني عامي ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول ٢٣ املؤرخ   ٤٩/٢١٤قرار اجلمعية العامة    

 ،٢٠٠٦ و١٩٩٥

ـ     واليت اعتمدهتا   ٢٠٠٥ من الوثيقة اليت تورد نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام           ١٢٧ أن الفقرة    دوإذ يؤك
 تؤكد من جديد التزام اجملتمع الدويل باعتماد ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١اجلمعـية العامة يف قرارها      

 قت ممكن،مشروع هنائي إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف أقرب و

 إىل  ٥ بتقرير الفريق العامل عن دورته احلادية عشرة اليت عقدت يف جنيف يف الفترة من                وإذ حييط علماً   
 ،(E/CN.4/2006/79) ٢٠٠٦فرباير / شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣٠ ومن ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦

الفريق العامل وباقتراحه الوارد يف املرفق       من تقرير    ٣٠ املقرر يف الفقرة     - باستنتاج الرئيس    وإذ يرحب  
 األول يف ذلك التقرير،

 املقرر للفريق   - إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املقترح من قبل الرئيس             يعتمد -١ 
 املؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار اجلمعية العامة ٥العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن وفقاً للفقرة 

 ؛E/CN.4/2006/79)(، الوارد يف تقرير الفريق العامل عن دورته احلادية عشرة ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣

 : اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايليوصي -٢ 

 إن اجلمعية العامة،

ذي اعتمد   ال ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٦/٢بقرار جملس حقوق اإلنسان     إذ حتيط علماً     
 به اجمللس نص إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 

  عن تقديرها للمجلس العتماده إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛تعرب -١ 

يونيه / حزيران ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٦/٢ اإلعالن بصيغته الواردة يف مرفق قرار اجمللس         تعـتمد  -٢ 
٢٠٠٦. 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه /زيران ح٢٩ 
  صوتاً ٣٠اعـتمد بتصـويت مسـجل بأغلبية        [ 
 ]. عضواً عن التصويت١٢مقابل صوتني وامتناع  
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 املرفق

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

حبق مجيع الشعوب يف أن     نفسه  ، وتسلم يف الوقت     ى مساواة الشعوب األصلية مع مجيع الشعوب األخر       إذ تؤكد  
  هذه،احترم بصفتهُتويف أن ة،  خمتلف نفسهاعتربت، ويف أن ةكون خمتلفت

 اإلنسانية أن مجيع الشعوب تساهم يف تنوع وثراء احلضارات والثقافات اليت تشكل تراث وإذ تؤكد أيضاً 
 املشترك،

 تفوق شعوب أو    إىل أن مجيع املذاهب والسياسات واملمارسات اليت تستند أو تدعو           وإذ تؤكـد كذلك    
أو الديين أو العرقي أو الثقايف عنصرية وزائفة علميا، وباطلة  ى أساس األصل القومي أو االختالف العنصريأفراد عل
 ،وظاملة اجتماعياًمدانة أخالقياً، ، وقانوناً

 ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من التمييز أياً      يف   أنـه ينـبغي للشعوب األصلية،        وإذ تعـيد أيضـا تأكـيد       
 كان نوعه،

ـ توإذ    يف مجلة أمور، عن استعمارها     ما أسفر،   ،  أشكال ظلم تارخيية   الشعوب األصلية من     معاناة اقلقه
بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقا        بالتايل منعها   وسـلب حـيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها، و       

 الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،

املستمدة من هياكلها    ق  املتأصلة للشعوب األصلية     احترام وتعزيز احلقو   إىل احلاجـة امللحة     وإذ تـدرك   
وال سيما حقوقها يف  وتقاليدها الروحية وتارخيها وفلسفاهتا، ثقافاهتامن ة، وـة واالقتصادية واالجتماعيـالسياسي

 أراضيها وأقاليمها ومواردها،

يف املعاهدات واالتفاقات   احلاجة امللحة إىل احترام وتعزيز حقوق الشعوب األصلية املكرسة          وإذ تدرك كذلك     
 وغريها من الترتيبات البناءة املربمة مع الدول،

