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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال ٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 
، املكـسيك،   *، شيلي، كوسـتاريكا   *، سويسرا *، بريو *األرجنتني، أوروغواي، آيرلندا      

  مشروع قرار: النرويج

    ١٣.../  
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

  ، إن جملس حقوق اإلنسان  
 وقراراتـه   ٢٠٠٦نـوفمرب   /ن الثاين  تشري ٢٧املؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   عيد تأكيد إذ ي   

 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/٧و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ   ٦/٢٨
 ٢٠٠٣/٦٨وقرارات جلنة حقـوق اإلنـسان       ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٥و

 ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١املـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٧و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٥املؤرخ  
 ٥٧/٢١٩قرارات اجلمعية العامة  ، وإذ يذكّر ب   ٢٠٠٥ريل  أب/ نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠و

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢املؤرخ   ٥٨/١٨٧و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  
 ١٦املـؤرخ    ٦٠/١٥٨و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠املؤرخ   ٥٩/١٩١و ٢٠٠٣

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩املـؤرخ    ٦١/١٧١و ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
 كـانون   ٨ املـؤرخ    ٦٣/١٨٥و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٥٩و

، وإذ يرحـب    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  باجلهود اليت يبذهلا مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة لتنفيذ تلك القرارات؛

__________ 

  . غري عضو يف جملس حقوق اإلنساندولة  *  
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كافحة اإلرهـاب   تخذ مل ُيتدبري  كفل توافق أي    أن ت مجيع الدول    إىل   يطلب  -١  
وقانون الالجـئني والقـانون     القانون الدويل حلقوق اإلنسان      وال سيما    ،مع القانون الدويل  

  ؛ الدويلاإلنساين
إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية       يعرب عن بالغ القلق       -٢  
  اإلرهاب؛ اليت حتدث يف سياق مكافحة الجئني والقانون اإلنساين الدويلوقانون ال
اإلرهاب لضحاياه وألسرهم   سببها   للمعاناة اليت ي   يعرب عن استيائه الشديد     -٣  

  معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛الشديد ويبدي تضامنه 
 بأن اختاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان ليسا           ُيسلِّم  -٤  

  يعزز أحدمها اآلخر؛هدفني متناقضني بل مها هدفان متكامالن و
 إدانته القاطعة جلميع أفعال اإلرهاب وأساليبه وممارسـاته،      يؤكد من جديد    -٥  

بكل أشكاله ومظاهره، وحيثما ارُتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عـن دوافعهـم،              
بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه بتعزيز التعاون الـدويل ملنـع اإلرهـاب                

افحته ويدعو، يف هذا الشأن، الدول والعناصر الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل أن تقوم،              ومك
حبسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تؤكد 

الركيزة األساسـية  بوصفهما أموراً عدة منها احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون          
  افحة اإلرهاب؛ملك

الدول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، ضـمان حـصول أي           إىل   يطلب  -٦  
 فعـال شخص تعرض النتهاك حقوقه اإلنسانية أو حرياته األساسية على سـبيل انتـصاف              

، حبسب االقتضاء، مبـا يف   لة وعاجلة ا مناسبة وفع  ضمان حصول الضحايا على أشكال جرب     و
  ؛هاكاتذلك مقاضاة املسؤولني عن تلك االنت

ـ اعلى مح يف سياق مكافحتها لإلرهاب،      ،الدول ثحي  -٧    مجيـع حقـوق     ةي
، واضعة يف اعتبارهـا أن بعـض        اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  تدابري مكافحة اإلرهاب قد يكون هلا تأثري على التمتع هبذه احلقوق؛
 يف  رهـاب، أن تـصون احلـق      إىل الدول، يف سياق مكافحتها لإل     يطلب    -٨  
على اختاذ تدابري لضمان أن تكون التعديات علـى         ة وفقاً للقانون الدويل، وحيثها      اخلصوصي

احلق يف اخلصوصية حمكومة بالقانون وخاضعة ملراقبة فعالة وتوفري سبل انتـصاف مناسـبة              
  لضحاياها، مبا يف ذلك عن طريق املراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛

ول، يف سياق مكافحتها لإلرهاب، على احترام احلق يف املـساواة           الدحيث    -٩  
        وفق ما ينص عليه القانون الـدويل،       ،أمام احملاكم واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة       
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٤مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، كاملادة         

   االقتضاء، القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني؛املدنية والسياسية، وحبسب
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           مشاعر القلق اليت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة يف            يؤكد من جديد    -١٠  
 بشأن التدابري اليت ميكن أن تقوض حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وحيث            ٦٤/١٦٨قرارها  

كافة الدول على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان متتع األشخاص احملرومني من احلريـة،              
 بغض النظر عن مكان اعتقاهلم أو احتجازهم، بالضمانات اليت حتق هلم مبوجـب القـانون              

