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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

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

   يف ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا

 ،*لربتغـال ا ، الربازيـل  ،* آيرلندا ، أوكرانيا ،* أستونيا ،* أستراليا ، األرجنتني ،*ذربيجانأ    
 ، شـيلي  ، سويـسرا  ،* السويد ، سلوفاكيا ،* الدامنرك ،* بريو ،* البوسنة واهلرسك  ،*بنما

 ، كنـدا  ،* كرواتيـا  ،* قـربص  ،)*البوليفاريـة -مجهوريـة ( فرتويال ، فرنسا ،غواتيماال
اململكـة املتحـدة     ، املكسيك ،* مالطة ،* ليختنشتاين ،* لكسمربغ ،* التفيا ،*كوستاريكا

  مشروع قرار: * اليونان،* النمسا، النرويج،لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

    ١٥.../  
واليـة  : محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب        

 ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق         بتعزيز املقرر اخلاص املعين  
  مكافحة اإلرهاب

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦ الفقرة   إذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع         ٥/١ إىل قرار اجمللس     وإذ يشري   

 املتعلق مبدونة قواعد الـسلوك للمكلفـني بواليـات يف إطـار             ٥/٢دة وقراره   لألمم املتح 

__________ 
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، وإذ يشدد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني       
 على أن املكلف بوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

ـ     وإذ يشري أيضاً إىل         ٢١  املـؤرخ  ٢٠٠٤/٨٧سان قـراري جلنـة حقـوق اإلن
، وقـرارات اجلمعيـة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠ و   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

 ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١٥٨، و   ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٩١العامة    
، وقرار  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٧١، و ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

محاية حقـوق اإلنـسان     "املعنونو ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٨اجمللس  
والية املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة        : واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب     

  ،"حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
ق اإلنـسان   املعين بتعزيز ومحاية حقو    ومسامهات املقرر اخلاص      بأعمال ُيقّر  -١  

  ؛واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان           والية    متديد يقرر  -٢  

، ويطلب إىل املقرر اخلاص واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ملدة ثالث سنوات     
  :يلي ما

اإلنـسان واحلريـات    بشأن تعزيز ومحاية حقـوق      تقدمي توصيات عملية      )أ(  
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك، وبناًء علـى طلـب الدول، توصـيات              

  بتقدمي خدمات استشارية أو مساعدة تقنية بشأن هذه املسائل؛
مجع املعلومات والبالغات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الـصلة             )ب(  

اليت تشمل احلكومات واألفراد املعنيني وأَُسرهم وممثليهم ومنظماهتم،        املصادر   ذهه وتبادهلا مع 
الزيارات القطرية، مبوافقة الدولة املعنية، عما ُيدَّعى حدوثه من انتهاكات حلقوق           منها   سبلب

  اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

  اليته؛منظور جنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بوإدماج   )ج(  
حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت ُتحَترم فيهـا             )د(  

  ؛حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وتبادل هذه املمارسات والتشجيع على األخذ هبا
التنسيق الوثيق مع هيئـات وآليات األمم املتحدة األخـرى ذات          بالعمل    )ه(  

صة األخرى جمللس حقوق اإلنسان، هبـدف النـهوض         الصلة، وال سيما مع اإلجراءات اخلا     
 تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها مع جتنب أي ازدواج ال لزوم له              أنشطةب

  يف اجلهود املبذولة؛
إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيـع             )و(  

 والـربامج ذات الـصلة      ت والوكاالت املتخصصة  فيها اهليئا اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا      
التابعة لألمم املتحدة، ومنها جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن ومديريتها التنفيذيـة،     
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وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية              
ب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،      حلقوق اإلنسان، وفرع منع اإلرهاب التابع ملكت      

وهيئات املعاهدات، فضالً عن املنظمات غري احلكومية وغريها مـن املؤسـسات الدوليـة              
اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مع التقيد بنطاق واليته واحترام والية كل هيئـة مـن اهليئـات         

  جلهود املبذولة؛املذكورة أعاله احتراماً تاماً بغية جتنب االزدواج يف ا
  لس وإىل اجلمعية العامة؛اجملتقدمي تقارير منتظمة إىل   )ز(  
 مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء            يطلب إىل   -٣  

 ملا يوّجهه املقرر اخلاص من      اًعيسر وواجبات، مبا يف ذلك أن تستجيب        ما كلّف به من مهام    
  يه ما يطلبه من معلومات؛نداءات عاجلة، وأن تقدم إل

أن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبـات املقـرر         إىل  مجيع احلكومات    دعوي  -٤  
  اخلاص بشأن زيارة بلداهنا؛

 حلقوق اإلنـسان أن     ة األمم املتحدة السامي   ةاألمني العام ومفوض  يطلب إىل     -٥  
 من أداء واليتـه     هنمساعدة بشرية وتقنية ومالية لتمكي    للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من        ايوفر

  بفعالية؛
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  -٦  

        