من الشعوب األصلية أنفسها من أجل الرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف و بتنظـيم    وإذ ترحـب   
 جلميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت،أجل وضع حد 

أراضيها وأقاليمها  التطورات اليت متسها ومتس     ألصلية على    بأن من شأن سيطرة الشعوب ا       منها واقتناعاً 
لتطلعاهتا  عن تعزيز تنميتها وفقا ، فضالً وتعزيزهامؤسساهتا وثقافاهتا وتقاليدهااإلبقاء على ومواردها أن متكنها من 

 واحتياجاهتا،

األصلية يساهم يف حتقيق التقليدية معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا وممارساهتا  أن احترام اًوإذ تدرك أيض 
  البيئة إدارة صحيحة،إدارةتنمية مستدامة وعادلة ويف 
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السلم وحتقيق التقدم والتنمية    حالل  نزع السالح من أراضي وأقاليم الشعوب األصلية يف إ        إسهام   وإذ تؤكـد   
  وشعوب العامل،أمم االقتصادي واالجتماعي، والتفاهم وإقامة عالقات ودية بني على الصعيدين 

 خباصة أن ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية احلق يف االحتفاظ باملسؤولية املشتركة عن تربية              وإذ تدرك  
 أطفاهلا وتدريبهم وتعليمهم ورفاهيتهم، مبا يتفق وحقوق الطفل،

روح من التعايش واملنفعة يف  أن للشعوب األصلية احلق يف تقرير عالقاهتا مع الدول حبرية وإذ تدرك أيضاً 
 تبادلة واالحترام التام،امل

 األخرى املربمة بني الدول والشعوب       البناءة املعاهدات واالتفاقات والترتيبات  احلقوق املكرسة يف     أن   وإذ ترى  
 هي، يف بعض احلاالت، أمور تثري شواغل واهتمامات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعاً دولياً،األصلية 

 واالتفاقات والترتيبات البناءة األخرى، والعالقة اليت متثلها، هي األساس           أن املعاهدات  وإذ تـرى أيضاً    
 لتعزيز الشراكة بني الشعوب األصلية والدول،

 بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            وإذ تعـترف   
الذي ؤكد األمهية األساسية حلق مجيع الشعوب يف تقرير املصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ت

 تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية،لحبرية مركزها السياسي وتسعى حبرية الشعوب تقرر مبقتضاه 

 يف  ا من حقه  أية شعوب  ما جيوز استخدامه ذريعة حلرمان       اإلعالن أنه ليس يف هذا      وإذ تضع يف اعتبارها    
  الذي متارسه وفقاً للقانون الدويل،قرير املصري،ت

بأن االعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف هذا اإلعالن سيعزز عالقات التوافق والتعاون بني الدولة              واقتناعاً منها    
 والشعوب األصلية، استناداً إىل مبادئ العدل والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان وعدم التمييز وحسن النية،

الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية وخاصة تلك      التزاماهتا مبوجب    الـدول عـلى أن متتثل جلميع         إذ تشـجع  و 
 الشعوب املعنية،الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان حسبما تنطبق على الشعوب األصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع 

 ز ومحاية حقوق الشعوب األصلية، يف تعزيتؤديه اً ومستمراً هاماً أن لألمم املتحدة دوروإذ تؤكد 

حبقوق وحريات الشعوب األصلية وتعزيزها     االعتراف   خطوة أخرى هامة حنو      اإلعـالن  أن هـذا     وإذ تعـتقد   
 ومحايتها كما أنه خطوة حنو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان،

األصلية أن يتمتعوا دومنا متييز جبميع حقوق اإلنسان املعترف هبا  وتؤكد جمدداً أن ألفراد الشعوب وإذ تقر 
يف القـانون الـدويل، وأن للشعوب األصلية حقوقاً مجاعية ال غىن عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها املتكاملة                 

 كشعوب،

 بد من السعي ، بوصفه معيار إجناز ال إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب األصليةًتعلن رمسيا 
 إىل حتقيقه بروح من الشراكة واالحترام املتبادل،
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 ١املادة 

