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 احملتويات

 الصفحة
                  أما املقررات اليت    [                                                                        القـرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية املستأنفة،            -     ً ثانياً

  ................ ]A/HRC/2/L.11                                               اعتمدت قبل اجللسة احلادية والثالثني فترد يف الوثيقة 

        املقررات -   ألف

  ٣ .................................                           حقوق اإلنسان واحلصول على املاء    ١٠٤ / ٢

  ٣ ..............................................    قيقة              احلق يف معرفة احل    ١٠٥ / ٢

  ٤ .................................                               التعارض بني الدميقراطية والعنصرية    ١٠٦ / ٢

                                                                  إتاحـة إمكانـية الـتداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة                ١٠٧ / ٢
  ٥ ....               ، والسل واملالريا )     اإليدز (                        متالزمة نقص املناعة املكتب  /      البشري

                                                                     حـق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                ١٠٨ / ٢
  ٦ .........................................................         ميكن بلوغه

                                                                آثـار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية، على التمتع            ٠٩ ١ / ٢
  ٧ .......................................                       الكامل جبميع حقوق اإلنسان

  ٧ ...............................................                    نزاهة النظام القضائي    ١١٠ / ٢

  ٧ ......................                                     حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    ١١١ / ٢

  ٨ ............                                            احملرومون من حريتهم يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب    ١١٢ / ٢

  ٩ ............         أفغانستان  :                    السامية حلقوق اإلنسان                   التعاون مع املفوضية     ١١٣ / ٢

  ٩ ...     نيبال  :                                                  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    ١١٤ / ٢

   ١٠ .............................................................      دارفور    ١١٥ / ٢

         القرارات -   باء

   ١٢ ................                                        فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات  ١ / ٢

   ١٣ .......................................                        حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٢ / ٢

   ١٣ ..........................      ي احملتل                         حقوق اإلنسان يف اجلوالن السور  ٣ / ٢

                                                                    املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس           ٤ / ٢
   ١٥ ...................................                           الشرقية، واجلوالن السوري احملتل

   ١٩ .............                                                 التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  ٥ / ٢
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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية املستأنفة-     ً ثانيا  

  املقررات-ألف 

   حقوق اإلنسان واحلصول على املاء-٢/١٠٤

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                          اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                   إذ يؤكـد مـن جديـد       
              ضاء على مجيع                                                                                                     واالجتماعـية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للق           

                                                                                             أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، 

                                                        للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        )     ٢٠٠٢ (  ١٥                            إىل التعليق العام رقم                 وإذ يالحـظ   
                 بشأن احلق يف املاء،

                                          احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح                التوجيهية إلعمال                مبشروع املبادئ             ً وإذ حييط علماً 
  ، )E/CN.4/Sub.2/2005/25   (                                      للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                           الواردة يف تقرير املقرر اخلاص 

                                                                                             إىل األحكـام ذات الصـلة من اإلعالنات، والقرارات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات                         وإذ يشـري   
                                                                                                      ات القمة والدورات االستثنائية الكربى اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، ال سيما خطـة عمل               ومؤمتر

          ، وبرنامج     ١٩٩٢                                              ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام   ٢١                    ، وجدول أعمال القرن     ١٩٧٧                 مار دل بالتا لعام 
        وقرار     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥   "                 املاء من أجل احلياة "                  العقد الدويل للعمل    ، و    ١٩٩٤                                     عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 

                          ، واألهداف اإلمنائية لأللفية،    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧                           بشأن احلق يف التنمية املؤرخ    ١٧٥ /  ٥٤              اجلمعية العامة 

                                                                                       يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتري دراسة مفصلة، يف حدود                          يقـرر أن     
                                                                                             وارد القائمة، وعلى ضوء آراء الدول واجلهات صاحبة املصلحة يف األمر، بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق   امل

                                                                 ً                                 اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب واملرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا 
  .                     الدورة السادسة للمجلس                                            َّ       يف ذلك االستنتاجات والتوصيات بشأهنا، على أن تقدَّم قبل 

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

  احلق يف معرفة احلقيقة- ٢/١٠٥

      أبريل  /        نيسان   ٢٠          املؤرخ     ٦٦ /    ٢٠٠٥                                         ، إذ يشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان                                  إن جملـس حقـوق اإلنسان      
                                                                 ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف معرفة احلقيقة           ً                    وحييط علماً بالدراسة اليت أعدهت    ٢٠٠٥

(E/CN.4/2006/91)               يقرر أن يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إعداد تقرير متابعة عن الدراسة املتعلقة ،                                                                                                  
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                                 لتشريعية واإلدارية أو غريها من                                                                                         باحلق يف معرفة احلقيقة، يشمل أفضل املمارسات الوطنية والدولية، وخباصة التدابري ا           
                                                                                                        التدابري، باإلضافة إىل أبعاد هذا احلق على مستوى الفرد واجملتمع، مع مراعاة آراء الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

  .    ٢٠٠٧      يونيه  /                                                                           واملنظمات غري احلكومية املعنية، للنظر فيه أثناء دورته اخلامسة اليت ستعقد يف حزيران

