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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة املسـتأنفة-   ً أوال  

  القرارات-ألف 

                                   ُ                                    وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها مبناسبة االحتفال            -  ٢٦ / ٦
                        إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      صدور ا       الستني ل       لسنوية  ا        بالذكرى 

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                           مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،         إذ يسترشد 

                            اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              وإذ يعيد تأكيد 

                                          بأمهية صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية،       ِّ  وإذ يسلِّم 

                                                      ربوتوكوالت االختيارية لصكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية،    ال     ً        أيضاً بأمهية       ِّ  وإذ يسلِّم 

  ،                       إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      صدور ا       الستني ل        السنوية                يصادف الذكرى     ٢٠٠٨         أن عام                  وإذ يضع يف اعتباره 

    دول   ال                                                                     مببادرة الدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب و                    ع التقدير     م             ً     وإذ حيـيط علماً    
                                                                                املتمثلة يف تقدمي مقترح يرمي إىل وضع جمموعة من األهداف يف جمال حقوق اإلنسان                               ، وهي املبادرة               نتسبة إليه   امل
                                                                                          ستلهم من األهداف اإلمنائية لأللفية، من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                         ُ     إىل حتقيقها وتُ    ى  سع ُ ُي

  ،                                              رامية إىل توسيع نطاق دعم املبادرة من خمتلف املناطق             بالعملية ال                 مع بالغ التقدير    ً أيضاً              ً وإذ حييط علماً

                               ُ                                                أن املبادرة املذكورة أعاله ميكن أن ُتربز أكثر منظومة حقوق اإلنسان يف األمم                                 ضـع يف اعتـباره            وإذ ي  
                                                                  املتحدة وتزيد من الوعي العام هبا، بغية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،

                 ً  ويعزز بعضها بعضاً،               تتجزأ ومترابطة              حقوق عاملية ال   هي                   ن مجيع حقوق اإلنسان  أ      إىل     يشري   وإذ 

                                                                             استهالل عملية حكومية دولية مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة       يقرر - ١ 
                             ً         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا                                                                            مـن األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، للنهوض بإعمال وتنفيذ          

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٠                                        ُ                       ات والتزامات دولية يف ميدان حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها يف                                   عـلى الـدول من واجب     
                                                                      أثناء االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،    ٢٠٠٨

  :                             أعاله أن يتخذ اخلطوات التالية ١                                 من أجل حتقيق اهلدف املبني يف الفقرة          ً يقرر أيضاً - ٢ 

                                                                                  لدول إىل أن تشري إىل مناسبة الذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق                        أن يدعو ا    ) أ ( 
                                                                                                        اإلنسان وإىل األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق اجلزء الرفيع املستوى جمللس حقوق اإلنسان يف                 
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                    تبادل وجهات النظر                                           ، وأن تعقد خالل تلك الدورة حلقة نقاش من أجل    ٢٠٠٨     مارس  /                      دورته اليت ستعقد يف آذار
                                             بشأن مسألة األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛

                                                                                           أن يدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل موافاة جملس حقوق اإلنسان حبلول                ) ب ( 
       الذكرى                                         ً    مبعلومات عن الربامج واألنشطة املنظمة احتفاالً ب    ٢٠٠٨      يونيه  /                                    موعد انعقاد دورته اليت ستعقد يف حزيران

                                              السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

                                                                              أن جيري بعدئذ مشاورات حكومية دولية غري رمسية مفتوحة لوضع جمموعة من األهداف الطوعية   ) ج ( 
                                                                                                     يف جمـال حقوق اإلنسان لكي تعرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من خالل مشروع قرار                  

  .    ٢٠٠٨      سبتمرب  /                          ية دورته اليت ستعقد يف أيلول                يعتمده اجمللس يف هنا

                         أهداف طوعية يف جمال حقوق    وضع    ُ                                          أن ُتفضي العملية احلكومية الدولية املفتوحة إىل          يقرر كذلك - ٣ 
  :                املسائل التالية            تندرج يف إطار       اإلنسان 

                                                            التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية على نطاق عاملي؛  ) أ ( 

ـ      ) ب (        إنشاء  ب    و                   حيثما ال توجد،                   حلقوق اإلنسان،   ة                                       ل بلد من البلدان، بوضع برامج وطني                       القـيام، يف ك
  ؛              ومبادئ باريس    ١٩٩٣                                        ً                               وطنية مسؤولة عن مسائل حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا لعام       مؤسسات

                      تعزيز ومحاية مجيع         لضمان                       على املستوى الوطين               وسياسايت                                 عـتماد إطـار قـانوين ومؤسسي       ا  ) ج ( 
  ؛          قوق اإلنسان ح

                                                                                        القـيام، يف إطـار برامج حقوق اإلنسان الوطنية، بتحديد األهداف واإلجراءات يف ميدان بناء          ) د ( 
     ً                                                                                 ، فضالً عن وضع برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحتديد االحتياجات وأوجه القصور فيما يتصل        القدرات

                بالتعاون الدويل؛

                            ً                    ، بتحديد أهداف وإجراءات وفقاً لإلعالن العاملي                  ان الوطنية                           يف إطار برامج حقوق اإلنس             القيام،      ) ه ( 
                               التمييز بسبب العنصر، أو اللون،  ك  ،      كان               تمييز من أي نوع                                                    حلقوق اإلنسان ترمي يف مجلة أمور إىل القضاء على ال        

         ثروة، أو                     أو االجتماعي، أو ال  مي و ق                                                                       أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل ال
  ؛                    املولد، أو أي وضع آخر