 واحلريات اإلنسانجبميع حقوق  الكامل والفعلي، مجاعةً وأفراداً، للشـعوب األصـلية احلـق يف التمتع      
 .اإلنسانق  العاملي حلقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقوواإلعالناألساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة 

 ٢املادة 

 من أي نوع من     واتحرري احلق يف أن     موهل،   األفراد والشعوب  سائرمع  ون  ومتساوأفرادها أحرار   والشـعوب األصـلية      
 . األصليةم األصلي أو هويتهموال سيما التمييز استنادا إىل منشئهيف ممارسة حقوقهم، أنواع التمييز 

 ٣املادة 

 ومبقتضى هذا احلق تقرر هذه الشعوب حبرية مركزها السياسي      ،ملصريللشـعوب األصلية احلق يف تقرير ا       
 .تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلوتسعى حبرية 

 ٤املادة 

املسائل  ممارسة حقها يف تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف             يف   للشعوب األصلية  
 .، فضالً عن سبل ووسائل متويل تلك املهام االستقالليةواحمللية بشؤوهنا الداخلية املتصلة

 ٥املادة 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     والقانونية  السياسية مؤسساهتاللشـعوب األصلية احلق يف حفظ وتعزيز         
قتصادية واالجتماعية  املتميزة، مع احتفاظها حبقوقها يف املشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، يف احلياة السياسية واال             

 .والثقافية للدولة

 ٦املادة 

 . احلق يف جنسية من الشعوب األصليةلكل فرد 

 ٧املادة 

 . احلق يف احلياة والسالمة البدنية والعقلية واحلرية واألمان الشخصي ألفراد الشعوب األصلية -١ 

 ،فها شعوبا متميزة  لشـعوب األصـلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية وسلم وأمن بوص             ول -٢ 
وجيب أالّ تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، مبا يف ذلك نقل أطفال 

 .اجملموعة عنوة إىل جمموعة أخرى
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 ٨املادة 

 .لالستيعاب القسري أو لتدمري ثقافتهمالتعرض عدم احلق يف وأفرادها لشعوب األصلية  -١ 

 :أن توفر آليات فعالة ملنع ما يلي واالنتصاف منهوعلى الدول  -٢ 

متميزة أو من قيمها الثقافية     شعوباً   حرماهنا من سالمتها بوصفها      إىل عمل يهدف أو يؤدي      أي )أ( 
 ؛اإلثنيةأو هوياهتا 

 أي عمل يهدف أو يؤدي إىل نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ )ب( 

 يهدف أو يؤدي إىل انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛القسري كان أي شكل من أشكال نقل الس )ج( 

 القسري بفرض ثقافات أو أساليب حياة أخرى،        اإلدماج شـكل من أشكال االستيعاب أو        أي )د( 
  أو غريها من التدابري؛إداريةبتدابري تشريعية أو 

 . أو التحريض عليه هتدف إىل تشجيع التمييز العرقي أو اإلثينأي دعاية موجهة ضدها  )ه( 

 ٩املادة 

للشـعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتماء إىل جمتمع أصلي أو أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات اجملتمع                  
 .من أي نوعمتييز وال جيوز أن يترتب على ممارسة هذا احلق . املعين أو األمة املعنية

 ١٠املادة 

إىل مكان جديد   النقل  وال جيوز أن حيدث     . اضيها أو أقاليمها  ن أر م الشعوب األصلية قسراً  ترحيل  ال جيـوز     
املستنرية وبعد االتفاق على تعويض منصف وعادل،      واملسبقة و عراب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها احلرة        إبدون  

 . على خيار العودة،واالتفاق، حيثما أمكن

 ١١املادة 

ذلك احلق يف   ويشمل  .  وإحيائها عاداهتا الثقافية  تقاليدها و  ممارسةللشـعوب األصـلية احلق يف        -١ 
تطويرها، مثل األماكن األثرية والتارخيية     محايتها و احلفـاظ عـلى مظاهر ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل و          