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /        ين الثاين     تشر  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

  التعارض بني الدميقراطية والعنصرية- ٢/١٠٦

  :                        يقرر اعتماد النص التايل                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                                             يشري جملس حقوق اإلنسان إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن التعارض  " 
        عنصرية؛                 بني الدميقراطية وال

     مارس  /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                                    من منطوق قرار اجلمعية العامة        ٦                           يضـع يف االعتبار الفقرة       " 
                         املنشئ جمللس حقوق اإلنسان؛    ٢٠٠٦

                                                                                                     يدعـو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مواصلة اجلهود الالزمة، بالتعاون مع املقرر                " 
                                                                ية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                                                  اخلـاص املعـين باألشكال املعاصرة للعنصر      

                                                                                                             ملـواالة حتليل مسألة التحريض والتشجيع على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                
                            تعصب يف سياق النقاش السياسي؛

                  وكره األجانب وما                                                                           يطلـب إىل املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري        " 
                     ُ                                                                ُ                        يتصل بذلك من تعصب أن ُيدرج، يف حدود واليته، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة من دوراته ُتعقد                    

                                                                    السياسيني للجماعات املعرضة للمعاناة من العنصرية والتمييز العنصري                                                      بعد دورته الرابعة، مسألة املشاركة والتمثيل       
                                                           عصب يف عملية صنع القرار يف احلكومات الوطنية واألحزاب والربملانات                                       وكـره األجانـب وما يتصل بذلك من ت      

                                                                                                               واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يأخذ يف االعتبار اإلسهام احملتمل من جانب هذه اجلماعات يف تعزيز املنظور                  
   ".            الدميقراطية                                                     املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٧ ٢ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[
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إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعــة  - ٢/١٠٧
 ، والسل واملالريا)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشري

  :                        يقرر اعتماد النص التايل                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                                            إلنسان إىل مجيع القرارات املتعلقة بإتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح                            يشري جملس حقوق ا    " 
                                ، والسل واملالريا اليت اعتمدهتا جلنة  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                       كفريوس نقص املناعة البشري

             حقوق اإلنسان؛

      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦                          ويضع يف اعتباره الفقرة      " 
                           الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان؛

                                                                                                 ويالحـظ تقرير اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة التابعة ملنظمة               " 
               الصحة العاملية؛

              ، الذي أنشأ       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٧          املؤرخ     ٢٤-  ٥٩          ً                                 ويالحـظ أيضاً قرار مجعية الصحة العاملية         " 
                                                                   يل املعين بالصحة العامة واالبتكار والبحوث الصحية األساسية وحقوق                                        الفـريق العامل احلكومـي الدو    

                امللكية الفكرية؛

                                                                                            يـرجو من األمني العام أن يواصل التماس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها               " 
   يل                                                                                              ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما اختذته من خطوات يف سب             

                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /                                                                   حتسـني إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري          
                                 ً                                                   ، والسل واملالريا، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية دورة بعد دورته الرابعة؛ )     اإليدز (

                         يف أية دورة بعد دورته                                                                 من األمني العام، لدى تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان                    ويـرجو  " 
                                                                                                  الـرابعة، عـلى أسـاس مشاوراته مع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة               
ّ                          واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، أن يضّمنه دراسة عن استكشاف                                                                      

                                            راهنة، مبا يساعد على إتاحة األدوية اليت                                       ً                               آلـيات متويـل جديدة ومبتكرة، واضعاً يف حسبانه اآلليات ال          
                                       تكافح هذه اجلوائح من منظور حقوق اإلنسان؛

          ً                                                                                   ويـرجو أيضاً من األمني العام، لدى تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف أية دورة بعد                  " 
          ين بالصحة                      ً                                                                        دورته الرابعة، وآخذاً يف احلسبان املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل احلكومي الدويل املع             

                                                                                                        العامـة واالبـتكار والـبحوث الصحية األساسية وحقوق امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية               
                                                                                               وبالتشـاور مـع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية             

ّ          ً             الدولـية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، أن يضّمنه تقييماً                                             آلثار حقوق امللكية الفكرية على                                                    
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  ،  )     اإليدز (                          متالزمة نقص املناعة املكتسب   /                                                           إتاحـة األدوية يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري         
    .".                                  والسل واملالريا من منظور حقوق اإلنسان

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

                                             فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة      حق كل -     ١٠٨ / ٢
                     والعقليـة ميكـن بلوغه

  :                        يقرر اعتماد النص التايل                  إن جملس حقوق اإلنسان

                         حق كل فرد يف التمتع بأعلى                                  إىل مجيع القرارات املتعلقة بإعمال                        إن جملس حقوق اإلنسان، يشري " 
                    هتا جلنة حقوق اإلنسان،            واليت اعتمد                                         مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦           الفقرة                  يأخذ يف احلسبان   " 
                       املنشئ جمللس حقوق اإلنسان،

                                                         ق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة                                       إىل املقـرر اخلاص املعين حب            يطلـب  " 
               حق كل فرد يف                                               يته احلالية، لدى رفع تقريره عن إعمال                                 ، أن يقوم، يف إطار وال                           والعقليـة ميكـن بلوغه  

