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 احملتويات

 الصفحة الفصل

أما املقررات اليت اعتمدت [القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة  -أوالً
 ٣ .......................]A/HRC/4/L.11قبل اجللسة احلادية والثالثني فترد يف الوثيقة 

  القرارات -ألف

 ٣ ....................................................احلق يف التنمية - ٤/٤

 ٤ ...........العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان - ٤/٥

 ٦ ..............تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان - ٤/٦

 ٩ ......تصحيح وضع جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ٤/٧

 ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٤/١٠١-متابعة املقرر دإ   - ٤/٨
الـذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة          

 ١٠ ........................"حقوق اإلنسان يف دارفورحالة "واملعنون 

 ١١ ......................................مناهضة تشويه صورة األديان - ٤/٩

 القضـاء عـلى مجـيع أشـكال التعصب والتمييز القائمني على             - ٤/١٠
 ١٤ .............................................أساس الدين أو املعتقد

 املقررات -باء 

 ١٤ .............. والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحداإلنسانحقوق  - ٤/١٠٣

 ١٥ .....................يل يف ميدان حقوق اإلنسانتعزيز التعاون الدو - ٤/١٠٤

 ١٥ ................................تأجيل النظر يف مشاريع املقترحات - ٤/١٠٥
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 القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة  -أوالً 

  القرارات-ألف 

  احلق يف التنمية- ٤/٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 أيضاً إىل مجيع قرارات جلنة حقوق    وإذ يشري  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٤إىل قراره   إذ يشـري     
 اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية، ال سيما احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية واقعاً لكل شخص، 

  إىل ميثاق األمم املتحدة وإىل الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان،وإذ يشري 

 إطار الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بدعم من فرقة العمل الرفيعة  باجلهود اجلارية يفوإذ حييط علماً 
املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية من أجل وضع جمموعة من املعايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية، على                 

  من األهداف اإلمنائية لأللفية، ٨حنو ما هو حمدد يف اهلدف 

 ؛)A/HRC/4/47(ق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته الثامنة  بتقرير الفرييرحب -١ 

 :يقرر -٢ 

أن يعمل على أن يكون جدول أعماله معززاً للتنمية املستدامة وإجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية  )أ(
على النحو  ناهضـاً هبـا، وأن يوافـق، يف هذا الصدد، على برنامج عمل يفضي إىل النهوض باحلق يف التنمية،                    

 من إعالن وبرنامج عمل فيينا، ليصل إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان             ١٠ و ٥املنصوص عليه يف الفقرتني     
 واحلريات األساسية األخرى املكرسة يف الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

لعامل املعين باحلق يف  من تقرير الفريق ا٥٤ إىل ٥٢أن يؤيد خارطة الطريق املبينة يف الفقرات من  )ب(
التنمـية عن دورته الثامنة، اليت ستعمل على أن ميتد نطاق معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية، على النحو                  

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت قامت فرقة العمل الرفيعة املستوى بإعدادها واليت سيقوم              ٨احملـدد يف اهلدف     
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، يف      ٨وتنقيحها تدرجيياً لتشمل العناصر األخرى يف اهلدف        الفريق العامل بتطويرها    

 ؛٢٠٠٩أجل أقصاه 

أن يستخدم، حسب االقتضاء، املعايري املذكورة أعاله، على النحو الذي أيده الفريق العامل، يف               )ج(
 وضع جمموعة شاملة ومتماسكة من املقاييس إلعمال احلق يف التنمية؛

أن يتخذ الفريق العامل، لدى إكمال املراحل املذكورة أعاله، اخلطوات املالئمة لضمان احترام              )د(
هـذه املقايـيس وتنفيذها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف                   

 لزامية، عرب عملية مشاركة قائمة     التنمـية، وقـد يتطور ليشكل أساساً للنظر يف مقياس قانوين دويل ذي طبيعة إ              
 على التعاون؛
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أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات                  )ه(
 سنوية تستغرق مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس؛

ة بإعمال احلق يف التنمية املنشأة يف إطار الفريق         أن جيدد أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعني         )و(
العـامل املعـين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق سبعة أيام عمل وأن تقدم                     

 تقاريرها إىل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية؛

اإلنسان أن تواصل اختاذ مجيع التدابري الالزمة أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  )ز(
 وأن ختصص املوارد الضرورية لتنفيذ هذا القرار تنفيذا فعاالً؛