 .واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون األداء واآلداب

 االنتصاف من خالل آليات فعالة، ميكن أن تشمل االستعادة وتوضع           وعـلى الـدول أن توفر      -٢ 
والدينية والروحية اليت أخذت دون موافقتها والفكرية متلكاهتا الثقافية باالتفاق مع الشعوب األصلية، فيما يتصل مب

 . لقوانينها وتقاليدها وعاداهتانتهاكاًاواملستنرية أو واملسبقة احلرة 
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 ١٢املادة 

 ؛الروحية والدينية وطقوسها  وممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداهتا      إجهار   األصلية احلق يف     للشعوب -١ 
لطقوس اصة با اخل ئها؛ واحلق يف استخدام أشيا    واالختالء فيها على أماكنها الدينية والثقافية ومحايتها      احلفـاظ   واحلـق يف    

  .ىل أوطاهنمإ موتاهاوالتحكم فيها؛ واحلق يف إعادة رفات 

أن تسعى إىل إتاحة الوصول إىل ما يف حوزهتا من األشياء اخلاصة بالطقوس ورفات الدول وعلى  -٢ 
 .مع الشعوب األصلية املعنيةأو استعادهتا من خالل آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع باالتفاق /املوتى و

 ١٣املادة 

غاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا    حياء واستخدام وتطوير تارخيها ول    إللشـعــوب األصـلية احلق يف        -١ 
بأمسائها اخلاصة جملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص تسمية اىل أجياهلا املقبلة، ويف إ وآداهبـا ونقـلها     ونظمهـا الكتابـية   

 .واالحتفاظ هبا

 الشعوب  أن تفهم لضمان محاية هذا احلق وأيضا لضمان       معقولة  تدابري  عـلى الدول أن تتخذ      و -٢ 
توفري حىت لو تطلب ذلك ، يف تلك اإلجراءاتفهم أن ُت، وضمان واإلدارية السياسية والقانونية اإلجراءاتاألصلية 

 .الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

 ١٤املادة 

قامة نظمها ومؤسساهتا التعليمية والسيطرة عليها وتوفري التعليم        إلشـعوب األصـلية احلق يف       ل -١ 
 .أساليبها الثقافية للتعليم والتعلممبا يتالءم مع بلغاهتا، 

وألفـراد الشعوب األصلية، وال سيما األطفال، احلق يف احلصول من الدولة على التعليم جبميع                -٢ 
 .املستويات واألشكال دومنا متييز

ما وعـلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري فعالة لتمكني أفراد الشعوب األصلية، وال سي                 -٣ 
 .ولغتهماألطفال، مبن فيهم الذين يعيشون خارج جمتمعاهتم، من احلصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم 

 ١٥املادة 

للشـعوب األصـلية احلق يف أن يعرب التعليم واإلعالم تعبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع ثقافاهتا                 -١ 
 .وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا

 فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية املعنية، ملكافحة التحامل          وعلى الدول أن تتخذ تدابري     -٢ 
 .والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم وحسن العالقات بني الشعوب األصلية وسائر شرائح اجملتمع
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 ١٦املادة 

ىل مجيع أشكال   لوصول إ ويف ا  اخلاصة هبا بلغاهتا     اإلعالمللشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل        -١ 
 . دومنا متييزوسائل اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية

تدابري فعالة لضمان أن تعكس وسائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو       على الدول أن تتخذ     و -٢ 
أن  وينبغي للدول أن تشّجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على            .الواجب التنوع الثقايف للشعوب األصلية    

 .تعكس بشكل واف التنوع الثقايف للشعوب األصلية، دون اإلخالل بضمان حرية التعبري الكاملة

 ١٧املادة 

احلق يف التمتع الكامل جبميع احلقوق املكفولة مبوجب قانون العمل وأفرادها  لشـعوب األصلية    ل -١ 
 .احمللي الساريني العمل وقانونالدويل 

ر والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري حمددة حلماية أطفال الشعوب          وعلى الدول أن تتخذ، بالتشاو     -٢ 
األصلية من االستغالل االقتصادي ومن القيام بأي عمل حيتمل أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم، أو أن                   

اة هشاشتهم  يكـون ضـاراً بصحتهم أو منوهم اجلسدي أو الذهين أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي، مع مراع                 
 .اخلاصة وأمهية التعليم من أجل متكينهم