                                إىل جملس حقوق اإلنسان يف أي                                                                          التمـتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة ميكـن بلوغه         
                                                                                                     دورة بعد دورته الرابعة، بتناول إمكانية حتديد واستكشاف اخلصائص الرئيسية لوضع نظام صحي فعال              

              التمتع بأعلى                                       ً                             يف ذلك مستوى التنمية يف البلدان انطالقاً من منظور احلق يف                                      ً    متكامل ويف املتناول، مراعياً   
    .".                                 مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[
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                                                 آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية،       -     ١٠٩ / ٢
                        الكامل جبميع حقوق اإلنسان           على التمتع 

      أبريل  /        نيسان   ١٤          املؤرخ     ١٩ /    ٢٠٠٥                                         ، إذ يشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان                                إن جملـس حقوق اإلنسان     
          ً                                                                                              وحييط علماً بتقرير اخلبري املستقل بشأن آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع                   ٢٠٠٥

  ، Add.1)    و (E/CN.4/2006/46                                     االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                              الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق     
                                                                                                              يقـرر أن يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الدعوة إىل عقد مشاورة للخرباء للمسامهة يف                  

         اخلاصة                                                                                                              العملـية اجلاريـة لوضع مشروع املبادئ التوجيهية العامة اليت ينبغي أن تتبعها الدول واملؤسسات املالية               
                                                                                                      والعامـة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات املتعلقة بربامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك   
                                                                                                  الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية ويف تنفيذ هذه الربامج ودعوة املؤسسات املالية الدولية، وخباصة 

                                                              باإلضافة إىل مصارف التنمية اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة املختصة،                                    البـنك الدويل وصندوق النقد الدويل،   
  .                                                 واخلرباء وأصحاب املصلحة الوطنيني إىل املسامهة يف املشاورات

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

      ً صوتا ١٣     ً        صوتا  مقابل ٣٣اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]ل الرابعانظر الفص. وامتناع واحد عن التصويت

  نزاهة النظام القضائي- ٢/١١٠

      أبريل  /        نيسان   ١٩          املؤرخ     ٣٠ /    ٢٠٠٥                                         ، إذ يشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان                                إن جملـس حقوق اإلنسان     
                                                                                            ، يقرر أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني أن يراعي بالكامل، يف أدائه لواليته ويف     ٢٠٠٥

                                      القرار املشار إليه وقرارات ومقررات       )     ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان -      مارس   /    آذار (               رابعة للمجلس                           تقريـره إىل الدورة ال    
  .                                                                                           اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبسألة إقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

                                          حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية-     ١١١ / ٢

      أبريل  /        نيسان   ١٩          املؤرخ     ٤٥ /    ٢٠٠٥                                         ، إذ يشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان                                إن جملـس حقوق اإلنسان     
  ، (E/CN.4/2006/88)          ً                                                                          وحييط علماً بتقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية                  ٢٠٠٥

                                                                                    ليات ذات الصلة وكذلك اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة أن تواصل مجع                                     يقـرر أن يطلب إىل اآل     
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                                                                                                              املعلومات عن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من كافة املصادر ذات الصلة وأن تأخذ هذه                 
                            طلع به من أنشطة يف إطار                             ً                                                             املعلومات يف احلسبان، جنباً إىل جنب مع أي توصيات بشأهنا، يف تقاريرها ويف ما تض              

               ً  ويقرر اجمللس أيضاً   .                                                                              والياهتا كما يشجع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أن تفعل الشيء نفسه
                                                                                                            أن يطلب إىل األمني العام أن جيمع معلومات عن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع                  

  .                                ه املعلومات للمجلس يف دورته اخلامسة                            املصادر ذات الصلة وأن يتيح هذ

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

  احملرومون من حريتهم يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب- ٢/١١٢

  :                        يقرر اعتماد النص التايل                  إن جملس حقوق اإلنسان

       رهاب،                    إدانته القاطعة لإل            ً إذ يؤكد جمدداً "  

                                               إىل ما لألفعال اإلرهابية من أثر يف ضحايا اإلرهاب،               وإذ يوجه األنظار "  

                                                                    بشأن حقوق اإلنسان للمحرومني من حريتهم يف سياق تدابري مكافحة                                 وإذ يسـاوره القلـق     "  
        اإلرهاب،

                                                                                        إىل وجوب أن تكفل الدول أن تكون ما قد تتخذه من تدابري ملكافحة اإلرهاب وافية                     يشـري  "  
                                                                                اهتا مبقتضى القانون الدويل، وخباصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين،       بالتزام

              ً                                                                        حـث الدول كافةً على اختاذ كل ما يلزم من خطوات لضمان استفادة احملرومني من                       يقـرر  "  
    ويل،                                                                                                  حريتهم، بصرف النظر عن مكان توقيفهم أو اعتقاهلم، مما حيق هلم من ضمانات مبوجب القانون الد               

                                                                                                               ومـن بينها، يف مجلة أمور أخرى، احلماية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                  
                                                                                               املهينة، واحلماية من اإلعادة القسرية، وإعادة النظر يف اعتقاهلم، وإتاحة الضمانات القضائية األساسية هلم 