                                                          ً    ِّ                            أن تلك األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان جيب أن تعترب أهدافاً معزِّزة للواجبات                   يؤكد - ٤ 
                                                                                                               وااللـتزامات احلالية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأهنا ال حتل حمل                  

                        ً         ً    بأي وجه كان، سواء كلياً أو جزئياً؛                       تلك الواجبات وااللتزامات

                                                                        ً             مبشاركة ممثلي األمم املتحدة ومنظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف هذه العملية، فضالً                 ِّ  يرحِّب - ٥ 
                                        ً                                 عن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان؛
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                     جمموعة من األهداف                 املتعلقة بوضع        فتوحة    امل     لية    دو  ال       كومية    احل                                أن ينظر يف نتائج العملية           يقـرر  - ٦ 
        مشروع       من خالل                                          عرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي،       اليت ست   ،                         الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان

  ؛    ٢٠٠٨      سبتمرب  /         يف أيلول                               وذلك حبلول موعد انعقاد دورة اجمللس   ،    قرار

                              رضوا على جملس حقوق اإلنسان،                                                         الـدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على أن يع               يشـجع  - ٧ 
                                                                                                 خالل عملية االحتفال، املشاريع واألنشطة املنفذة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل مبناسبة الذكرى السنوية 

  .                                    الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤ 

  ] .                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [ 

                                                               السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب-  ٢٧ / ٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                             مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة السكن الالئق كعنصر                               إذ يعـيد تأكيد    
  ،    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٦        املؤرخ   ٢١ /    ٢٠٠٤                                                             من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب، مبا يف ذلك القرار

                                                                           مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة مساواة املرأة              ً       وإذ يعيد أيضاً تأكيد 
                                                                                                               يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق، مبا يف ذلك القرار                 

  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٥        املؤرخ   ٢٥ /    ٢٠٠٥

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره 

   ٢ / ٥                                                                           املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراره             ١ / ٥              إىل قراره            وإذ يشري  
    ١٨                                      جراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني                                                  املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإل

                                                    ً                           ، وإذ يشدد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                                إىل احلقـوق املتصلة بالسكن اجملسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفصلة يف                ً   أيضـاً             وإذ يشـري   
                          قوق اإلنسان الدولية األخرى،               معاهدات وصكوك ح

                                                                                     إىل املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واجملسدة يف األحكام ذات الصلة من                 كذلك            وإذ يشـري   
                                                                                                               اإلعالنـات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة ومؤمترات القمة املعقودة برعايتها والدورات              

                                                                                         ة واجتماعات املتابعة املتعلقة هبا، ومن بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية                                      االستثنائية للجمعية العام  
                                                               ، واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية        (A/CONF.165/14)                         وجـدول أعمـال املوئل      

   ٩        املؤرخ  ٢ /  ٢٥-                يف مرفق قرارها دإ                                                                     اجلديدة الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين 
  ،    ٢٠٠١      يونيه  /      حزيران
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                             الذي يتضمن يف مجلة أمور          ١٩٩٨      مارس   /       آذار   ١٣          املؤرخ    ١ /  ٤٢                              إىل قرار جلنة وضع املرأة                 وإذ يشـري   
                                     ً              ً     ً         ً                                  حث الدول على وضع وتنقيح القوانني ضماناً ملنح املرأة حقاً كامالً ومتساوياً يف ملكية األرض وسائر املمتلكات، 

                                                                                                  لسكن الالئق، مبا يف ذلك ضمان احلق يف املرياث، والقيام باإلصالحات اإلدارية واختاذ التدابري األخرى                         واحلق يف ا  
                                                                                                           الالزمة إلعطاء املرأة نفس حقوق الرجل يف احلصول على االئتمان ورأس املال والتكنولوجيات املالئمة والوصول               

                     إىل األسواق واملعلومات،

                                                                ؤساء الدول واحلكومات يف إعالن األمم املتحدة لأللفية من عزمهم                              إىل ما أعرب عنه ر                ً      وإذ يشـري أيضاً      
  ،    ٢٠٢٠                                           مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حبلول عام    ١٠٠                                    على حتقيق حتسن كبري يف حياة ما ال يقل عن 

                                ً           ً      ً                                       ألن أي تدهـور يف حالة السكن عموماً يؤثر تأثرياً بالغاً على الفقراء، مبن فيهم                                      وإذ يسـاوره القلـق     
           ء واألطفال،     النسا

                                                                                   بـأن السكن الالئق عنصر أساسي يعزز متاسك األسرة ويسهم يف العدالة االجتماعية ويعزز             ِّ     وإذ يسـلِّم   
                                                                                                                   الشـعور باالنتماء واألمن والتضامن اإلنساين، على النحو املذكور يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة               

    ١٠        املؤرخ  ٢ /  ٢٧-                    ، واملرفقة بقرارها دإ "              عامل صاحل لألطفال "       ملعنونة                                           والعشرين للجمعية العامة املتعلقة باألطفال وا
                                                                                               ، وإذ يرحـب بااللـتزام املذكور يف الوثيقة بإيالء أولوية عالية لتدارك النقص يف املساكن                    ٢٠٠٢        مـايو    /      أيـار 

        ليت حتيط                                                                                                   واالحتياجات األخرى من اهلياكل األساسية، وخباصة لصاحل األطفال الذين يعيشون يف املناطق املهمشة ا             
                                 باملدن ويف املناطق الريفية النائية،

                                                                                   بـالعمل الـذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة، وال سيما اللجنة املعنية باحلقوق          ِّ     وإذ يـنوِّه   
                                                                                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعزيز احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل ما أكدته            

