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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالرابعةالدورة 

   من جدول األعمال٨البند 
   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  مشروع قرار): البحر الكارييبباسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة  (*كولومبيا    

    ١٤/...  
ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق    ق   حل  عاملياً مارس يوماً / آذار ٢٤إعالن يوم       

  يف معرفة احلقيقةاإلنسان 
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
، وال سيما فيما يتعلق بتعزيز      يثاق األمم املتحدة  قاصد ومبادئ م  م يؤكد جمدداً إذ    

ملساواة يف حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدفاع عـن هـذا            با مبدأ متتع مجيع الناس   
  ، واحترامه املبدأ

أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص على أن مجيع الناس           ضع يف اعتباره  يوإذ    
 ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق            يولدون أحراراً 

 بسبب العنـصر  التمييز  من قبيل    متييز من أي نوع،       دون عالن،واحلريات املذكورة يف اإل   
الوطين األصل     أو أي رأي آخر    الرأي السياسي أو    الدين أو   اللغة أو   اجلنس أو   اللون أو   أو
  أي وضع آخر،   أوامليالد   أوالثروة  االجتماعي أو  أو

لعهـد   مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، وا         إذ يسترشد و  
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريها من الصكوك ذات الصلة حبقوق اإلنسان            

  ،الدولية والقانون اإلنساين الدويل، باإلضافة إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  

 
 A/HRC/14/L.11  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

11 June 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/14/L.11 

GE.10-14253 2 

 بأن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوق         واعترافاً منه   
  لة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،عاملية، غري قاب

ول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات     ـمن الربوتوك  ٣٣و ٣٢ تني إىل املاد  وإذ يشري   
االتفاقيـة   مـن    ٢٤ من املادة    ٢والفقرة   ،١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢جنيف املؤرخة يف    

 قرارها  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف           
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧

 ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦ قـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان         وإذ يأخذ يف اعتباره     
         ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٧ املؤرخ ٢/١٠٥ ومقرر اجمللس   ،٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 تـشرين   ١ املـؤرخ    ١٢/١٢ وقـراره    ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١١وقراره  
   بشأن احلق يف معرفة احلقيقة،٢٠٠٩أكتوبر /األول

رير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف          ا بتق وإذ ينّوه   
 A/HRC/5/7 و E/CN.4/2006/91(هامـة   استنتاجات  ما ورد فيها من     ة و ـمعرفة احلقيق 

  ،)A/HRC/12/19و
ى ضحايا االنتهاكات اجلسيمة واملنهجيـة حلقـوق         أمهية الترويج لذكر   وإذ يدرك   

  اإلنسان وأمهية احلق يف احلقيقة والعدالة،
 على وجه اخلصوص العمل اهلام والقّيم الذي اضطلع به سـيادة القـس              وإذ يدرك   

أوسكار أرنولفو رومريو من السلفادور، الذي عمل هبمة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             
مل الذي قام به باالعتراف الدويل، بفضل رسائله اليت يستنكر فيها           يف بلده، والذي حظي الع    

  ،انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا أشد فئات السكان ضعفاً
مبا لسيادة القس أوسكار رومريو من قيم وبتفانيه يف خدمـة البـشرية، يف              وإذ يقر     

عمل بتفان دفاعا عـن حقـوق   ميدان تسوية الرتاعات املسلحة، باعتباره حمبا خلري اإلنسانية    
اإلنسان ومحاية األرواح ولتعزيز الكرامة اإلنسانية، ودعوته الدؤوبة إىل احلـوار ومعارضـته    

 ٢٤ إىل وفاته يوم     مجيع أشكال العنف من أجل جتنب املواجهة املسلحة، وهو ما أدى الحقاً           
  ،١٩٨٠مارس /آذار

 حلق ضحايا    عاملياً  يوماً مارس/ آذار ٢٤ بأن تعلن اجلمعية العامة يوم       يوصي  -١  
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف معرفة احلقيقة؛

  مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمـم املتحـدة وسـائر           يدعو  -٢  
على فيه املنظمات غري احلكومية واألفراد، إىل االحتفال  املنظمات الدولية، واجملتمع الدويل، مبا

  احلقيقة؛ حلق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف معرفةحنو مالئم باليوم العاملي 
 األمني العام إطالع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة علـى          إىليطلب    -٣  
  .هذا القرار

        