   ".                        إذا كانوا خاضعني للمحاكمة

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /   ثاين          تشرين ال  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أفغانستان- ٢/١١٣

  :                        يقرر اعتماد النص التايل                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                          يرحب بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة                        إن جملس حقوق اإلنسان      " 
                                                                                        نسـان يف أفغانسـتان وعـن إجنـازات املسـاعدة التقنـية يف مـيدان حقوق اإلنسان                            حقـوق اإل  

(E/CN.4/2006/108) مبا يف ذلك التقييم الوارد يف التقرير حلالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وبالتعاون ،                                                                            
     سان،                                                                                اجلاري بني حكومة أفغانستان واملفوضية السامية، وكذلك مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلن

              ويطلب اجمللس إىل   .                                                                       من أجل التصدي حلالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وحيث على مواصلة هذا التعاون
                                                                                                        املفوضة السامية أن تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق               

                                توسيعها يف ميدان حقوق اإلنسان                                                                         اإلنسـان يف أفغانستان وتوفري اخلدمات االستشارية والتعاون التقين و         
                                                                                           وسيادة القانون يف أفغانستان وتقدمي تقارير منتظمة إىل اجمللس عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع 

   ".                                                                          إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، وعن إجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. مد بدون تصويتاعت[

 نيبال:  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٢/١١٤

  :                        يقرر اعتماد النص التايل               جملس حقوق اإلنسان   إن 

                        ً                                                                 حيـيط جملـس حقـوق اإلنسـان علماً بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                 
(E/CN.4/2006/107)  كما حييط علماً بأنشطة         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨          ً        لـه شفوياً يف                   وبتحديـثها ،            ً              

ّ            ويرحب اجمللس بأوجه التحّسن اهلامة يف   .                                                      مكتبها الرامية إىل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان يف نيبال                      
                                                                                            حالة حقوق اإلنسان يف نيبال مع جناح احلركة الدميقراطية، واستعادة املؤسسات الدميقراطية، وإبرام اتفاق 

         تشرين    ٢١                                                                                   م شـامل يؤكـد االلتزام حبقوق اإلنسان وتتضمن إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة يف                   سـال 
                                                                      ويؤكد اجمللس على احلاجة إىل تناول التحديات الكبرية املطروحة مثل توطيد سيادة   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين

                 ميع أصحاب املصلحة             ويهيب اجمللس جب  .                                                          القانون وتعزيز احلماية الواجبة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
                                         ً                                                    أن يكفلـوا االحـترام الكامل حلقوق اإلنسان متشياً مع توصيات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق       

               ً                               ويرحب اجمللس أيضاً بالتعاون اجلاري بني حكومة         .                                                    اإلنسـان وعن طريق مواصلة االلتزام بعملية السالم       
                                        يد والية املكتب يف نيبال وبتعاوهنا مع                                                                       نيـبال ومكتـب املفوضـة السامية وباستعداد حكومة نيبال متد          

                                                     ويشجع اجمللس على مواصلة التعاون يف هذا الصدد من           .                                            اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان     
                                                                                               جانب حكومة نيبال وكذلك من جانب مجيع أصحاب املصلحة من أجل تناول حالة حقوق اإلنسان يف                
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                              ً                                 ن تقدم إىل دورته الرابعة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف                                              ويطلب اجمللس إىل املفوضة السامية أ       .      نيبال
  .                                                        نيبال وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك أنشطته يف جمال التعاون التقين

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

  دارفور- ٢/١١٥

  : يل                اعتماد النص التا        يقرر                  إن جملس حقوق اإلنسان

ُ                                                                             ً                ُيرحب جملس حقوق اإلنسان باتفاق دارفور للسالم املوقع يف أبوجا وبالتدابري اليت اختذت فعالً               - ١ "
                                                                 ً                             ويدعو مجيع األطراف اليت مل توقع بعد على ذلك االتفاق أن تفعل ذلك امتثاالً لقرارات األمم                  .        لتنفيذه

  .                املتحدة ذات الصلة

                                           اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف دارفور، ويدعو مجيع                                     يالحظ اجمللس بعني القلق خطورة حالة حقوق  - ٢ "
ّ                                                                                األطـراف إىل وضـع حّد فوري لالنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وذلك                               
                                                                                                    بتركيز خاص على الفئات الضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال، على أال تعرقل يف الوقت ذاته عودة مجيع           

  .           إىل ديارهم                     ً األشخاص املشردين داخلياً

                                                        َ                                    يالحـظ اجمللـس أن اتفاق دارفور للسالم ينص على مبادئ تعزيز املساَءلة ومنع اإلفالت من                 - ٣ "
                                                                                    ويدعـو مجيع األطراف إىل التمسك باملبادئ اليت تنطبق على الدول واجلهات الفاعلة خالف            .         العقـاب 

  .                                        ً     ً                 الدول على قدم املساواة، وأن تتعاون تعاوناً كامالً يف تنفيذ االتفاق

