
(A)   GE.11-13899    100611    100611 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

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

  ك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل

  مشروع مقرر: سويسرا    

    ١٧ .../  
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية

، ٢٠١١ يونيه/حزيران... ، املعقودة يف    ...اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف جلسته         
  :النص التايل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان"  
املتحدة واإلعالن العـاملي    أهداف ومبادئ ميثاق األمم     إذ يؤكد من جديد       

 مبا يف ذلك    قوق اإلنسان، ذات الصلة املتعلقة حب   حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية     
   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 ١٢/١٦ و٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٨ املـؤرخ  ٧/٣٦ اتـه بقرار وإذ يذكّر   
، ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤ املؤرخ   ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ

 / أيلـول  ٣٠ املؤرخ   ١٥/٢١بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري، فضالً عن قراره          
  التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات،بشأن احلق يف ، ٢٠١٠سبتمرب 

بأن الدول األعـضاء يف     ، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       وإذ يذكِّر   
ون مع األمم املتحـدة،      بأن تعمل، بالتعا   األمم املتحدة قد قطعت على نفسها عهداً      

على الصعيد العـاملي     حقوق اإلنسان وحرياته األساسية    على تعزيز احترام ومراعاة   
  دون متييز على أساس العرق أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين،
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 أن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان علـى            جديدوإذ يؤكد من      
  شخصه، 
أن احلق يف التجمع السلمي ويف حرية التعبري ويف تكـوين            يشدد على وإذ    

  اجلمعيات هي من حقوق اإلنسان املكفولة للجميع، 
أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضروب وإذ يؤكد من جديد   

   ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
عـن   ،اعن املظامل اليت يتعرض هل      بأن من حق كل إنسان التعبري      وإذ يذكّر   

 دون خوف من التعرض لإلصابة جبروح أو        ، عامة وسلمية  تنظيم احتجاجات طريق  
   ضرب أو احتجاز أو تعذيب أو قتل،

 للوفيات وعمليات االحتجاز التعـسفي وحـاالت        وإذ يعرب عن استيائه     
ـ            ا االختفاء القسري واملضايقات والتخويف والعنف واإلصابات الـيت تعـرض هل

  أشخاص يف سياق ممارستهم السلمية حلقوقهم األساسية،
 أنه ال ينبغي النظر إىل االحتجاجات السلمية على أهنا ضرب وإذ يشدد على  

من التهديد، ولذا حيث الدول على الشروع يف إجراء حوار وطين صريح وشـامل              
  وهادف، 
على الدول اليت تشهد احتجاجات سلمية بـذل قـصارى           بأن   وإذ يذكّر   

حاالت اإلعدام خـارج    جهدها لتجنب وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخباصة        
، وحـاالت االحتجـاز التعـسفي،       نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      

واالختفاء القسري، والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو             
  سانية أو املهينة، الالإن

احلاجة إىل أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة املستدامة على         وإذ يشدد على      
األمد الطويل، بطلب من الدول املعنية، من أجل معاجلة األسـباب الفعليـة هلـذه               
االحتجاجات السلمية واملظامل، اليت تتعلق يف بعـض احلـاالت بعـدم املـساواة              

  القيود غري املربرة املفروضة على احلقوق املدنية والسياسية، االجتماعية واالقتصادية وب
وإذ يسلّم وفقاً لذلك باحلاجة إىل التفكري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              

  يف سياق االحتجاجات السلمية، 
 عقد حلقة نقاش أثناء دورته الثامنة عشرة، يف حدود املوارد           يقرر  -١  

ية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية،       املتاحة، تتناول مسألة تعزيز ومحا    
مع التركيز بشكل خاص على االلتزامات القانونية اليت يتحتم على الدول الوفاء هبا،             
مبوجب القانون الدويل، عند تصديها لالحتجاجات السلمية، والتركيز على الـسبل         

   حدوث هذه االحتجاجات؛  وقتالكفيلة بتحسني محاية حقوق اإلنسان 
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنسق          يطلب  -٢  
مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكـوين اجلمعيـات،              
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، ومع الدول وغريها من اجلهات             

دة ذات الصلة، من أجـل ضـمان        املعنية، مبا يف ذلك هيئات ووكاالت األم املتح       
  مشاركتها يف حلقة النقاش املذكورة؛  

 إىل مفوضية حقوق اإلنسان إعداد تقرير عن نتـائج          يطلب أيضاً   -٣  
  ".حلقة النقاش يف شكل موجز

        
  