 العمالة ويف مجلة أمور منهاالتعرض ألية شروط متييزية يف عدم وألفراد الشعوب األصلية احلق يف  -٣ 
 .التوظيف أو الراتب

 ١٨املادة 

 من خالل ممثلني    حقوقهامتس  للشـعوب األصـلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت               
 مؤسساهتا األصلية اخلاصة اليت تقوم باختاذ       تطوير و حفظجراءاهتا اخلاصة، وكذلك احلق يف      إلختـتارهم بأنفسها وفقا     

 .القرارات

 ١٩املادة 

من خالل مؤسساهتا التمثيلية للحصول      األصلية املعنية الشعوب  تتشاور وتتعاون حبسن نية مع      على الدول أن     
 .ميكن أن متسهادارية اليت إلا وأقبل اعتماد وتنفيذ التدابري التشريعية رة واملسبقة واملستنرية على موافقتها احل

 ٢٠املادة 

االقتصادية واالجتماعية  و بنظمها أو مؤسساهتا السياسية   للشـعوب األصـلية احلـق يف أن حتتفظ           -١ 
 حبرية مجيع أنشطتها التقليدية وغريهــا      متارسوتنميتها، وأن   أسباب رزقها   متتعها ب يف  وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن      

 . من األنشطة االقتصادية
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 .احملرومة من أسباب الرزق والتنمية احلق يف جرب عادل ومنصفوللشعوب األصلية  -٢ 

 ٢١املادة 

ر مبا يف ذلك يف مجلة أمو     يف حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية،      ، دومنا متييز،    للشعوب األصلية احلق   -١ 
 .والصحة، والضمان االجتماعيوالصرف الصحي، سكان، إلالعمالة، والتدريب املهين وإعادة التدريب، واالتعليم، وجماالت 

عـلى الـدول أن تتخذ تدابري فعالة، وعند االقتضاء، تدابري خاصة لضمان التحسني املستمر               و -٢ 
الحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب واويوىل اهتمام خاص للحقوق . ألوضاعها االقتصادية واالجتماعية

 .من الشعوب األصليةواملعوقني واألطفال 

  ٢٢املادة 

واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء    يـوىل يف تنفـيذ هـذا اإلعالن اهتمام خاص للحقوق             -١ 
 .من الشعوب األصليةواملعوقني والشباب واألطفال 

لشعوب األصلية، تدابري لكفالة متتع نساء وأطفال الشعوب  وعلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع ا       -٢ 
 .األصلية باحلماية والضمانات الكاملة من مجيع أشكال العنف والتمييز

 ٢٣املادة 

وللشعوب  .للشعوب األصلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها يف التنمية              
الربامج غريها من   سكان و إل الصحة وا  جاممشاركة نشطة يف حتديد وتطوير بر     املشاركة  األصـلية احلـق خباصـة يف        

 .دارة تلك الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصةإ ب،، وأن تضطلع، قدر املستطاعمتسهااالقتصادية واالجتماعية اليت 

 ٢٤املادة 

حفظ ا يف ذلك    ممارساهتا الصحية، مب  ويف احلفاظ على    للشـعوب األصـلية احلق يف طبها التقليدي          -١ 
إىل مجيع   ، بال أي متييز   ، أيضا احلق يف الوصول     وألفراد الشعوب األصلية   .واحليوانات واملعادن احليوية  الطبية  النـباتات   

 .اخلدمات االجتماعية والصحية

وألفـراد الشـعوب األصـلية حق متكافئ يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من معايري الصحة                  -٢ 
 .وعلى الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بغية التوصل تدرجيياً إىل إعمال هذا احلق إعماالً كامالً. اجلسدية والعقلية

 ٢٥املادة 

األراضي واألقاليم واملياه   ا هلا من    ميزة مب تللشـعوب األصـلية احلق يف حفظ وتعزيز عالقتها الروحية امل           
دية متتلكها أو كانت خبالف ذلك تشغلها وتستخدمها،  اليت كانت بصفة تقليوالبحار الساحلية وغريها من املوارد

