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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

، *، بلجيكا *ستونياإ، إيطاليــا،   *، أوروغواي، آيرلندا  *، إسرائيــل *إسـبانيا 
، مجهورية *، بريو، اجلمهورية التشيكية*، البوسنة واهلرسك، بولنـدا*، بنما*بلغاريا

، *لي، سويسرا، شي  *، السويد *، رومانيا، سلوفاكيا  *، الدامنرك *ترتانـيا املـتحدة   
، مصر، املكسيك،   *، لكسمربغ، ليختنشتاين  *، التفيـا *، قربص *فرنسـا، فنلندا  

 ، *، هنغاريا *اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية، النرويج          
  مشروع قرار: *، اليونان*هولندا، الواليات املتحدة األمريكية             

: ساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    محايـة حقوق اإلنسان واحلريات األ      -/...٦
واليـة املقـرر اخلـاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات            

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة والقرار          املتعلق ب  ٥/١ القرار    إىل وإذ يشري  
 ١٨ املؤرخني ،دونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنساناملتعلق مب
 اهتما،، مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفق٢٠٠٧يونيه /حزيران

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٨٧ جملـس حقوق اإلنسان      ي إىل قـرار   أيضـاً  إذ يشـري  و 
 كانون ٢٠ املؤرخ ٥٩/١٩١، وقـرارات اجلمعـية العامة       ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٠و

 كانون  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول
 بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  /... ٦٢ و ٢٠٠٦ديسمرب  /ولاأل

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،

 بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات            مع التقدير  ُيقـرّ  -١ 
 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 متديد والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق           يقرر -٢ 
 :، ويطلب إىل املقرر اخلاص ما يليتمكافحة اإلرهاب لفترة ثالث سنوا

تقـدمي توصيات حمددة بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة               )أ(
 ، وبناًء على طلب الدول، توصيات بتقدمي خدمات استشارية أو مساعدة تقنية يف هذا الصدد؛اإلرهاب، مبا يف ذلك

مجع املعلومات والبالغات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا معها، مبا يف ذلك  )ب(
رية من بني أمور أخرى،     احلكومـات، واألفراد املعنيون وأَُسرهم وممثلوهم ومنظماهتم، من خالل الزيارات القط          

مبوافقـة الدولـة املعنية، عما ُيدَّعى حدوثه من انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة          
 اإلرهاب، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت اليت ال يغطيها املوجودون من املكلفني بالواليات؛

 قة بواليته؛دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعل )ج(

حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت ُتحَترم فيها حقوق اإلنسان وحرياته         )د(
 األساسية، وتبادل هذه املمارسات والتشجيع على األخذ هبا؛

 وال سيما مع، ذات الصلةتنسيق مع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى ال  على حنو وثيقالعمل    )ه(
جلس حقوق اإلنسان، هبدف تعزيز أنشطة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            مبراءات اخلاصة   اإلج

  يف اجلهود املبذولة؛لهمع جتنب ازدواج ال لزوم 

إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات ذات الصلة، مبا  )و(
 ذات الصلة، والوكاالت املتخصصة، والربامج، وخباصة مع جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة فيها هيئات األمم املتحدة

جمللس األمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال اإلرهاب، ومفوضية األمم املتحدة السامية               
املخدرات واجلرمية، وهيئات املعاهدات،    حلقوق اإلنسان، وفرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين ب          

فضـالً عـن املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مع التقيد بنطاق      
 الوالية املوكولة إليه واحترام واليات اهليئات املذكورة أعاله احتراماً تاماً بغية جتنب ازدواج اجلهود؛

 منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛تقدمي تقارير  )ز(
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 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع املقرر اخلاص يف هنوضه باملهام والواجبات يطلب -٣
 املوكَلة إليه، وذلك بتدابري من بينها االستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة ومبوافاته باملعلومات املطلوبة؛

 ع احلكومات إىل إيالء اهتمام جدي لالستجابة إىل طلب املقرر اخلاص زيارة بلداهنا؛ مجييدعو -٤

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من               يطلب   -٥
 مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسانرر يق -٦

 ـ ـ ـ ـ ـ