 . أيضاً استعراض ما ُيحرز من تقدم يف تنفيذ هذا القرار على سبيل األولوية يف دوراته املقبلةيقرر -٣ 

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 .]فصل الثالثانظر ال. اعُتمد بدون تصويت[

  العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان- ٤/٥

 إن جملس حقوق اإلنسان،

مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ ُيعرب بشكل خاص عن احلاجة إىل حتقيق التعاون              إذ يسترشد    
 ون متييز،الدويل على تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع د

 ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨ إعالن احلق يف التنمية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها            وإذ يؤكد من جديد    
 ،١٩٨٦ديسمرب /كانون األول

 أن العوملة ليست جمرد عملية اقتصادية، بل هلا أيضاً أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية               وإذ ُيـدرك   
 امل جبميع حقوق اإلنسان،وقانونية تؤثر يف التمتع الك

بـأن العوملة ينبغي أن تسترشد باملبادئ األساسية اليت ترتكز عليها جمموعة صكوك حقوق              وإذ ُيسـلّم     
اإلنسـان، كاملسـاواة واملشـاركة واملسـاءلة وعدم التمييز، على الصعيدين الوطين والدويل، واحترام التنوع،                

 والتسامح، والتعاون والتضامن الدوليني،

  أنـه فيما تتيح العوملة فرصاً كبرية للنمو والتنمية االقتصاديني املستدامني لالقتصاد العاملي،               يؤكـد  وإذ 
وفيما تتيح منظورات جديدة بشأن إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي، تتسم يف الوقت احلاضر خبلل شديد                 

 يف توزيع املنافع ويف تقاسم التكاليف،
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ان النامية تواجه صعوبات خاصة هبا يف جماهبة حتدي العوملة، ال سيما أقل البلدان منواً                أن البلد  وإذ يؤكد  
 اليت ال تزال مهمشة يف االقتصاد العاملي اآلخذ بالعوملة،

 إزاء عدم كفاية التدابري الرامية إىل تضييق الفجوة اآلخذة يف االتساع بني البلدان              وإذ يساوره بالغ القلق    
 ن النامية، مما يؤثر سلباً يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وال سيما يف البلدان النامية،املتقدمة والبلدا

على أن الفجوة السحيقة بني األغنياء والفقراء اليت تقسِّم اجملتمع البشري، واهلوَّة املتسعة باطراد وإذ يؤكد  
  االزدهار واألمن واالستقرار يف العامل،بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ُيشكالن خطراً كبرياً يهدد

 بأنه فيما ميكن للعوملة أن تؤثر يف حقوق اإلنسان من خالل تأثريها يف مجلة أمور منها دور                  وإذ يسـلّم   
 الدولة، تبقى الدولة هي املسؤولة يف املقام األول عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،

 اعدة البلدان والشعوب املستبَعدة من العوملة أو املتضررة منها، على املسؤولية املشتركة عن مسوإذ يؤكد 

 عـلى وجوب أن تكون التنمية يف صلب جدول األعمال االقتصادي الدويل وعلى أن               ُيؤكـد  -١ 
الترابط بني االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وااللتزامات والتعهدات الدولية، سيساهم يف هتيئة بيئة متكينية للتنمية، 

 ساهم يف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان كافة للجميع؛ت

 اجملتمع الدويل على البحث يف بطء التقدم احملرز يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،              حيث بشدة  -٢ 
هبدف اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملالئمة، مبا فيها حتسني املساعدة اإلمنائية الرمسية، والبحث عن حل دائم ملشكلة 
الديـون اخلارجية، والوصول إىل األسواق، وبناء القدرات، ونشر املعرفة والتكنولوجيا، من أجل حتقيق اندماج               

 البلدان النامية بنجاح يف االقتصاد العاملي؛

 على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية مشاركة كاملة وفعالة يف عملية صنع              ُيشدد -٣ 
 القواعد على الصعيد الدويل هبدف ضمان التوزيع العادل ملكاسب النمو والتنمية          القـرارات االقتصـادية ووضع    

 املستدامة يف اقتصاد عاملي آخذ يف العوملة؛

 على ضرورة قيام هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ُيؤكد -٤ 
 ه، مبراعاة مضمون هذا القرار؛واألفرقة العاملة يف اجمللس، كل يف نطاق واليت