 . األجيال املقبلةجتاهاحلق يف االضطالع مبسؤولياهتا يف هذا الصدد هلا و
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 ٢٦املادة 

للشعوب األصلية احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو               -١ 
 .لكاليت استخدمتها أو اكتسبتها خبالف ذ

وللشعوب األصلية احلق يف امتالك األراضي واألقاليم واملوارد اليت حتوزها حبكم امللكية التقليدية              -٢ 
أو غريهـا مـن أشـكال الَشغل أو االستخدام التقليدية، واحلق يف استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي                   

 .واألراضي واألقاليم واملوارد اليت اكتسبتها خبالف ذلك

ـ  -٣  ويتم هذا االعتراف مع    . نح الدول اعترافاً ومحاية قانونيني هلذه األراضي واألقاليم واملوارد        ومت
 .املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي

 ٢٧املادة 

ادلة ومستقلة وحمايدة ومفتوحة تقـوم الدول، باالتفاق مع الشعوب األصلية املعنية، بإنشاء وتنفيذ عملية ع     
وشفافة متنح الشعوب األصلية االعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداهتا ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي، وذلك 
اعترافاً وإقراراً حبقوق الشعوب األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك األراضي واألقاليم واملوارد 

وللشعوب األصلية احلق يف أن تشارك . كانت بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذلك تشغلها أو تستخدمهااليت 
 .يف هذه العملية

 ٢٨املادة 

اجلرب بطرق ميكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل            للشعوب األصلية احلق يف      -١ 
الف ذلك كانت خببصفة تقليدية متتلكها أو كانت واملوارد اليت واملنصف واملقسط، فيما خيص األراضي واألقاليم 

واملسبقة أو احتلت أو استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة أو أُخذت أو تستخدمها، واليت صودرت تشغلها 
 .واملستنرية

يم وما مل توافق الشعوب املعنية موافقة حرة على غري ذلك، ُيقدم التعويض يف صورة أراض وأقال        -٢ 
 .وموارد مكافئة من حيث النوعية واحلجم واملركز القانوين، أو يف صورة تعويض نقدي أو جرب آخر مناسب

 ٢٩املادة 

. أقاليمها ومواردها  وأومحاية البيئة والقدرة املنتجة ألراضيها      حفظ  للشـعوب األصلية احلق يف       -١ 
 .دابري احلفظ واحلماية هذه، دومنا متييزوعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف ت

 يف أراضي   هاوعـلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أو التخلص من               -٢ 
 . أو أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنريةالشعوب األصلية
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الربامج املتعلقة  حسن تنفيذ    عند اللزوم، ،  كفلوعـلى الدول أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت          -٣ 
 .الشعوب املتضررة من هذه املوادما تعدها وتنفذها ، حسب وحفظها ومعاجلتهابرصد صحة الشعوب األصلية

 ٣٠املادة 

أقاليمها، ما مل يربرها هتديد وشيك      أو  ال جيـوز إجراء أنشطة عسكرية يف أراضي الشعوب األصلية            -١ 
 . املعنيةةتطلب ذلك حبرية الشعوب األصليعامة وجيهة أو ما مل تقر أو ملصلحة 

وجتري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية املعنية، من خالل اإلجراءات املالئمة وخباصة  -٢ 
 .من خالل املؤسسات املمثلة هلا، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها يف أنشطة عسكرية

 ٣١املادة 

سيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية        احلق يف احلفاظ وال   للشـعوب األصـلية      -١ 
مبا يف ذلك املوارد البشرية واجلينية      التقلـيدية ومحايتها، وكذلك األمر بالنسبة ملظاهر علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا،           

الرسوم والرياضة بأنواعها   والـبذور واألدوية ومعرفة خصائص احليوانات والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب و          
وهلا احلق أيضاً يف احلفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية هلذا          . واأللعاب التقليدية والفنون البصرية وفنون األداء     

 .التراث الثقايف واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها

عوب األصلية، تدابري فعالة لالعتراف هبذه احلقوق ومحاية        وعـلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الش        -٢ 
 .ممارستها