                                                                                   من أن حق اإلنسان يف السكن الالئق يتسم بأمهية مركزية بالنسبة للتمتع جبميع               ٤                        تعليقها العام رقم                اللجـنة يف  
   ،   ١٦       ورقم  ٧                                                                   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك إىل تعليقيها العامني رقم 

          صر املكونة                                                                        بـالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العنا          يـنوه  - ١ 
                                                                                                             للحق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، وكذلك بالتقدم احملرز يف إدراك مفهوم                  

                   احلق يف السكن الالئق؛

                                                                            الذي اضطلع به املقرر اخلاص يف تطبيق منظور جنساين على عمله، ويف تسليط                      ً           ينوه أيضاً بالعمل     - ٢ 
                                                                السكن واألرض وامللكية، وكذلك يف تقدمي تقارير عن املرأة والسكن الالئق؛                                الضوء على حقوق املرأة فيما يتصل ب

                                                                           إزاء انتشار ظاهرة التشرد والسكن غري الالئق، ومنو األحياء الفقرية يف العامل أمجع،             يعرب عن قلقه - ٣ 
              وكذلك الالجئون                                                                                    وعمليات اإلخالء القسري، وزيادة التحديات اليت يواجهها املهاجرون فيما يتصل بالسكن الالئق، 

                                                                                                                     يف حـاالت النـزاع وما بعد النـزاع، والتحديات القائمة أمام التمتع الكامل باحلق يف السكن الالئق نتيجة تأثري                  
                                                                                                                    تغـري املناخ والكوارث الطبيعية والتلوث، وانعدام األمان يف احليازة، وعدم تساوي الرجل واملرأة يف حقوق امللكية                 

                                                             األخرى للحق يف السكن الالئق والعوائق اليت تعترض إعماله الكامل؛           ً              واملرياث، فضالً عن االنتهاكات
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  :                  الدول على ما يلي  حيث - ٤ 

ِ                          ً     ً                                                                 أن ُتعِمل احلق يف السكن الالئق إعماالً كامالً، دون متييز من أي نوع كان بسبب العرق أو اللون                    ) أ (    ُ   
                                          سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي                                                               ً                        أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اإلعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غري              

                                                                                                                   أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، وذلك بوسائل منها التشريعات والسياسات والربامج احمللية باالستناد، حسب                 
                                                                                                                    االقتضاء، إىل بيانات إحصائية أو معايري مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيالء عناية خاصة لألفراد، وغالبيتهم من                 

                                                                       طفال، وألفراد اجملتمعات الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛          النساء واأل

                                                 ً                                         أن تكفل التقيد جبميع معايريها الوطنية امللزمة قانوناً يف جمال السكن، وأن تضع، عند الضرورة،       ) ب ( 
                تصديق على مجيع                         ً                                                                       معـايري وطنـية جديدة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل، وأن تنظر يف ال               

                               معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

                                                                                         أن توفـر للجمـيع احلماية من اإلخالء القسري املخالف للقانون وملعاهدات حقوق اإلنسان                ) ج ( 
                                                                         الدولية، وأن توفر احلماية القانونية وسبل االنتصاف يف حاالت اإلخالء القسري هذه؛

                                              لألفراد واجملتمعات الذي يعانون التمييز لسبب                                                  أن تتصـدى لالستبعاد والتهميش االجتماعيني         ) د ( 
                                                                                                                واحد أو لعدة أسباب، وال سيما بأن تكفل للسكان األصليني ولألفراد املنتمني إىل أقليات إمكانية حيازة السكن                 

                الالئق دون متييز؛

                                                                                             أن تشـجع املشاركة يف عمليات اختاذ القرار وإشراك اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف مرحلة                   ) ه ( 
                                                                                                               التخطـيط للتنمـية احلضرية أو الريفية، وال سيما على الصعيد احمللي، يف سعيها لتوفري مستوى معيشي مناسب                  

          وسكن الئق؛

                                                                                        أن تشـجع االندماج االجتماعي السكين جلميع أفراد اجملتمع يف مرحلة اإلعداد لوضع خمططات                ) و ( 
                                             يد مناطق املساكن الشعبية املهملة، من أجل                                                                          التنمـية احلضـرية والريفية وسائر املستوطنات البشرية، وعند جتد         

                                    التصدي لالستبعاد والتهميش االجتماعيني؛

                                                                                             أن تويل االهتمام الواجب حلقوق اإلنسان للمعوقني واحتياجاهتم يف سياق السكن الالئق، ولتسهيل               ) ز ( 
                            رامج املساكن الشعبية، وأن                                                                                               حركتهم مبا يف ذلك إزالة العقبات واحلواجز، وأن تعزز االستفادة على قدم املساواة من ب              

                                                                                               تنظر يف مراعاة هذه املسائل لدى الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

     ّ                                                                                 أن متكّـن مجـيع األشـخاص من احلصول على مأوى وعلى سكن معقول التكلفة ومن متلك                   ) ح ( 
                                                                   أجل إزالة العقبات التمييزية أمام هذا التملك، مع التركيز                                                              األراضي، وذلك بطرق منها اختاذ التدابري املالئمة من       

                                                                                                                  بصـفة خاصة على الوفاء باحتياجات النساء، وال سيما النساء الاليت تعرضن أو ما زلن يتعرضن للعنف والنساء                  
                                           الاليت يعشن يف حالة فقر والنساء املعيالت ألسرهن؛
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                                لتعاون الدوليني، وال سيما على                                                                أن تـتخذ خطـوات بصـورة فردية وعن طريق املساعدة وا             ) ط ( 
                                                                        ً                             الصـعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتقدم تدرجيياً حنو اإلعمال الكامل للحق يف   