 . أن ينظر يف هذه املسألة من جديد يف دورته املقبلةُيقرر -٥ 

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 صوتاً ٣٤اعُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية     [
 .]انظر الفصل الثالث.  صوتا١٣ًمقابل 
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  تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٤/٦

 حقوق اإلنسان،إن جملس 

 ٤٨/١٤١إىل مجيع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة واللجنة، وخاصة قراري اجلمعية العامة إذ يشري    
، وقرارات جلنة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٤ و ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املـؤرخ   

 ، ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٩/٥٤، و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ١٩٩٨/٨٣حقـوق اإلنسان    
  ٨ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٧ املؤرخ   ٢٠٠٠/١و

 ، ٢٠٠٤أبريل /نيسان

، اليت قررت فيها    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من القرار   ) ز(٥ إىل الفقرة    وإذ يشـري أيضاً    
إلنسان بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية العامة اجلمعية أن يضطلع جملس حقوق ا

 ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١يف قرارها 

 ؛٢٠١٠ بأن موارد امليزانية العادية للمفوضية السامية سوف تتضاعف حبلول عام وإذ حييط علماً مع االرتياح 

 املسامهات غري املخصصة الغرض املقدمة من اجلهات املاحنة آخذة يف  بأن وإذ حيـيط عـلماً مع االرتياح       
االزدياد، األمر الذي ُيعطي املفوضية السامية املرونة الالزمة لتخصيص املوارد ألنشطتها التنفيذية مبا يتفق وقرارات 

 معاملة اجمللـس وسـائر أجهـزة وهيـئات األمـم املـتحدة ذات الصلة، وبغية معاملة مجيع حقوق اإلنسان                    
 منصفة ومتساوية،

 أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية ومترابطة ومتشابكة وال ميكن جتزئتها،             وإذ يؤكـد من جديد     
وأنـه جيـب على اجملتمع الدويل أن يعاِمل حقوق اإلنسان على نطاق عاملي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم                   

 املساواة وبنفس الدرجة من التشديد، 

 بأن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان والتشجيع على احترامها،ر وإذ يذكِّ 

 احلرص، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان، على توافر عناصر العاملية واملوضوعية             وإذ يؤكد من جديد    
فوض األمم املتحدة السامي حلقوق     وعـدم االنتقاء وإذ يؤكد، يف هذا الصدد، احلاجة إىل مواصلة ضمان قيام م             
 اإلنسان بتطبيق هذه املبادئ تنفيذاً ملهام واليته وألنشطة املفوضية السامية،

، ٤٨/١٤١املفوضة السامية على أن تواصل، يف إطار واليتها املبّينة يف قرار اجلمعية العامة              وإذ يشـجِّع     
  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واحلق      االضطالع بدور نشط يف تعزيز ومحاية مجيع احلقوق املدنية        

 يف التنمية، 

 بـأن إعـالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف               وإذ يذكِّـر أيضـاً     
ن ، قد اعترفا بضرورة تكييف وتعزيز آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا          (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /حزيران

 وفقاً لالحتياجات الراهنة واملقبلة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،
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 أن املفوض السامي جيب أن يتحلّى بأخالق رفيعة وبدرجة عالية من الرتاهة             وإذ يؤكـد مـن جديـد       
تفهُّم الشخصـية، ويتمتع باخلربة الفنية، مبا يف ذلك اخلربة يف ميدان حقوق اإلنسان، ويتوفر لديه من املعرفة وال                 

 للثقافات املتنوعة ما يلزم ألداء واجباته حبياد وموضوعية وال انتقائية وفعالية،

 وبالتقارير ذات الصلة الصادرة عن املفوضية السامية        ٦١/١٥٩ بقرار اجلمعية العامة     وإذ حيـيط عـلماً     
(A/HRC/4/93) ووحدة التفتيش املشتركة (JIU/REP/2006/3)ي املفوضية السامية، واملتعلقة بتكوين مالك موظف 

  مبقـرر األمـني العـام يف مذكـرته بشأن متابعة االستعراض اإلداري للمفوضية السامية                وإذ يرحـب   
)A/61/115/Add.1 (     تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري للمفوضية         "الـذي مفاده أن 
)JIU/REP/2006/3 الوارد يف الوثيقة A/61/115 (التايل إىل جملس حقوق اإلنسانسيقدم ب." 

