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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

 ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  مشروع مقرر: *واليمن) باسم اجملموعة األفريقية(كوبا ونيجرييا     

    ١٥.../  
  إفالت اإلرهابيني آخذي الرهائن من العقاب، ودفع الفديات، وحقوق اإلنسان

  :، أن يعتمد النص التايل...املعقودة يف ... قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته   
   اإلنسان،إن جملس حقوق"  
 إىل القرارات السابقة اليت اعتمدها اجلمعية العامة وجلنـة حقـوق            إذ يشري   

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب،         اإلنسان واجمللس بشأن  
  ،وحقوق اإلنسان واإلرهاب، وأخذ الرهائن

 أن السلم واألمن والتنمية وحقـوق        تأكيد ،، على وجه التحديد   وإذ يعيد   
 أيـضاً إلنسان هي الدعائم املترابطة اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة، ويعيد            ا

تأكيد إدانته القطعية جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارسـاته ومتويلـه ومجيـع           
أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها، بصرف النظر عـن الـدوافع،             

هلا، ويعرب من جديد عن التزامه بتعزيز التعـاون         باعتبارها أفعاال إجرامية وال مربر      
  ،الدويل يف سبيل منع اإلرهاب ومكافحته

__________ 

 .عضو يف جملس حقوق اإلنساندولة غري   *  

 
 A/HRC/15/L.20  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

24 September 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/15/L.20 

GE.10-16335 2 

 تدابري مكافحة اإلرهاب الفعالةَ ومحاية حقـوق اإلنـسان           بأن وإذ يسلم   
  ،هدفان غري متعارضني وإمنا متكامالن ومتعاضدان

لرهـائن الـيت     إزاء زيادة حوادث االختطاف وأخذ ا      وإذ يعرب عن قلقه     
يرتكبها أفراد وجمموعات ومؤسسات وكيانات مدرجة يف قوائم العقوبات املتـصلة       

أو /باإلرهاب، وإزاء مبالغ الفدية اليت ُتدفع لألفراد الضالعني يف أعمال اإلرهـاب و            
اإلفراج عنهم، وهو ما يشكل متويالً لإلرهاب وتشجيعاً لإلفالت من العقاب على            

النتـهاكات  ملثل هذه ا   أكرب من األبرياء     ، ويعّرض عدداً  انتهاكات حقوق اإلنسان  
  ،قوق اإلنسانحل

 من مث بضرورة التفكري يف مسألة حقوق اإلنسان يف سياق أخـذ   وإذ يسلِّم   
  ، وإفالت اإلرهابيني الضالعني يف تلك األفعال من العقاباتفع الفديدالرهائن و
املوارد املتاحة،  أن يعقد يف دورته السادسة عشرة، يف حدود         يقرر    -١  

ـ     ع الفـديات حلقة مناقشة بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف سياق أخذ الرهائن ودف
  وإفالت اإلرهابيني الضالعني يف تلك األفعال من العقاب؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التنسيق         يطلب  -٢  
سياق مكافحة اإلرهـاب    مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف          

ومع مجيع األطراف واجلهات املعنية، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا             
   يف حلقة املناقشة؛اجلهاتاملختصة، بغية ضمان مشاركة هذه 

إىل مفوضية حقوق اإلنسان إعداد تقرير يف شـكل           أيضاً يطلب  -٣  
  ." حلقة املناقشةعن نتيجة موجز 

        
  