 ٣٢املادة 

للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات واالستراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام               -١ 
 . ها األخرىمواردوأقاليمها  وأأراضيها 

األصلية املعنية من خالل مؤسساهتا التمثيلية       تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب        الدول أن وعلى   -٢ 
أقاليمها ومواردها األخرى، ال سيما  وأ على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها احلصول

 .  املعدنية أو املائية أو املوارد األخرىهافيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل موارد

تدابري تخذ  وأن ت  ،ن أية أنشطة كهذه   أن تتيح آليات فّعالة لتوفري جرب عادل ومنصف ع        وعلى الدول    -٣ 
 . البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو الروحيةالضارةلتخفيف اآلثار 

 ٣٣املادة 

 ينتقص هذا أمر الو.  لعاداهتا وتقاليدهاوفقاًحتديد هويتها أو أعضائها للشعوب األصلية احلق يف  -١ 
 . الدول اليت يعيشون فيهامواطنةيف احلصول على من حق أفراد الشعوب األصلية 
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 .جراءاهتا اخلاصةإلوللشعوب األصلية احلق يف تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساهتا وفقا  -٢ 
 ٣٤املادة 

لروحية وتقاليدها  ، وعاداهتا وقيمها ا    هياكلها املؤسسية  وصونللشـعوب األصلية احلق يف تعزيز وتطوير         
 .وإجراءاهتا وممارساهتا املتميزة، وكذلك نظمها أو عاداهتا القانونية إن ُوجدت، وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية

 ٣٥املادة 
 .للشعوب األصلية احلق يف تقرير مسؤوليات األفراد جتاه جمتمعاهتم احمللية 

 ٣٦املادة 
 على اتصاالهتا   اإلبقاء تقسمها حدود دولية، احلق يف       للشـعوب األصـلية، وال سيما تلك اليت        -١ 

، مبا يف ذلك األنشطة من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية هاوعالقاهتا وتعاوهنا وتطوير
 .شعوب أخرى عرب احلدودأعضائها ومع مع 

 فعالة لتيسري ممارسة هذا     ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري      وعلى الدول أن تتخذ    -٢ 
 .احلق وضمان إعماله

 ٣٧املادة 
املعاهدات واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة        بللشعوب األصلية احلق يف االعتراف       -١ 

 أن تعمل الدول على تنفيذ واحترام هذه املعاهدات       وهلا احلق يف    ،  مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا    مـع الدول أو     
 . واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة

ولـيس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب األصلية املنصوص                  -٢ 
 .عليها يف املعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة

 ٣٨املادة 
، مبا فيها التدابري التشريعية   ئمة،  الاملتدابري  أن تتخذ بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية ال        الدول   على 

 .لتحقيق غايات هذا اإلعالن
 ٣٩املادة 

للشعوب األصلية احلق يف احلصول على مساعدات مالية وتقنية، من الدول ومن خالل التعاون الدويل،                
 .من أجل التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن

 ٤٠املادة 
 أو األطراف   من أجل حل الرتاعات واخلالفات مع الدول      ومنصفة  ادلة  جراءات ع إللشعوب األصلية احلق يف      

 الفردية احقوقهالتعديات على مجيع عن سبل انتصاف فعالة   كما هلا احلق يف     ،  األخـرى ويف صـدور قـرار سـريع        
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 ومعايري  ةالقانونيقواعدها ونظمها    و هاوتقاليدالشعوب األصلية املعنية    مثل هذا القرار عادات     تراعى يف   و. واجلماعـية 
 .حقوق اإلنسان الدولية

 ٤١املادة 
تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى  

السبل وتتاح .  من خالل حشد مجلة أمور منها التعاون املايل واملساعدة التقنيةاإلعالنيف التنفيذ التام ألحكام هذا 
 .متسها املسائل اليت يف مشاركة الشعوب األصلية اليت تضمنل والوسائ

 ٤٢املادة 
 وهيـئاهتا، وخباصة احملفل الدائم املعين بقضايا السكان األصليني، والوكاالت           تعمـل األمـم املـتحدة      