                             ّ                              ِّ                                 يدعو اجمللس مجيع األطراف، سواء وقّعت اتفاق دارفور للسالم أم مل توقِّعه، إىل ضمان وصول                - ٤ "
                                                                    ً     ً                            مراقيب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املنتشرين يف السودان وصوالً كامالً ال يعيقه عائق               

                       املساعدة اإلنسانية كاملة                                                                           إىل مجـيع األمـاكن اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها، وإىل ضمان تسليم             
  .                                         بسالم وبدون عوائق إىل احملتاجني إليها يف دارفور

                                                                                يرحب اجمللس بعالقات التعاون اليت أقامتها حكومة السودان مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق  - ٥ "
  .                                                                                 اإلنسان يف السودان، ويدعو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته
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                           ً                                  ً                               يدعو اجمللس اجملتمع الدويل عموماً والبلدان املاحنة وشركاء السالم خصوصاً إىل الوفاء بتعهدهم              - ٦ "
                                                                                                           تقدمي الدعم واملساعدة املالية والتقنية العاجلة والكافية إىل حكومة السودان يف جمال تعزيز ومحاية حقوق               

   ".      اإلنسان

   ٣٤      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨ 

  وامتناع١١     ً        صوتا  مقابل ٢٥ تصويت مسجل بأغلبية اعتمد يف[
 .]انظر الفصل الرابع.  عن التصويت١٠
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  القرارات-باء 

  فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات- ٢/١

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

         الذي     ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          ، املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦        الفقرة                         إذ يضـع يف اعتباره       
                                                                                                        قـررت اجلمعـية فيه أنه ينبغي للمجلس حتسني وترشيد مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق                 

                                                                             اإلنسان من أجل احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء الشكاوى، 

           امل حكومي                                   الذي قرر فيه إنشاء فريق ع          ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ      ١٠٤ / ١              إىل مقرره            وإذ يشري  
                                                                                                          دويل مفـتوح العضـوية بشأن مسألة استعراض، وعند اللزوم، حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام                

                              واملسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان،

                                                                                     مبشروع كتيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، بصيغته املنقحة،                         ً   وإذ حييط علماً   
                                                                            املعنية باإلجراءات اخلاصة، وباملقرر املتخذ يف االجتماع الثالث عشر للمكلفني بواليات يف                     من جانب جلنة التنسيق 

                                                                        ً                    إطار اإلجراءات اخلاصة بعرض الكتيب على احلكومات وغريها من األطراف املهتمة طلباً للتعليقات واملدخالت،

              كتيب إجراءات                                                                        الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن يستعرض مشروع                 يـرجو  - ١ 
                                     بصيغته املنقحة وأن يقدم توصيات          ٢٠٠٦       يونيه   /                                                          األمـم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان املؤرخ حزيران         

                                    بشأن إضافات ممكنة له أو تعديالت عليه؛

                                                                           جلـنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي              ً       يـرجو أيضـاً      - ٢ 
                                                                                           خالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات اخلاصة إىل هناية الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان اليت                             التعليقات واملد 

  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان ٦        مارس إىل  /      آذار  ١٢                  ستعقد يف الفترة من 

                                                               العامل أن يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات                 الفـريق                 يدعـو كذلـك      - ٣ 
                                                                    قتراحات اليت قدمها أعضاء اجمللس أثناء املناقشات اليت جرت يف دورته الثانية                                  اخلاصة، مع مراعاة أمور من بينها اال

                                                                                                          بشأن تقارير املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وكذلك خالل الدورات الرمسية وغري الرمسية السابقة               
                         اليت عقدها الفريق العامل؛

                                            اإلنسان يف دورته الرابعة عن التقدم احملرز                                                       الفريق العامل إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق               يدعو   - ٤ 
  .                  يف تنفيذ هذا القرار

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

  وامتناع اثنني١٥     ً        صوتا  مقابل ٣٠اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الرابع. عن التصويت
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   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٢/٢

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                           ً                                                               بـالغ القلـق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظر عن حالتها                            يسـاوره     إذ   
                                                                 ً      ً                   االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،

                                        مؤمترات وقمم األمم املتحدة ذات الصلة،                                                        يف هذا الصدد االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف                            وإذ يؤكد من جديد    
      ويف      ١٩٩٥                                                                                                                  مبا فيها االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف القمة العاملية للتنمية االجتماعية اليت عقدت يف كوبنهاغن يف عام                   

          اء الدول                                         والوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها رؤس         ٢٠٠٠                                                                       إعـالن األمـم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام             
  ،    ٢٠٠٥                                       واحلكومات يف القمة العاملية املعقودة يف عام 

                                                                     أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل ذات أولوية بالنسبة إىل اجملتمع الدويل؛    يؤكد - ١ 

                            حقوق الفقراء املرفق بقرار      :                                                               مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان                ً  حييط علماً  - ٢ 
  ؛    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٢٤        املؤرخ  ٩ /    ٢٠٠٦                        تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                 اللجنة الفرعية ل

ّ                                                  مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّمم مشروع املبادئ التوجيهية، من أجل                     يـرجو  - ٣                                              
    شأة                                                                                                                 احلصول على آراء الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة املن               