             السكن الالئق؛

                                                                                          أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر                   يقرر - ٥ 
  :                                                                            مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، للقيام يف مجلة أمور مبا يلي              املكونة للحق يف 

                                                                                 تعزيـز اإلعمـال الكامل للحق يف السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى      ) أ ( 
             معيشي مناسب؛

              كامل للحق يف                                                                               حتديـد أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام اإلعمال ال            ) ب ( 
                                             السكن الالئق، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛

                                                                             التركيز بوجه خاص على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقوق ذات الصلة بالوالية؛  ) ج ( 

                                                                                           تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق حتديد جوانب الضعف اجلنسانية فيما يتصل باحلق                 ) د ( 
        ة األرض؛                   يف السكن الالئق وحياز

                           تيسري توفري املساعدة التقنية؛    ) ه ( 

                                                                                              العمـل بالـتعاون الوثـيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق                ) و ( 
                                                                                                           اإلنسـان وهيـئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي                

  ؛                       االزدواجية اليت ال لزوم هلا

                                                                                                    تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف عام                 ) ز ( 
       ً                     ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛    ٢٠٠٨

                                                                                 بـالعمل اخلاص باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء                   ً      حيـيط عـلماً    - ٦ 
                                                                                  إىل مواصلة العمل بصددها، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع الدول وغريها من                                               والترحيل بدافع التنمية واحلاجة   

                    اجلهات صاحبة املصلحة؛

                                               بالعمل املتعلق بوضع مؤشرات خاصة بالسكن الالئق؛        ً     ً  حييط علماً أيضاً - ٧ 

    ً  شامالً                                                                    ً      ً         املقرر اخلاص املنتهية واليته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً هنائياً            يدعـو  - ٨ 
                                          عما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

                                                                                    إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص على                    يطلـب  - ٩ 
                                                  املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛
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                           جابة للطلبات املقدمة منه                                                               احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف االست                    يناشد مجيع  -  ١٠ 
                                                                                       لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

  .                                                            مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال    يقرر -  ١١ 

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤ 

   .]        ل الثالث         انظر الفص  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [ 

  :                                                                محايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب          -  ٢٨ / ٦
                                                                    واليـة املقـرر اخلـاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات            

                             األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥   رخ      املؤ   ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦       الفقرة                  إذ يضع يف اعتباره  

   ٢ / ٥   ه        وقرار  ،                                                     بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة                املتعلق ب    ١ / ٥   ه         قـرار       إىل           وإذ يشـري   
    ١٨           املؤرخني    ،                                                                                 دونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان                      املـتعلق مب  
      ً                          وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،       واجباته     يؤدي    أن             صاحب الوالية       ب على                   وإذ يشدد على أنه جي  ،     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

    ٨٠ /    ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢١          املؤرخ     ٨٧ /    ٢٠٠٤              حقوق اإلنسان        جلنة     ي           إىل قرار           إذ يشـري   و 
       ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ١٩١ /  ٥٩                            ، وقرارات اجلمعية العامة         ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢١         املـؤرخ   

     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ      ١٧١ /  ٦١    و     ٢٠٠٥       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٦    رخ          املـؤ     ١٥٨ /  ٦٠ و
                                                       بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق             ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢         املـؤرخ        /...   ٦٢ و

               مكافحة اإلرهاب،

              نسان واحلريات                                                               بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإل                       مع التقدير        يـنوه  - ١ 
                              األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

                                                     والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                                        أن ميـدد لفـترة ثالث سنوات                يقـرر  - ٢ 
  :                            ويطلب إىل املقرر اخلاص ما يلي ،                                    واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

                                        نسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة                                                        تقـدمي توصيات حمددة بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإل          ) أ (
                       ً                                                                                         اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك، وبـناًء على طلب الدول، توصيات بتقدمي خدمات استشارية أو مساعدة تقنية بشأن                    

            هذه املسائل؛
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                                                                                   مجع املعلومات والبالغات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا معها، مبا يف ذلك   ) ب (
َ                                                                  اد املعنيون وأَُسرهم وممثلوهم ومنظماهتم، من خالل الزيارات القطرية من بني                           احلكومات، واألفر        أخرى،        وسائل               ُ

                          ُ  َّ                                                                            مبوافقـة الدولـة املعنية، عما ُيدَّعى حدوثه من انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة          
  ؛         احلاليون ت      الواليا                شملها عمل أصحاب                                           اإلرهاب، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت اليت ال ي

                                               دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛  ) ج (

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

  ،           ذات الصلة                                  ات وآليات األمم املتحدة األخرى      ـ       ع هيئ   ــ م         الوثيقة         تنسيق                  على أساس ال        العمل        ) ه (
             تعزيز ومحاية                        النهوض بالعمل بشأن                             جلس حقوق اإلنسان، هبدف             األخرى مب                     اإلجراءات اخلاصة                    وال سـيما مـع    

                   يف اجلهود املبذولة؛   لـه      داعي         ازدواج ال    أي                                    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مع جتنب 

                                                            الت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلة ذات                                            إقامـة حـوار منتظم ومناقشة جما        ) و (
                                                                                                                 الصلة، مبا فيها هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت املتخصصة، والربامج، وخباصة مع جلنة مكافحة اإلرهاب                

                         ، ومفوضية األمم املتحدة                                                                                                     التابعة جمللس األمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب            
                                                                                                    السامية حلقوق اإلنسان، وفرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وهيئات املعاهدات، 
   ً                                                                                                                   فضـالً عن املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مع التقيد بنطاق الوالية                  

                                              ً     ً                         ليه واحترام واليات اهليئات املذكورة أعاله احتراماً تاماً بغية جتنب ازدواج اجلهود؛         املوكولة إ