  باحلاجة إىل زيادة ومواصلة دعم ودراسة برامج وأنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،واقتناعاً منه 

 على أن املفوضية السامية هي مكتب عام ميثل اجلميع وينبغي أن يتجلى فيه، بالتايل، تنوُّع يشدِّد -١ 
أن املفوضية السامية، بوصفها جزءاً من األمانة العامة لألمم املتحدة، حتكمها     اخللفـيات، ويذكِّر يف هذا الصدد ب      

 من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بسياسات التوظيف، وهذه مسألة أساسية لضمان تنفيذ مبادئ العاملية ١٠١املادة 
 واملوضوعية والالانتقائية عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان؛

 العام أن يويل االعتبار الواجب، لدى تعيني املفوض السامي، للتناوب اجلغرايف             إىل األمني  يطلب -٢ 
 ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١وفقاً ملا ينص عليه قرار اجلمعية العامة 

 املفوضية السامية على مواصلة املمارسة الراهنة املتمثلة يف االستخدام األمثل للخربة املتاحة يشجِّع -٣ 
  جمال حقوق اإلنسان وذات الصلة باملناطق اليت تضطلع فيها بأنشطة ومن هذه املناطق حسب االقتضاء؛يف

املفوضة السامية إىل مراعاة مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس   يدعو   -٤ 
ت على النحو املالئم يف تقاريرها لدى وضع اخلطط ألنشطة املفوضية السامية ويطلب إليها أن تعكس هذه القرارا       

 السنوية املرفوعة إىل اجمللس واجلمعية العامة،

ضمان عنصر الشفافية يف أنشطتها وعملياهتا من خالل احلوار          املفوضـية السامية على   يشـجِّع    -٥ 
الصلة والتشاور املستمرين مع الدول األعضاء بطرق منها عقد جلسات إعالمية منتظمة ومراعاة القرارات ذات               

 الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس؛

 مـن املفوضة السامية، يف هذا الصدد، تزويد مجيع الدول باملعلومات املالية املناسبة عن          يـرجو  -٦ 
املفوضية وعن ميزانيتها بطرق منها عقد جلسات إعالمية غري رمسية بشأن التربعات، مبا يف ذلك نسبتها وختصيصها 

 ة بالتكلفة الكاملة لربنامج حقوق اإلنسان؛يف امليزانية اإلمجالي
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 احلاجة إىل القيام دون تأخري بتزويد برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بكل             يؤكد من جديد   -٧ 
مـا يلـزم من املوارد املالية واملادية وموارد املوظفني من امليزانية العادية لألمم املتحدة من أجل متكني املفوضية                   

  والياهتا بكفاءة وفعالية وسرعة؛السامية من أداء

 بالتربعات املقدمة إىل املفوضية السامية، وال سيما تلك املقدمة من البلدان النامية، ويدعو يرحب -٨ 
 اجلهات املاحنة، يف هذا الصدد، إىل مراعاة دعوة املفوضة السامية إىل تقدمي مسامهات غري خمصصة الغرض؛

 السامي تشتمل على تعزيز ومحاية إعمال احلق يف التنمية وأن            أن مهام املفوض   يؤكد من جديد   -٩ 
على املفوضية السامية أن تكرِّس ما يكفي من املوارد واملوظفني ملتابعة إعمال هذا احلق بغية تعزيز أنشطتها الرامية 

 إىل إعماله بصورة فعالة؛

حلقوق االقتصادية واالجتماعية  إىل املفوضة السامية أن تواصل التشديد على تعزيز ومحاية ايطلب -١٠ 
والثقافية يف األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية السامية ويشجِّع املفوضة السامية، يف هذا الصدد، على مواصلة تعزيز 

 عالقتها هبيئات األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة املعنية؛

اهليكل اإلداري للمفوضية السامية، مبا يف ذلك  إىل املفوضة السامية أن تواصل تعزيز يطلب أيضاً -١١ 
إدارة املوارد البشرية، وأن حتسِّن قدرة املفوضية على االستجابة يف مجيع اجملاالت ذات األولوية، وخاصة احلقوق                

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو أمر يتطلب قدرة حبثية وحتليلية خاصة؛

هوض بالتعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان           من املفوضة السامية الن    يرجو -١٢ 
 وإجراء حوار مع مجيع احلكومات تنفيذاً لواليتها بغية تأمني االحترام جلميع حقوق اإلنسان؛