                                                                                                                مبوجـب معاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا فيها اخلبري املستقل املعين بقضية حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات                
                                                                                                                      حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع                  

  .               ً                        وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة                                  عن آرائهم، وغريهم من أصحاب املصلحة، 

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل- ٢/٣

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                              سوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل                                          ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن ال                            إذ يسـاوره بـالغ القلق      
  ،    ١٩٦٧                                                            حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام 

  ،    ١٩٨١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧      املؤرخ   )     ١٩٨١   (   ٤٩٧                 إىل قرار جملس األمن         وإذ يشري  
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         كانون   ١          املؤرخ    ٠ ٤ /  ٦٠                                                                إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار                       ً     وإذ يشـري أيضاً    
            ، ويطالبها   )    ١٩٨١ (   ٤٩٧                                                                    الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار جملس األمن                 ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                                  باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،

        بفرض      ١٩٨١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                                       عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ                                    وإذ يعـيد مرة أخرى تأكيد      
                                                                    ها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،              قوانينها وواليت

                                      ً                                          مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،                وإذ يؤكد من جديد 

                       اإلسرائيلية اليت متس                                                           بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات                   ً                     وإذ حيـيط علماً مع بالغ القلق       
    ٢٦       املؤرخ    ) A/60/380 (                                                                                حقـوق اإلنسـان للشـعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة               

                                                                                           ، ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن                  ٢٠٠٥       أغسطس   /  آب
                خلاصة واستقباهلا،                                            أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة ا

                                                                                               باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                         وإذ يسترشد  
      أغسطس  /     آب   ١٢                                                                                                ويؤكـد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة                

                         ، على اجلوالن السوري احملتل،    ١٩٠٧   و    ١٨٩٩             الهاي لعامي                              ، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت    ١٩٤٩

                                                                             أمهـية عملـية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قراري جملس األمن                                        وإذ يؤكـد مـن جديـد       
       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢٢       املؤرخ    )     ١٩٧٣   (   ٣٣٨    و     ١٩٦٧       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ٢٢         املـؤرخ     )     ١٩٦٧   (   ٢٤٢
                                                                      يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف                                                 ومـبدأ األرض مقابل السالم، وإذ          ١٩٧٣

  )     ١٩٧٣   (   ٣٣٨ و  )     ١٩٦٧   (   ٢٤٢                                                                           اسـتئناف حمادثـات السالم على أساس التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن             
                              إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،

                      اإلنسان، وآخرها القرار                                                  القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق              ً         وإذ يؤكد أيضاً من جديد 
  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤        املؤرخ  ٨ /    ٢٠٠٥

                                                                                         إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن                  يطلـب  - ١ 
                                               الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار           )     ١٩٨١   (   ٤٩٧                                                ذات الصـلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن         

ٍ                                 ض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الٍغ وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل،           إسرائيل فر                                                        
                                           ً  وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

                                                                                    إىل إسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي                     ً  يطلب أيضاً  - ٢ 
                                                                             ن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري                                    والوضـع القانوين للجوال   

                                         احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛
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                                                                                    إىل إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على                      يطلب كذلك  - ٣ 
                                                     لكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات                                                          املواطـنني السـوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وبا        

                                                                                                                 األخـرى املشار إليها يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان                 
                                                    للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

                                                         يعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة                                             أن مجيع التدابري واإلجراءات التشر         يقرر - ٤ 
                                                                                        ً      ً   القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً 

     نوين؛                                                                                     للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قا

                                                                            إىل الدول األعضاء أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو                               يطلـب مـرة أخرى     - ٥ 
                          اإلدارية املشار إليها أعاله؛

                                                                                  األمـني العـام أن يوجـه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة،                         يطلـب إىل   - ٦ 
                                                          ليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن                                                            والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلق     

ُ      ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة املزمع عقُدها                                                     ً                                        
  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان-     مارس  /      يف آذار

                   سوري احملتل يف دورته                                                                    مواصـلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن ال                 يقـرر  - ٧ 
  .       الرابعة

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

      ً                صوتا  مقابل صوت واحد٣٢اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الرابع.  عن التصويت١٤وامتناع 

                                                             املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها         -   ٤ / ٢
              السوري احملتل                     القدس الشرقية، واجلوالن

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                     مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،         إذ يسترشد 

                         ً                                                          أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كما                              وإذ يؤكد من جديد    
                                                            يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني                                                      وردت يف ميـثاق األمم املتحدة ووردت بتفصيل       

                                               حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،
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                                                                                            إىل القـرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس األمن واجلمعية العامة،                         وإذ يشـري   
                                 ، الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٨        املؤرخ    ١٠٦ /  ٦٠                          وآخرها قرار اجلمعية العامة 

                                                                        جديد على مجلة أمور منها عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

                                                                                 أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب،                                  وإذ يضع يف اعتباره    
         ً                                                       بق قانوناً على األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت                     ، واليت تنط      ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢            املـربمة يف    

                                                                              ، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكر باإلعالن الذي اعتمده                ١٩٦٧                            حتتـلها إسرائيل منذ عام      
  ،    ٢٠٠١       ديسمرب /            كانون األول ٥                                                                     مؤمتر األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

