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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةتعزيز ومحاية مجيع 
  ة، مبا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقافي

، إيطاليـا،  *، أملانيا، أوروغـواي، آيرلنـدا   *، إكوادور *األرجنتني، إسبانيا 
، اجلمهوريـة   *، بوليفيـا، بـريو    *، بولنـدا  *، بلجيكا *الربازيل، الربتغال 

، فرنـسا،   *، غواتيماال *، سويسرا، شيلي، صربيا   *، الدامنرك *الدومينيكية
  ، مـصر، اململكـة املتحـدة       *، التفيا *اريكا، كندا، كوست  *، قربص *فنلندا

  مشروع قرار*: النمسالعظمى وآيرلندا الشمالية، لربيطانيا ا          

  وحقوق اإلنسانالوراثي الشرعي طب علم ال/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ص باحلقوق املدنية  إىل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاإذ يشري  
 امللحقني  ١٩٧٧ والربوتوكولني اإلضافيني لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢والسياسية، واتفاقيات جنيف املؤرخة     

هبا، وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة بقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، باإلضـافة إىل                 
  إعالن وبرنامج عمل فيينا،

 وقراره ٢/١٠٥، ومقرر جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٥/٦٦ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  
بشأن احلق  ) A/HRC/5/7 و E/CN.4/2006/91(، وتقريري مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         ٩/١١

  يف معرفة احلقيقة،

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 ١٩٩٦/٣١ و ١٩٩٤/٣١ و ١٩٩٣/٣٣قـرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان         وإذ يضع يف اعتباره أيضاً        
   بشأن حقوق اإلنسان وعلم الطب الشرعي،٢٠٠٥/٢٦ و٢٠٠٣/٣٣ و٢٠٠٠/٣٢ و١٩٩٨/٣٦و

أغسطس / آب١٢ من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة ٣٢ إىل املادة وإذ يشري  
ول اليت تنص على  من الربوتوكول اإلضايف األ٣٣، اليت تعترف حبق األسر يف معرفة مصري أفرادها، واملادة ١٩٤٩

وجوب قيام األطراف يف نزاع مسلح بالبحث عن األشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم، حاملا تسمح الظروف بذلك، 
من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت تنص على حق الضحايا يف ) ٢(٢٤واملادة 

التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي، وحتدِّد التزامـات        معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري وسري        
  الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد،

 بشأن األشخاص املفقودين اليت تؤكد فيه اجلمعية أمهية         ٦١/١٥٥إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري أيضاً      
بالتقدم احملرز يف هذا الصدد مع تطور علم الطـب     علم الطب الشرعي يف حتديد هوية هؤالء األشخاص وتعترف          

  ،)A/63/299(الشرعي، وإذ يشري كذلك إىل تقرير األمني العام بشأن األشخاص املفقودين 

 بتقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن األشخاص املفقودين وأسـرهم الـصادر يف              وإذ حييط علماً    
  ، ٢٠٠٣فرباير /شباط

ذ خطوات وافية أيضاً لتحديد هوية الضحايا يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق  ضرورة اختاوإذ يؤكد  
  اإلنسان وكذلك، يف سياق املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل،

 بأمهية إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم األصلية، مبن يف ذلك األشخاص               وإذ يعترف   
ن انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وكذلك، يف سياق الذي

  املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل،

 بأن علم الطب الشرعي الوراثي، عند تطبيقه بصورة مستقلة ورهناً باملعايري الدوليـة،            وإذ يعترف أيضاً      
ميكن أن يساهم فعالً يف حتديد هوية رفات الضحايا، ويف إعادة اهلوية إىل األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهـم                   

  ويف التصدي ملسألة اإلفالت من العقاب، بصورة غري قانونية،

 ال يف    وجوب حبث املسائل األخالقية الناشئة عن التقدم املذهل للعلم وتطبيقاته التكنولوجيـة            وإذ يدرك   
ضوء االحترام الواجب لكرامة اإلنسان فحسب، وإمنا أيضاً يف ضوء احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،               
وإذ يشري يف هذا الصدد إىل اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، واإلعالن الـدويل املتعلـق                 

 وحقوق اإلنسان، وكلها إعالنات صادرة عن منظمة        يعلق باجملني البشر  بالبيانات اجلينية البشرية، واإلعالن العاملي املت     
  ،)اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ت لإلسهام يف حتديد هويـة رفـا      علم الطب الشرعي الوراثي    الدول على النظر يف استخدام       يشجع  - ١  
   الدويل، والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب؛ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين



A/HRC/10/L.36 
Page 3 

 الدول على النظر يف استخدام علم الطب الشرعي الوراثي لإلسهام يف إعادة اهلوية              يشجِّع أيضاً   - ٢  
إىل األشخاص الذين فُصلوا عن أسرهم، مبن يف ذلك األشخاص الذين انُتزعوا من ذويهم عندما كانوا أطفاالً، يف                  

طرية حلقوق اإلنسان، وكذلك، يف سياق املنازعات املسلحة، يف حاالت انتهاكات القانون حاالت االنتهاكات اخل
  اإلنساين الدويل؛

، عند  ال سيما  للسلطات الوطنية و   علم الطب الشرعي الوراثي    على أمهية تقدمي نتائج حتقيقات       يشدِّد  - ٣  
  االقتضاء، للسلطات القضائية املختصة؛

 يف التحقيقات اخلاصة باالنتـهاكات اخلطـرية        لم الطب الشرعي الوراثي   ع بتزايد استخدام    يرحِّب  - ٤  
التعاون بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات       تعزيز  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويدعو إىل        

  ؛الواجبة التطبيقدويل غري احلكومية يف ختطيط وتنفيذ هذه التحقيقات على حنو يتفق مع أحكام القانون الوطين وال

 وتطبيقه عمالً باملعـايري الدوليـة       علم الطب الشرعي الوراثي    الدول على النظر يف استخدام       يشجع  - ٥  
أقصى قدر مـن    إيالء  رص، عند االقتضاء، على     احلاملقبولة يف األوساط العلمية، فيما يتعلق بضمان اجلودة ومراقبتها، و         

ريتها وتقييد االطالع عليها، ويقّر بأن لدى دول كثرية تشريعات داخلية موضوعة            االحترام ملبادئ محاية املعلومات وس    
  حلماية احلياة اخلاصة لألفراد؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس من الدول واملنظمات احلكومية              يطلب  - ٦  
 يف  علم الطب الـشرعي الـوراثي      جمال استخدام    الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن أفضل املمارسات يف        

دليـل  حتديد هوية ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية النظر يف إمكانية صياغة                
وك بن، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، القيام طوعاً بإنشاء وتشغيل علم الطب الشرعي الوراثيميكن االسترشاد به يف تطبيق 

  بضمانات مناسبة؛للمواد الوراثية 

الطـب  أن تدرج املعلومات املطلوبة أعاله يف تقرير عن استخدام خرباء           السامية  فوضية  امل إىل   يطلب  - ٧  
   املتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة؛٩/١١لتقدميه إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، عمالً بقرار اجمللس الشرعي 

  .املسألة يف دورته اخلامسة عشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال النظر يف هذه يقرر  - ٨  

_ _ _ _ _  