                                                         تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛  ) ز (

                                  ً     ً                                                     إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص يف هنوضه باملهام والواجبات                    يطلـب  - ٣
                                                                                   ، وذلك بتدابري من بينها االستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة وموافاته باملعلومات املطلوبة؛    َ        املوكَلة إليه

                                                                          مجيع احلكومات إىل إيالء اهتمام جدي لالستجابة إىل طلب املقرر اخلاص زيارة بلداهنا؛    يدعو - ٤

                ما يلزم من                                                                              إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل                 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 اإلنسان     يقرر  - ٦

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤ 

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [ 
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  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه-٦/٢٩

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                       أنه، بالنسبة ملاليني البشر يف العامل أمجع، يظل التمتع الكامل باحلق يف أعلى مستوى من الصحة                إذ يدرك    
                                                  د من احلاالت، وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف الفقر                                          ً      ً                          البدنـية والعقلية ميكن بلوغه ميثل هدفاً بعيداً، وأنه يف العدي          

         ً              يظل هدفاً بعيد املنال، 

                                                                           أن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه هو                 وإذ يؤكد من جديد 
        ي حلقوق                     من اإلعالن العامل     ٢٥              من املادة     ١                                                                     حق من حقوق اإلنسان على حنو ما ورد يف مجلة مواضع منها الفقرة              

               من اتفاقية     ٢٤                                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة             ١٢                 اإلنسان، واملادة   
                                                  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ̀  ٤̀    ) ه ( ٥                                                      حقوق الطفل، وما ورد خبصوص عدم التمييز يف املادة          

                                                                       من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن هذا             ٢ ١              من املادة     ١                                 التميـيز العنصري، ويف الفقرة      
                                          احلق ناشئ عن الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان،

                                       بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة   )     ٢٠٠٠ (  ١٤                 لتعليق العام رقم     با            ً            وإذ حييط علماً مع االهتمام 
      لجنة  ال               الذي اعتمدته     )                                   االقتصادية واالجتماعية الثقافية            باحلقوق     اخلاص                     من العهد الدويل       ١٢       املادة   (            ميكن بلوغه   

                   ؛ والتعليق العام       ٢٠٠٠      مايو   /          ، يف أيار                                                       واالجتماعية والثقافية يف دورهتا الثانية والعشرين               االقتصادية       احلقوق   ب        املعنية
                   حقوق الطفل يف      جلنة                                    اإليدز وحقوق الطفل الذي اعتمدته       /                               بشأن فريوس نقص املناعة البشري      )     ٢٠٠٣ ( ٣       رقـم   

                        من اتفاقية القضاء على   ١٢      املادة  (                  بشأن املرأة والصحة   )     ١٩٩٩ (  ٢٤                      والتوصية العامة رقم                       دورهتا الثانية والثالثني،
                   يف دورهتا العشرين،                                          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             اليت اعتمدهتا   ، )                          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

                                                       هتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن إعمال حق كل فرد                            إىل مجيع القرارات اليت اعتمد       وإذ يشري 
                                                          يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه،

                                                                                      إىل اإلعالنات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة ومؤمترات                        ً     وإذ يشـري أيضاً    
                           القمة، واجتماعات متابعتها،

            املنظمات غري              مبا يف ذلك                                            مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين،               بالتعاون                 قيام الدول،         ضرورة ب     سلم   ي     وإذ 
ُ      الصُُّعد                املؤاتية على           األوضاع                    اخلاص، بتهيئة           والقطاع         احلكومية                    اإلعمال التام        لضمان                              الوطنية واإلقليمية والدولية       ُّ

             ميكن بلوغه،       العقلية و                                      يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية     فرد         ل حلق كل  ا     والفع

                                يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة    فرد                     الفقر وإعمال حق كل   بني       القائم           الترابط     إزاء        القلق  ه       يساور   وإذ 
  ،    واحد                             ً                    أن سوء الصحة ميكن أن يكون سبباً ونتيجة للفقر يف آن  و         ال سيما       بلوغه،                     البدنية والعقلية ميكن 

                                                 ذ الكامل لألهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة،                                 إىل التزامات اجملتمع الدويل بالتنفي       وإذ يشري 
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                                                                                             عـلى أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والبنات مها عنصران أساسيان يف التقليل من                           وإذ يشـدد   
                                                        اإليدز، وأن النهوض بالنساء والبنات عامل أساسي يف عكس مسار  /                                      إمكانية تعرضهن لفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                        ، وإذ يالحظ أمهية زيادة االستثمار يف البحوث والتعجيل هبا يف جمال تطوير أساليب فعالة للوقاية من           هذه اجلائحة
                                                                                     فريوس نقص املناعة البشري، مبا فيها األساليب اليت تتحكم فيها اإلناث وكذلك مبيدات امليكروبات،

                                 عاية هيئة العمل الدويل ملكافحة                                                                        إىل إنشـاء املرفق الدويل لشراء العقاقري التابع لألونكتاد، بر                    وإذ يشـري   
                                                                                                              اجلـوع، وهـو املرفق الذي ييسر احلصول على العقاقري ألفقر سكان العامل، يف إطار مكافحة األمراض الوبائية                  

                                                  الرئيسية مثل اإليدز والعدوى بفريوسه، واملالريا والسل،

                                ان، وباإلسهام الذي ال غىن عنه                                           ً                               بالعالقة املتكاملة اليت يعزز بعضها بعضاً بني الصحة وحقوق اإلنس                   وإذ يسلم  
                                                                                                 من قبل املهنيني الصحيني يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