 أن اخلدمات االستشارية وخدمات التعاون التقين اليت تقدَّم بناء على طلب من احلكومات              يعلن -١٣ 
وطنية واحلس الوطين باملسؤولية يف ميدان حقوق اإلنسان تشكل إحدى الوسائل األكثر            بغـية تنمية القدرات ال    

 كفاءة وفعالية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان والدميقراطية؛

على ضرورة زيادة ما خيصَّص من موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة لتوفري اخلدمات             يشـدِّد    -١٤ 
  يف ميدان حقوق اإلنسان؛االستشارية والتعاون التقين

 املفوضة السامية إىل مواصلة توفري املعلومات عن التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم              يدعو -١٥ 
املـتحدة، ويدعوهـا أيضاً إىل إتاحة املعلومات بشأن االتفاقات املعقودة مع سائر هيئات األمم املتحدة وبشأن                 

  حسب االقتضاء؛تنفيذها، وذلك بطريقة صرحية وشفافة،

 من املفوضة السامية اختاذ املزيد من التدابري لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة بغية              يرجو -١٦ 
 حتسني التوازن اجلغرايف لتكوين مالك موظفي املفوضية على املستويات كافة؛
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 ٦١/٢٤٤ة  ، يف هذا الصدد، على ضرورة مراعاة الطلب الوارد يف قرار اللجنة اخلامس            يؤكـد  -١٧ 
والقاضي بأن يقدِّم األمني العام إىل اجلمعية العامة، بالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،                

 مقترحات ملعاجلة عدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملوظفي هذه املفوضية؛

لس املعلومات املطلوبة    املفوضة السامية إىل أن تقدم يف تقريرها السنوي إىل اجمل          يدعو من جديد   -١٨ 
 عمالً هبذا القرار؛

 . النظر يف تنفيذ هذا القرار يف دورة مقبلة يف إطار البند املناسب من جدول األعماليقرر -١٩ 

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 صوتاً وامتناع   ٣٥اعُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية      [
 .]انظر الفصل الثالث.  عضواً عن التصويت١٢

 صحيح وضع جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ت- ٤/٧

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 يف اعتـباره أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أُنشئت مبوجب قرار اجمللس               إذ يضـع   
ات األخرى  ، فيما أُنشئت مجيع هيئات املعاهد     ١٩٨٥مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ١٩٨٥/١٧االقتصادي واالجتماعي   

 مبوجب أحكام نصت عليها تلك املعاهدات،

 اليت تنص على أن مجيع ١٩٩٣ مبادئ املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف عام وإذ يؤكد 
حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وعلى وجوب التعامل معها على قدم املساواة وعلى 

  من األمهية،نفس القدر

 :ُيقرر 

الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً   )أ( 
للقـانون الـدويل، وخباصة قانون املعاهدات الدولية، وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نداً جلميع اهليئات األخرى                 

 لرصد املعاهدات؛

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف السياق أعاله، أن تقدم إىل اجمللس           الطلب إىل جلنة احلقو    )ب( 
 تقريراً توجز فيه آراًء ومقترحاٍت وتوصياٍت بشأن هذه املسألة بغية املساعدة على             ٢٠٠٧يف دورته األخرية لعام     

 بلوغ اهلدف آنف الذكر؛
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احلصول على آراء الدول وآراء     الطلـب إىل املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان أن تسعى إىل             )ج( 
اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف هذه املسألة، وأن تعد تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من إدارة الشؤون                 

 ؛٢٠٠٧القانونية يف هذا الصدد، لتقدميها إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام 

فة الذكر وأهدافها، على أن ُتربز أمهّية       إجـراء حـوار تفاعلي يف الدورة ذاهتا بشأن العملية آن           )د( 
مـبادئ العاملية وعدم التجزئة وأولوية التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة، هبدف البت يف وجهة                  

 .هذه العملية يف املستقبل

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤/١٠١-مـتابعة املقرر دإ    - ٤/٨
الـذي اعـتمده جملـس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة            

 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"واملعنون 

 إن جملس حقوق اإلنسان،

ق ، املعتمد بتوافق اآلراء، الذي ينشئ بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقو٤/١٠١- إىل مقرره دإإذ يشري 
اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد، والذي يطلب إىل البعثة الرفيعة املستوى أن تقدم تقريراً إىل 

 جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة،

 بأن حكومة السودان قد رحبت بذلك املقرر وأعربت عن استعدادها لتحسني حالة حقوق              وإذ يذكِّـر   
 اإلنسان يف دارفور،

  أن البعثة الرفيعة املستوى مل تتمكن من زيارة دارفور؛حظ بأسفيال -١ 

 بتقرير البعثة الرفيعة املستوى عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور عمالً مبقرر جملس              حييط علماً  -٢ 
 ؛(A/HRC/4/80) ٤/١٠١-حقوق اإلنسان دإ

القانون اإلنساين الدويل يف     إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان و       يعرب عن عميق أسفه    -٣ 
دارفور، مبا فيها اهلجمات املسلحة على السكان املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين، وكذلك تدمري القرى على نطاق                 
 واسع، واستمرار العنف وانتشاره، وخباصة العنف الذي يستهدف النساء والفتيات، وعدم مساَءلة مرتكيب هذه اجلرائم؛

 أطراف النـزاع يف دارفور إىل وقف مجيع أعمال العنف ضد املدنيني، على أن ُيركّز يف                 مجيع يدعو -٤ 
 ذلك تركيزاً خاصاً على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء، واألطفال، واملشردون داخلياً، والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

ماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق،      املوقعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزا        يدعو -٥ 
ويسـلّم بالتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقعة عليه إىل االنضمام إليه وااللتزام به امتثاالً    

 لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
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ودان، يتألف من  أن يشكل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الس            يقـرر  -٦ 
املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء     
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني 

سان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص ملسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف            العام املعين حبقوق اإلن   
 ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

 إىل ذلك الفريق أَن يعمل مع حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حقوق               يطلـب  -٧ 
س جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني        اإلنسـان يف االحتاد األفريقي وأن يتشاور على حنو وثيق مع رئي           

األطـراف يف دارفـور، لضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت                
اعـتمدها جملـس حقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً، وغريمها من مؤسسات حقوق اإلنسان باألمم                

جيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت وضعتها آليات أخرى من آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، وكذلك لتش
املـتحدة، على أن تؤخذ يف االعتبار يف أثناء ذلك حاجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساق بني هذه                   

 التوصيات، واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميداناً؛

 ىل التعاون تعاوناً كامالً مع الفريق؛ حكومة السودان إيدعو -٨ 

  إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة؛يطلب -٩ 

 . أن يتخذ يف دورته اخلامسة قراراً بشأن أي إجراء متابعة قد يقتضيه احلاليقرر -١٠ 

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

 مناهضة تشويه صورة األديان - ٤/٩

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 تشرين  ٢٤ املؤرخ   ٦٠/١ اليت اعُتمدت يف القرار      ٢٠٠٥ إىل وثـيقة نتائج مؤمتر القمة لعام         إذ يشـري   
 واليت تؤكد على املسؤوليات الواقعة على عاتق مجيع الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة،              ٢٠٠٥أكـتوبر   /األول

نسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العرق أو اللون أو               باحـترام حقوق اإل   
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو أي                     

  أحناء العامل،وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام وتفّهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع

 املؤمتر العاملي ٢٠٠١سبتمرب / إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول     وإذ يشـري أيضاً    
 ،)Corr.1 وA/CONF.189/12(ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

الديانات يف احلضارة احلديثة وباملسامهة اليت ميكن أن        باملسـامهات القيِّمة اليت قدمتها مجيع       وإذ ُيسـلّم     
 ُيقّدمها احلوار بني احلضارات لتحسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافة وفهمها،
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 إىل البالغ اخلتامي للدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي الذي ُعقد يف مكة              وإذ يشـري أيضـاً     
 والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء ازدياد التمييز ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨ و٧ية، يف باململكة العربية السعود

 ضد املسلمني،

 ،(A/HRC/4/50)" مناهضة تشويه صورة األديان" بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن وإذ حييط علماً 

ية والتمييز العنصري وكره األجانب      بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنصر       وإذ ُيرّحب  
 ، (E/CN.4/2006/17)" حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أرجاء العامل"وما يتصل بذلك من تعّصب عن 

 بـتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره            وإذ يرحـب أيضـاً     
الذي ) A/HRC/4/19(ملقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة         األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب ا       