  لك إعادة النظر يف احتجازهم وغري ذلك من الضمانات القضائية األساسية؛الدويل، مبا يف ذ
 بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات     بتقرير املقرر اخلاص املعين      ينوه  -١١  

 ؛)A/HRC/13/37 (األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

بشكل كامل مع املقرر اخلـاص يف أداء        أن تتعاون    إىل مجيع الدول     يطلب  -١٢  
املهام والواجبات املوكلة إليه يف إطار واليته، مبا يف ذلك سرعة االستجابة للنداءات العاجلة              

يف قبول طلبات املقرر اخلـاص إجـراء        وأن تنظر بصورة جدية     وتقدمي املعلومات املطلوبة،    
  ؛ زيارات لبلداهنا

القانونية  والتدابري    لعدم تقدمي مجيع املمارسات اجليدة املتعلقة باألطر       يأسف  -١٣  
 أجهزة االستخبارات حلقوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة           واملؤسسية اليت تضمن احترام   

اإلرهاب، ويطلب بالتايل إىل املقرر اخلاص أن يقدم التجميع إىل اجمللس يف دورتـه الرابعـة                
  عشرة، مبساعدة من األمانة؛

أن محايـة   بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بش        يرحب  -١٤  
 وكـذلك   (A/HRC/13/36)حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب         

 ٢٠٠٥/٨٠ا إليها جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها        هتبالعمل اهلادف إىل تنفيذ الوالية اليت أسند      
       ، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصـلة جهودهـا يف          ٦٠/١٥٨واجلمعية العامة يف قرارها     

  ا الشأن؛ هذ
إىل املفوضة السامية واملقرر اخلاص مواصـلة املـسامهة، حـسب            يطلب  -١٥  

االقتضاء، يف النقاش اجلاري بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف األمم املتحدة لتوفري              
ضمانات كافية حلقوق اإلنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، ال سيما فيما يتعلـق              

يانات يف قوائم العقوبات ذات الـصلة باإلرهـاب ومراجعـة وضـعهم             بوضع أفراد أو ك   
  واستبعادهم منها؛ 

 ١٧املـؤرخ   ) ٢٠٠٩(١٩٠٤ بقرار جملس األمن، مبوجب قـراره        يرحب  -١٦  
، إنشاء مكتب أمني مظامل، ويتطلع إىل تعيني أمني املظـامل يف            ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

رق القانونية الواجبـة لـصاحل األشـخاص    وقت مبكر كخطوة ملواصلة تعزيز ضمانات الط     
  املدرجني يف القائمة املوحدة جمللس األمن؛

على أمهية قيام اهليئات والكيانات التابعة لألمم املتحدة واملنظمـات          يشدد    -١٧  
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وخباصة املشاركة منها يف فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف              
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رهاب، اليت توفر املساعدة التقنية فيما يتعلق مبنع اإلرهاب وقمعه للدول اليت            جمال مكافحة اإل  
توافق على ذلك، على النحو املناسب ومبا يتفق مع والياهتا، بإدراج احترام القانون الـدويل               

لالجئني، فضالً عـن    حلقوق اإلنسان، وحسب االنطباق، القانون اإلنساين الدويل وقانون ا        
صف ذلك من العناصر املهمة يف املساعدة التقنية اليت تقـدمها للـدول يف     سيادة القانون، بو  

سياق مكافحة اإلرهاب، وذلك بوسائل من بينها االستفادة من املشورة اليت يقدمها املكلفون         
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس، كل ضمن حدود واليته، واملفوضية السامية            

  و ضمان تواصل احلوار معهم؛وأصحاب املصلحة ذوو الصلة، أ
 بأن مشاركة اجملتمع املدين الفعالة ميكن أن تعزز اجلهـود احلكوميـة             يقر  -١٨  

  اجلارية هبدف محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملكلفـني بواليـات يف إطـار           يدعو    -١٩  

للمجلس إىل إقامة حوار أمشل مع جملس األمن وجلنة مكافحة اإلرهـاب            اإلجراءات اخلاصة   
التابعة له من أجل إجياد هنج متماسك حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق               
مكافحة اإلرهاب، ويرحب ببذل مزيد من اجلهود من جانب جملس األمن وجلانه، يف تنفيذ              

  وق اإلنسان يف أهدافهما اخلاصة مبكافحة اإلرهاب؛ا، إلدماج هنج يراعي حقموالية كل منه
أن يقدما تقريريهمـا، مـع      وإىل املقرر اخلاص    إىل املفوضة السامية    يطلب    - ٢٠  

 من  ٣عشرة يف إطار البند     السادسة  إىل اجمللس يف دورته     مضمون هذا القرار يف االعتبار،      وضع  
  .ه السنويلوفقاً لربنامج عمجدول األعمال، 

        