                                                                                              أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هو خرق                          وإذ يـرى   
                                                                                                               التفاقـية جنـيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول                  

   ،  ٩   ١٩٤      أغسطس  /    آب  ١٢                                اإلضايف األول التفاقيات جنيف املؤرخة 

                          بشأن اآلثار القانونية        ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩                                                     إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف                    وإذ يشـري   
                                                                                                                 الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، وإىل استنتاجها أن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض                

      ً                  خرقاً للقانون الدويل،    متثل  )                      مبا فيها القدس الشرقية (                 الفلسطينية احملتلة 

  ،    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز  ٢٠        املؤرخ   ١٥ /  ١٠-                          إىل قرار اجلمعية العامة دإ            ً وإذ يشري أيضاً 

ّ                                                                                       إىل متّسكه بتنفيذ الطرفني التزاماهتما القائمة مبوجب خريطة الطريق اليت وضعتها اللجنة                           وإذ يشري كذلك         
       ، وإذ   )        ، املرفق S/2003/529 (                  ساس وجود دولتني                                                                    الرباعـية إلجيـاد حل دائم للرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين على أ          

                                                         يالحظ على وجه التحديد دعوهتا لتجميد مجيع األنشطة االستيطانية،

                                                                                              عـن شديد القلق إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة املستوطنات                         وإذ يعـرب   
                                          نساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،                                                         وتوسيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة، منتهكة بذلك القانون اإل

                                                                                                        مبـا يف ذلـك خطط توسيع املستوطنات حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية        
        جماورة، 

                                                                                ألن استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلية تقوض حتقيق حل النـزاع على أساس                                 وإذ يعـرب عن قلقه     
  ،          وجود دولتني

                                                           تفكيك مستوطنات يف قطاع غزة ويف أجزاء من مشايل الضفة الغربية،        وإذ يالحظ 

                                                                                  إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل، يف تشييد اجلدار داخل                 ُ                        وإذ ُيعرب عن قلقه الشديد     
                خاص إزاء مسار                                                                                      األرض الفلسـطينية احملـتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، ويعرب عن قلقه بوجه       

                 ً                                                   ، مما قد حيكم مسبقاً على أي مفاوضات يف املستقبل وجيعل حل قيام                 ١٩٤٩                                    اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام       
                           ً                                                           دولتني مستحيل التنفيذ مادياً ويتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين،
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ُ       ألن مسار اجلدار قد ُرسم ب                     وإذ يساوره بالغ القلق                                                    طريقة تضم الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية                   
                                                يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة،                                   وإذ يعـرب عن قلقه                                          ً     ً                                                إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً 
  ،    ١٩٦٧                         الفلسطينية احملتلة منذ عام                                                 وخاصة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي 

                                                                                         بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                    يرحـب  - ١ 
١٩٦٧    )   E/CN.4/2006/29 و    A/HRC/2/5(             ويناشـد حكومـة إسرائيل التعاون مع املقرر اخلاص لتمكينه من ،                                                                     

                        االضطالع بواليته بشكل تام؛

  :           إزاء ما يلي         الغ قلقه          يعرب عن ب - ٢ 

                                                                ً                      استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا يف   ) أ ( 
                                                                                                     ذلـك توسـيع املسـتوطنات، ونـزع ملكـية األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد             

                                                      غيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف لألراضي احملتلة، مبا                                                 الفلسـطينيني، وشق الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل ت  
                                                    ً                                                      فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري احملتل، ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف               

   ات                                        من تلك االتفاقية؛ كما أن املستوطن        ٤٩                    ، وال سيما املادة         ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                       وقـت احلرب املربمة يف      
                                                                                                              تشكل عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وذات سيادة متلك                

               مقومات البقاء؛

                                                           الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم اإلسرائيلية         ١-                                     اخلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة هاء      ) ب ( 
                                                                  الشرقية احملتلة عن اجلزأين الشمايل واجلنويب من الضفة الغربية                                                          وتشـييد اجلدار حوهلا، فاصلة بذلك أكثر القدس       

                         وعازلة سكاهنا الفلسطينيني؛

                               وحدة سكنية إضافية يف مستوطنات    ٩٠٠                                                        اخلطـط اإلسرائيلية اجلديدة الرامية إىل بناء أكثر من           ) ج ( 
                                       إسرائيلية خمتلفة يف الضفة الغربية احملتلة؛

                                                               أهنا ستحتفظ بالكتل االستيطانية الرئيسية يف األرض الفلسطينية                               ً         آثار إعالن إسرائيل مؤخراً عن        ) د ( 
                                                                          احملتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛

                                                                                             توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة اليت بات                ) ه ( 
ّ        ميكن أن يشكل وضعاً دائماً على األرض، وهو ما يعّد من   "     ً      ً  أمراً واقعاً "                ف اجلدار، مما خيلق                      يتعذر الوصول إليها خل                     ً      ً                

  ؛ )١ (                قبيل الضم الفعلي

                                                      