يسترعي فيه انتباه الدول األعضاء إىل خطورة تشويه صورة مجيع األديان ويشجع مكافحتها هلذه الظواهر بتعزيز                
 املتمثلة يف   احلوار بني األديان والثقافات وتوطيد ُعرى التعارف والعمل املشترك على مواجهة التحديات األساسية            

 التنمية وإقرار السلم والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها،

على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً هاماً تؤديه يف       وإذ ُيشدِّد    
 تعزيز التسامح وحرية الدين واملعتقد من خالل التربية؛

يان هو سبب من أسباب التنافر االجتماعي وُيفضي إىل حدوث           أن تشويه صورة األد    وإذ يالحـظ بقلق    
 انتهاكات حلقوق اإلنسان،

 االجتاه املتزايد يف السنوات األخرية للتصرحيات اليت ُتهاجم األديان، وخاصة           وإذ ُيالحـظ بـبالغ القلق      
 اإلسالم واملسلمني، وال سيما يف حمافل حقوق اإلنسان،

النمطية السلبية إىل األديان، وإزاء مظاهر التعصب والتمييز يف مسائل  إزاء النظرة ُيعرب عن قلقه -١ 
 الدين أو املعتقد؛

  إزاء حماوالت ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ُيعرب عن بالغ قلقه -٢ 

 اشتداد محلة تشويه صورة األديان، والوصف الوصمي العرقي والديين          يالحـظ بـبالغ القلـق      -٣ 
  املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١ألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث ل

 بأنـه يف سياق مكافحة اإلرهاب، ُيصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً ُيسهم يف               ُيسـلّم  -٤ 
 التنكر للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة، فضالً عن إقصائها االجتماعي واالقتصادي؛

" رصد"و" مراقبة" إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ل             اً عن قلقه  ُيعرب أيض  -٥ 
 األقليات اإلسالمية والعربية، وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وُتضفي الشرعية على التمييز الذي ُتعانيه؛
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لتجارية واملراكز   من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت ا       ُيعـرب عـن استيائه الشديد      -٦ 
 الثقافية وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان، ومن استهداف الرموز الدينية؛

 الدول على اختاذ إجراءات حازمة حلظر نشر األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكُره              حيث -٧ 
الكراهية العنصرية والدينية أو    األجانـب واملوّجهة ضد أي دين من األديان أو أتباعه، واليت ُتشكّل حتريضاً على               

 العداوة أو العنف، مبا يف ذلك عن طريق املؤسسات واملنظمات السياسية؛

 الدول على القيام، يف إطار النظام القانوين والدستوري لكل منها، بتوفري احلماية   حيـث أيضـاً    -٨ 
 صورة األديان، وعلى اختاذ مجيع التدابري الكافية من أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه

املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة الُنظم القانونية باستراتيجيات فكرية 
 وأخالقية ملكافحة الكراهية والتعصب الدينيني؛

ن فيهم املوظفون املكلفون  مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبحيث كذلك -٩ 
بإنفـاذ القوانـني، والعسكريون، وموظفو اخلدمة املدنية، واملرّبون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف      
األديـان واملعتقدات وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وضمان التثقيف أو التدريب                

 الالزم واملناسب هلم؛

 على أن لكل إنسان احلق يف حرية التعبري، وهي حرية ينبغي أن ُتمارس مبسؤولية وميكن    يؤكـد  -١٠ 
بالـتايل أن ختضع لقيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، ومحاية األمن                 

 الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق واحترام األديان واملعتقدات؛

 البصرية واإللكترونية، مبا    - عن استيائه من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية          ُيعرب -١١ 
فـيها اإلنترنـت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                  

 والتمييز ضد اإلسالم أو أي دين آخر؛

ل املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما         املقرر اخلاص املعين باألشكا    يدعـو  -١٢ 
يتصل بذلك من تعصب أن ُيقّدم تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عما للخوف من اإلسالم             

 من آثار خطرية على التمتع باحلقوق كافةً يف دورته السادسة؛

تقّدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة  إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن يطلب -١٣ 
 .تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 صوتاً  ٢٤اعـُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية       [
.  أعضاء عن التصويت   ٩ وامتناع   ١٤مقـابل   

 .]انظر الفصل الثالث
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 القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز       - ٤/١٠
 لى أساس الدين أو املعتقدالقائمني ع