   ٢ / ٥                                                                        بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراره             ١ / ٥              إىل قراره              وإذ يشـري   
    ١٨                                                      لواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني                                بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب ا

                                                       ً                          ، وإذ يؤكد أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

ّ                                                                                    أن ميّدد لفترة ثالث سنوات أخرى، والية املقررة اخلاصة املعنية حبق كل إنسان يف الت                   يقرر - ١      متع      
                       من اإلعالن العاملي حلقوق   ٢٥           من املادة  ١                                                                  بأعـلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية كما ورد يف الفقرة       

               من اتفاقية     ٢٤                                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة             ١٢                 اإلنسان، واملادة   
                               ً                                مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فضالً عن احلق يف عدم التمييز                                        من اتفاقية القضاء على        ١٢                      حقوق الطفل، واملادة    

                                                               ً    من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ وعمالً   ٥              من املادة    ̀  ٤   `       ) ه (                   كما جتسده الفقرة    
  :                                                         للجنة حقوق اإلنسان، تشمل والية املقررة اخلاصة املهام التالية  ٢٧ /    ٢٠٠٤   و  ٣١ /    ٢٠٠٢          بالقرارين 

                                                                                     مجع املعلومات والتماسها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا مع هذه املصادر، مبا فيها   ) أ ( 
                                                                                                          احلكومـات واملـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى                 

                                   أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية                                                                                مسـتوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، والسياسات املصممة من            
                املتعلقة بالصحة؛

                                                                                               إجـراء حوار منتظم ومناقشة اجملاالت احملتملة للتعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا                ) ب ( 
                                                                           ً                           فـيها احلكومات، وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والربامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة              

          ً                   اإليدز، فضالً عن املنظمات غري      /                                                           ج األمـم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري                            العاملـية وبـرنام   
                                 احلكومية واملؤسسات املالية الدولية؛

                                                                                                  تقدمي تقارير عن حالة إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                  ) ج ( 
                                                       التطورات املتصلة هبذا احلق، مبا يف ذلك عن القوانني والسياسات                                         ميكن بلوغه، يف أرجاء العامل كافة، وكذلك عن 

                                                                   ً       ً            واملمارسات اجليدة األكثر فائدة للتمتع هبذا احلق والعقبات اليت تواجه حملياً ودولياً يف إعماله؛
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                                                                                     تقدمي توصيات بشأن التدابري املناسبة لتعزيز ومحاية إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى     ) د ( 
                                                                                  البدنية والعقلية ميكن بلوغه، هبدف دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول للنهوض بالصحة العامة؛        من الصحة

                                                                                تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وتقرير مؤقت إىل اجلمعية العامة عما يضطلع به من     ) ه ( 
                                                أنشطة وما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

  :                       يف أدائه لواليته مبا يلي                    املقرر اخلاص أن يقوم    يشجع - ٢ 

                                                                                   مواصلة استكشاف الكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى   ) أ ( 
                                                                            مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه أن تعزز استراتيجيات احلد من الفقر؛

َ                           ً      ً    َملة، واألمراض اليت تؤثر تأثرياً شديداً                                                 مواصلة حتليل أبعاد حقوق اإلنسان يف مسائل األمراض امله  ) ب ( 
                                 ً                                      يف البلدان النامية، مبا يف ذلك أيضاً األبعاد الوطنية والدولية لتلك املسائل؛

ّ                               مواصلة إيالء اهتمام خاص لتحديد املمارسات اجليدة من أجل اإلعمال الفّعال حلق كل فرد يف                 ) ج (                                                                
       بلوغه؛                                                 التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن 

                                                                                 مواصلة األخذ مبنظور جنساين يف عمله وإيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال وغريهم من الفئات    ) د ( 
                                                                                              الضعيفة واملهمشة لدى إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                  اق إعمال حق كل فرد يف التمتع                                                              إيالء االهتمام الواجب حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سي            ) ه ( 
                                                 بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                      ً                                  مواصـلة إيالء االهتمام للصحة اجلنسية واإلجنابية بوصفها عنصراً ال يتجزأ من عناصر حق كل            ) و ( 
                                                              فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                              دواجية أو تداخل يف عمله مع عمل واختصاصات وواليات اهليئات الدولية                   مواصلة تفادي أي از  ) ز ( 
                                      األخرى العاملة يف ميدان القضايا الصحية؛

                                                                            تقدمي مقترحات من شأهنا أن تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة؛  ) ح ( 

                         متع بأعلى مستوى من الصحة                                                      بأحدث تقارير املقرر اخلاص بشأن حق كل فرد يف الت               ً  حييط علماً  - ٣ 
                                                            البدنية والعقلية ميكن بلوغه، مبا يف ذلك التوصيات الواردة فيها؛

  :                     مجيع الدول إىل ما يلي    يدعو - ٤ 

                                          أن تويل االهتمام الواجب لتوصيات املقرر اخلاص؛  ) أ ( 
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   ون                                                                                               أن تضـمن كل فرد حلقه يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه د                  ) ب ( 
                    متييز من أي نوع كان؛

                                                                                                 أن تضمن املراعاة الواجبة يف التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة حلق               ) ج ( 
                                                                 كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

            االقتصادي     دين     الصعي                                            املساعدة والتعاون الدوليني، وخاصة على           طريق   ن   ع        فرادى و              أن تقـوم،      ) د ( 
                       اإلعمال التدرجيي التام     حتقيق                    باختاذ خطوات ترمي إىل                                                        والـتقين، وإىل أقصى حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها،     

  ؛           ميكن بلوغه        والعقلية                                        يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية    فرد      حلق كل 