                             تشييد جدار يف األرض الفلسطينية                                                          حمكمة العدل الدولية، فتوى بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن   :     انظر  ) ١ (
  .   ١٢١         الفقرة       احملتلة،
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                            ّ                                                                   قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف اإلسرائيلية،               ) و ( 
        ً                                              انتهاكاً للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

                                                                                         استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، وتقييد              ) ز ( 
                                                                                                                 حرية تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكرر لنقاط العبور يف قطاع غزة، قد تسببا يف إجياد وضع                   

                                      تع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية                                                   ّ       ً                       إنسـاين حـرج للغايـة بالنسـبة إىل السكان املدنيني، وأثّرا سلباً يف مت              
            واالجتماعية؛

                                                                                                  استمرار البناء املنايف للقانون الدويل للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس                 ) ح ( 
               الشرقية وحوهلا؛

  :                                             إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يلي  حيث - ٣ 

                                                      ة يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري                              أن تتخلى عن سياستها االستيطاني  ) أ ( 
             ً                                                                                                وأن تقـوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقف توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك لدواعي                 

                        وما يتصل بذلك من أنشطة؛  "              النمو الطبيعي "

                                              أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛  ) ب ( 

     ، ال      ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                                                         على التنفيذ الكامل التفاق الوصول واالنتقال املؤرخ           حيث - ٤ 
                                                    ً                                                    سـيما اإلسـراع بإعـادة فتح معربي رفح وكارين الذي يشكل أمراً حاسم األمهية لضمان مرور املواد الغذائية           

                            الفلسطينية احملتلة ويف داخلها؛                      ً                                      واإلمدادات األساسية، فضالً عن وصول وكاالت األمم املتحدة إىل األراضي 

                                                                                            إسرائيل بتنفيذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات املقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية                 يطالب - ٥ 
                                                                                                حلقوق اإلنسان يف تقريرها املقدم إىل اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني بشأن الزيارة اليت قامت هبا إىل األراضي 

  ؛ )E/CN.4/2001/114 (                  رائيل ومصر واألردن                     الفلسطينية احملتلة وإس

                                                                                        إسـرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسلحة وتوقيع عقوبات                      يناشـد  - ٦ 
                                                                                                      جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية      

                                                               كات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛                        املدنيني الفلسطينيني واملمتل

                                                 ً     ً                                          إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املذكورة                 يطالب - ٧ 
  ؛    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٩                                         يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

    ٢٦                                                               لفلسطينية وقبول اجلانب اإلسرائيلي هبا، هذه اهلدنة اليت بدأ نفاذها يف                 مببادرة اهلدنة ا    يرحب - ٨ 
                                                                                 ، وحيث مجيع األطراف على احملافظة على هذه اهلدنة اليت ميكن أن متهد الطريق إىل                   ٢٠٠٦       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  

                             ّ             مفاوضات حقيقية تسري يف اجتاه حلّ عادل للرتاع؛
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                                                         دة لعملية السالم وأن ينفذا خريطة الطريق اليت أقرها                                               الطـرفني على أن يعطيا دفعة جدي           حيـث  - ٩ 
       ً     ً                       تنفيذاً كامالً، هبدف التوصل إىل          ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٩       املؤرخ    )     ٢٠٠٣ (    ١٥١٥                     جملس األمن يف قراره     

        تشرين   ٢٢      املؤرخ   )     ١٩٦٧ (   ٢٤٢                       ً                                               تسـوية سياسـية شـاملة وفقـاً لقـرارات جملس األمن، مبا يف ذلك القرار       
                           وسائر قرارات األمم املتحدة     ١٩٧٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٢      املؤرخ   )     ١٩٧٣ (   ٣٣٨          والقرار     ١٩٦٧      نوفمرب  /     الثاين

ُ                                      ذات الصـلة، ومـبادئ املؤمتـر املعـين بتحقيق السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف                              تشرين    ٣٠                                                             
                   ائيل وفلسطني، بأن                                                                            ، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها إسر               ١٩٩١        أكتوبر   /    األول

                  تعيشا يف سالم وأمن؛

  .                                           مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الرابعة    يقرر -  ١٠ 

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

      ً                صوتا  مقابل صوت واحد٤٥اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الرابع. وامتناع واحد عن التصويت

ّ       التنفيذ الفع ال لل- ٢/٥  صكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان            

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢١        املؤرخ   ٧٨ /    ٢٠٠٤                          إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري 

                                                                        باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هيئات معاهدات حقوق                   ً              حييط علماً مع التقدير    - ١ 
                                                                          مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واألمني العام لألمم املتحدة بغية حتسني                                             اإلنسان باألمم املتحدة، ومفوضة األ    

                                                        فعالية نظام هيئات املعاهدات، ويشجع على مواصلة هذه اجلهود؛

                                                                                    املفوضـة السامية على إجراء دراسة بشأن اخليارات املختلفة فيما يتعلق بإصالح نظام              يشـجع  - ٢ 
                                                                   وغريها من أصحاب املصلحة يف هذا الصدد، وعلى تقدمي تقرير عن                                                      هيئات املعاهدات وعلى التماس آراء الدول     

  .                      ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد بدون تصويت[

----- 