 عالن وتطبيقها التام  إلعلى تعزيز احترام أحكام هذا ا     املتخصصـة، مبـا يف ذلك على املستوى القطري، والدول           
 .ومتابعة فعالية تنفيذها

 ٤٣املادة 
 وكرامتها   املعايري الدنيا من أجل بقاء الشعوب األصلية يف العامل         اإلعالن يف هذا    املعترف هبا تشـكل احلقـوق      
 .ورفاهيتها

 ٤٤املادة 
الشعوب من أفراد    يف هذا اإلعالن مكفولة بالتساوي للذكور واإلناث         املعترف هبا  احلقـوق واحلريات     مجـيع  

 .صليةاأل

 ٤٥املادة 
ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه يقلل أو يلغي احلقوق احلالية للشعوب األصلية أو احلقوق اليت                   

 .قد حتصل عليها يف املستقبل
 ٤٦املادة 

ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً من أي دولة أو شعب أو مجاعة أو شخص                    -١ 
 .يف أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق األمم املتحدةأي حق للمشاركة 

وجيـب يف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                -٢ 
وق وال ختضـع ممارسة احلقوق الواردة يف هذا اإلعالن إال للقيود املقررة قانوناً، وفقاً لاللتزامات الدولية حلق                . للجمـيع 
وجيب أن تكون هذه القيود غري متييزية والزمة لغرض حصري هو ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغري من                  . اإلنسـان 

 . اعتراف واحترام والوفاء باالشتراطات العادلة واألشد ضرورة جملتمع دميقراطي

رام حقوق اإلنسان   يف هذا اإلعالن وفقاً ملبادئ العدالة والدميقراطية واحت       وتفسـر األحكـام الـواردة        -٣ 
 .واملساواة وعدم التمييز واحلكم الرشيد وحسن النية



A/HRC/1/L.10 
Page 57 

الفريق العامل املفتوح العضوية املكلَّف بالنظر يف اخليارات املتعلقة          -٢٠٠٦/٣
بصـياغة بروتوكول اختياري ُيلَحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 باملبادئ املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق            إذ يسترشد  
 اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

وبرنامج عمل فيينا  بأن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد شّجع جلنة حقوق اإلنسان، يف إعالن     وإذ يذكِّر  
، على مواصلة النظر يف وضع      (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /اللذيـن اعـتمدمها املؤمتـر العاملي يف حزيران        

 بروتوكوالت اختيارية ُتلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 أثناء الدورات الثالث املاضية للفريق العامل  ما ُعقد من مناقشات وما أُحرز من تقدموإذ يضع يف اعتباره 
 املفتوح العضوية بشأن بروتوكول اختياري ُيلَحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 بـتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية للنظر يف اخليارات املتعلقة بصياغة بروتوكول             يرحـب  -١ 
 ؛(E/CN.4/2006/47)العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اختياري ُيلَحق ب

 متديد الوالية املسندة إىل الفريق العامل لفترة سنتني بغية صياغة بروتوكول اختياري ُيلَحق              يقرر -٢ 
ن رئيسة الفريق العامل أن بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويرجو يف هذا الشأن م

ُيعّد مشروعاً أولَّ لربوتوكوٍل اختياري، يتضمن مشاريع أحكام مقابلة ملختلف الُنهج الرئيسية املوجزة يف ورقتها               
التحليلية، كي يستخدم أساساً للمفاوضات املقبلة، على أن تضع يف اعتبارها كل ما أُبدي من آراء أثناء دورات                  

 ة أمور منها نطاق وتطبيق بروتوكوٍل اختياري؛الفريق العامل بشأن مجل

 من الفريق العامل أن جيتمع لفترة عشرة أيام عمل سنوياً وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل                 يـرجو  -٣ 
 جملس حقوق اإلنسان؛

  دعوة ممثل للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل حضور هذه االجتماعات كَمرجع؛يقرِّر -٤ 

 . أن ُيبقي جملس حقوق اإلنسان هذه املسألة قيد نظرهقرِّري -٥ 

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ 
 ].اعُتمد بدون تصويت[ 

- - - - - 