                                لتبغ اليت اعتمدهتا مجعية الصحة                                                                       أن تـنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية املتعلقة مبكافحة ا              ) ه ( 
                         العاملية السادسة واخلمسون؛

              ً     ً                                                                              أن تويل اهتماماً خاصاً حلالة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة، مبا يف ذلك باعتماد                 ) و ( 
                                                                                                                  تدابري إجيابية، من أجل ضمان اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                  

           ميكن بلوغه؛

                                                              ً                 أن تدرج يف صلب مجيع سياساهتا وبراجمها اليت تؤثر يف صحة املرأة منظوراً يراعي نوع اجلنس؛  ) ز ( 

                                                                                            أن تقـوم حبماية وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد يف                  ) ح ( 
                                                        التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

ـ    ) ط (                                                                                أخذ يف االعتبار أن إتاحة فرص احلصول على األدوية، يف سياق جوائح مثل فريوس نقص               أن ت
                                                           ً                                     اإليدز والسل واملالريا، هي أحد العناصر األساسية يف التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال التام حلق كل                /              املناعة البشري 

                                                              فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                                      تويل االهتمام الواجب حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف إعمال حق كل فرد يف التمتع                   أن    ) ي ( 
                                                                                                              بأعـلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، مبا يف ذلك عن طريق كفالة املساواة لألشخاص ذوي                   

                      ليت ميكن حتمل نفقاهتا،                                                                                            اإلعاقة يف الوصول إىل نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والربامج الصحية اجملانية أو ا             
                                                                                                      كتلك املوفرة لغريهم من األشخاص، وعن طريق توفري اخلدمات الصحية اليت حيتاجها بوجه خاص األشخاص من                

                         ذوي اإلعاقة بسبب إعاقتهم؛

                ً     ً                                                                               أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وأن توفر كل املعلومات املطلوبة، وأن                  ) ك ( 
         مراسالته؛              ترد بسرعة على 

              ً     ً                                                                            أن تـويل اهـتماماً جدياً للطلبات اليت يوجهها املقرر اخلاص للقيام بزيارات، حبيث ميكنه أن                  ) ل ( 
                                يضطلع بواليته بصورة أكثر فعالية؛
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                                                                                              مبا يقوم به املهنيون يف جمال الصحة من دور ال غىن عنه يف تعزيز ومحاية حق كل فرد يف                       ّ  يسلّم - ٥ 
                          بدنية والعقلية ميكن بلوغه؛                              التمتع بأعلى مستوى من الصحة ال

                                                                                                  اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال التام حلق كل فرد يف                       يدعـو  - ٦ 
                                                                                                                        التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، وذلك بطرق منها الدعم املايل والتقين، وتدريب األفراد                 

                                                                           بأن املسؤولية األوىل عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان إمنا تقع على عاتق الدول؛                       مع التسليم يف الوقت ذاته

                                                                                 مجيع املنظمات الدولية املكلفة بواليات هلا تأثري على حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى     حيث - ٧ 
                        دولية ألعضائها فيما يتصل                                                                                من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه على أن تأخذ يف االعتبار االلتزامات الوطنية وال

                                                               باحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                             أن احلصول على مقدار كاف من املياه املأمونة والنظيفة لالستعمال الشخصي واملرتيل ومن     يؤكد - ٨ 
                                   ستوى من الصحة البدنية والعقلية                              ً       ً                                                  الـتغذية املناسبة يعترب عامالً أساسياً يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى م              

           ميكن بلوغه؛

                                                                                      إىل مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة توفري كل املوارد الالزمة                    يطلـب  - ٩ 
                                                                ً  الضطالع املقرر اخلاص بواليته على حنو فعال يف حدود املوارد املتوفرة حالياً؛

  .                          ً              نفسه من جدول األعمال، وفقاً لربنامج عمله                                        مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند    يقرر -  ١٠ 

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤ 

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [ 

 إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة  -٦/٣٠

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                 املرأة والرجل مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي                                                من جديد أن املساواة يف احلقوق بني                 إذ يؤكـد   
                                                                                                                حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           

                   اإلنسان الدولية،                                                                              والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغريها من صكوك حقوق

                                                                             ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من                           ً      ؤكـد من جديد أيضاً          وإذ ي  
                                       أجل محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، 

                                                                            إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة                                 ؤكـد من جديد كذلك          وإذ ي  
  ،  "                                                               املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين           :    ٢٠٠٠             ملـرأة عام     ا "           املعـنونة               والعشـرين   

                                                        واإلعالن املعتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،
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                                                                           االلتزامات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة املكرسة يف                 وإذ يؤكد من جديد 
                                                                                                                    لوثـائق اخلتامـية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية                 ا

                                                                                                            االجتماعـية، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               
                                                         ض تلك املؤمترات، وااللتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر    ً                                        فضالً عن االلتزامات املتعهد هبا يف عمليات استعرا

                                 وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،    ٢٠٠٥                  القمة العاملي لعام 

                                                    املتعلق باملرأة والسالم واألمن، ويرحب بتقرير األمني         )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                        إىل قرار جملس األمن                وإذ يشـري   
  ، )S/2007/567 (                            العام عن املرأة والسالم واألمن 

                                                                                              أن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل هو مبدأ أساسي بالنسبة للتمتع بكل حق من احلقوق                              وإذ يشدد على   
                                                                                                            احملـددة املذكورة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية               

                                                 حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية                                                                     واالجتماعـية والثقافـية، كمـا سـلمت هبا اللجنة املعنية            
                       واالجتماعية والثقافية، 