  حقوق اإلنسان،جملس إن

مجيع مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على              إىل شـري  ي إذ 
 ؛املعتقدأشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو 

 من اإلعالن ١٨قوق املدنية والسياسية، واملادة  الدويل اخلاص باحلالعهد من ١٨ املادة إىل أيضاًشري ي وإذ 
 ؛ ذات الصلة حبقوق اإلنساناألخرى اإلنسان، وإىل األحكام حلقوقالعاملي 

أن الدين أو املعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر األساسية يف تصورهم رى يوإذ  
 ؛عتقد بشكل تامللحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو امل

ـ وإذ    أن عدم مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف حرية الفكر أو               رى أيضاً ي
 أو غري مباشر، يف نشوب اً، مباشرال يزاالن سبباًالضـمري أو الديـن أو املعتقد، وانتهاك هذه احلقوق واحلريات      

 ؛لبشريةامعاناة يف شدة روب واحل

 ؛ة النظر املوضوعي يف هذه املسألة يف دورته السادسة ودوراته الالحقةمواصليقرر  -١ 

إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً               يطلـب    -٢ 
 .بشأن هذه املسألة يف دورته السادسة

 ٣١اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 .]ثالثانظر الفصل ال. اعُتمد بدون تصويت[

  املقررات-باء 

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد- ٤/١٠٣

، إذ أشار إىل    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠إن جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني املعقودة يف            
 جلمعية العامة   الذي اختذته جلنة حقوق اإلنسان وقرار ا       ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ١٤ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١٤القـرار   

 ، وإذ حييط علماً بتقرير األمني العام بشأن هذه املسألة     ٢٠٠٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٧٠
)E/CN.4/2006/37 و A/HRC/4/61(      وامتناع عضو واحد    ١٢ صوتاً مقابل    ٣٢، قرر بتصويت مسجل بأغلبية 

 : عن التصويت ما يلي
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 السامية حلقوق اإلنسان إيالء االهتمام الواجب للقرار املذكور         أن يطلـب إىل مفوضـة األمم املتحدة        )أ( 
 أعاله وهلذا املقرر والنظر فيهما على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

أن يطلب إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول إىل هذا املقرر وأن يلتمس آراءها ومعلومات  )ب( 
عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار سلبية على سكاهنا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك              

 .إىل اجمللس يف دورته السادسة

 .]انظر الفصل الثالث[

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان- ٤/١٠٤

، إذ أشار إىل    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠املعقودة يف   إن جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والثالثني          
 كانون  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٦٨، وقرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٥٤القـرار   
 :، قرر بدون تصويت٢٠٠٦ديسمرب /األول

أن يطلـب مـن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تستشري الدول واملنظمات                )أ( 
ية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل واحلوار يف آلية األمم املتحدة، احلكوم

 ٦٠/٢٥١مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، حسبما هو مسلَّم به يف الفقرة التاسعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة 
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥املؤرخ 

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً على أساس           وأن يطلب أيضاً من م     )ب( 
 .٢٠٠٧ما تتوصل إليه من نتائج إىل اجمللس قبل هناية عام 

 .]انظر الفصل الثالث[

  تأجيل النظر يف مشاريع املقترحات- ٤/١٠٥

، قرر بدون تصويت، ٢٠٠٧ مارس/ آذار٣٠إن جملـس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية والثالثني املعقودة يف      
 : اإلحاطة علماً بتأجيل مشاريع املقترحات التالية

 :إىل الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.19    اسـتخدام املرتـزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق           " املعـنون
 ؛"الشعوب يف تقرير املصري

- A/HRC/2/L.30 ؛"عاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانالربنامج ال" املعنون 

- A/HRC/4/L.3 ؛"االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية يف القدس الشرقية احملتلة" املعنون 

- A/HRC/4/L.4 ؛ و"حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة" املعنون 
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 :إىل إحدى الدورات القادمة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.33/Rev.1 ؛"حقوق الطفل" املعنون 

- A/HRC/2/L.37 ؛"سري النكا" املعنون 

- A/HRC/2/L.38/Rev.1 ؛"اإلفالت من العقاب" املعنون 

- A/HRC/2/L.42/Rev.1  ؛"حرية الرأي والتعبري"املعنون 

- A/HRC/2/L.43 حقوق الشعوب األصلية" املعنون." 

 ٣٢اجللسة 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

 .]نظر الفصل الثالثا[

- - - - - 