                                                                                                إىل مجيع القرارات السابقة، مبا يف ذلك القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وقرارات                       وإذ يشري  
          ين يف مجيع                                                                                                  اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي بشأن دمج حقوق اإلنسان للمرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنسا              

                                       السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة،

                                                                               باحلاجة إىل إتباع هنج شامل يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، وباحلاجة إىل إدماج       يعترف     وإذ  
                                 ً                                                                         املـنظور اجلنسـاين عـلى حنـو أكثر انتظاماً، يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئات                

                               دات، وجملس حقوق اإلنسان وآلياته،     املعاه

                                                                                         تقرير األمني العام عن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتقدم احملرز يف                                      وإذ يالحـظ مع التقدير     
       ، وعن   )E/2006/65 (                                                                                                 تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة             

  ،(E/2007/64)                                                      ور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة           تعميم املنظ

                                                                                        بأمهية العمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املرأة يف   ّ  سلّم     وإذ ي 
                                                              جمال تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ويف مكافحة التمييز ضد املرأة،

                                                                               بأمهية مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار على نطاق منظومة األمم املتحدة من        ً   أيضاً        ّ   وإذ يسلّم  
                                                     أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة،

               ودعوهتا جملس       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ      ١٤٣ /  ٦١                            بقـرار اجلمعية العامة                 وإذ يرحـب   
                                                                ، مبناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، وأن              ٢٠٠٨              ، حبلول عام                                حقـوق اإلنسان إىل أن يقوم     

                                                                      يضع األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة،
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                                                                                        الدور اهلام الذي تؤديه اجملموعات النسائية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات                            وإذ يعيد تأكيد   
                                      مية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة،       غري احلكو

        املنهجية

                                                                                       بأمهية دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز وظروف احلرمان، وأسباهبا               ّ    يسـلّم  - ١ 
                                                                                                            اجلذريـة ونتائجها، من منظور جنساين، وتأثريها على النهوض باملرأة ومتتعها جبميع حقوق اإلنسان بغية وضع                

                                                                                              ات وسياسات وبرامج ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل تعزيز الدور                                  وتنفـيذ استراتيجي  
                                                                                  الذي تؤديه املرأة يف تصميم وتنفيذ ورصد السياسات املناهضة للتمييز واملراعية لنوع اجلنس؛

        التدابري                       من بينها اختاذ مجيع            وسائل                                                          الدول األعضاء على تعزيز التوازن بني اجلنسني جبملة              يشجع - ٢ 
                                                                                                                    الالزمـة، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بامليزانيات والتدابري املؤسسية، لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف املناصب                
                                                                                                                  املتوسطة والرفيعة املستوى، والقيام بانتظام بترشيح املزيد من النساء لالنتخابات والتعيينات يف هيئات معاهدات              

                                                                     م واهليئات القضائية الدولية، والوكاالت املتخصصة واألجهزة األخرى، مبا يف ذلك                           حقوق اإلنسان وآلياهتا، واحملاك
                 لس حقوق اإلنسان؛                         اهليئات الفرعية التابعة جمل

        كانون   ٢٠        املؤرخ    ١٦٤ /  ٥٩                                                                 إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية تنفيذ قرار اجلمعية العامة                 يطلـب  - ٣ 
                                                 ظومة األمم املتحدة، هبدف إحراز تقدم كبري حنو حتقيق هدف                          بشأن حتسني وضع املرأة يف من    ٢٠٠٤      ديسمرب  /    األول

                                               وضمان املشاركة الكاملة للنساء يف املناصب العليا                                                     ً التوزيع العددي املتساوي بني اجلنسني يف املستقبل القريب جداً
                      لصنع القرار يف املنظمة؛

             م لغة تشمل                                                              ضرورة األخذ مبنظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق استخدا                            يؤكـد مـن جديد     - ٤ 
                أو مقررات جملس    /                                                                                     اجلنسـني عند صياغة وتفسري وتطبيق صكوك حقوق اإلنسان، وكذلك يف تقارير وقرارات و             

                                                       حقوق اإلنسان وخمتلف آلياته وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان؛

                                                                              هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وآلياهتا على حتديد ومجع واستخدام بيانات مناسبة مفصلة     يشجع - ٥ 
                                                                                                      سـب نوع اجلنس والعمر وغري ذلك من العوامل ذات الصلة، ومعلومات ختص كل جنس على حدة يف سياق                    حب

                                                                                                          أنشـطتها، من خالل منهجية مقبولة وموحدة، وأن تستخدم األدوات املتاحة هلا إلجراء حتليالت من حيث نوع                 
                                          اجلنس يف سياق عمليات الرصد وإعداد التقارير؛

 منظومة األمم املتحدة

                                                                                بتقرير األمني العام بشأن إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومة األمم املتحدة                 ً      عـلماً         حيـيط  - ٦ 
                                                                                      ويشجع أجهزة منظومة األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا ووكاالهتا على العمل من أجل             (A/HRC/4/104)         بأكملها

                               ا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات                                                                 اإلدماج الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع النساء واملنظور اجلنساين يف أعماهلا، مب
                                             والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛
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                                                                                     عـلى ضـرورة إدماج املنظور اجلنساين وحقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع أنشطة األمم                     يؤكـد  - ٧ 
             ومتابعتها؛                                                                                   املتحدة، مبا يف ذلك املؤمترات والدورات االستثنائية ومؤمترات القمة، ويف سياق وثائقها اخلتامية

                                                                                   بالدور اهلام للمرأة يف منع الصراعات وتسويتها ويف بناء السالم، وبأمهية مسامهتها على قدم    يقر - ٨ 
                                                                                                               املسـاواة ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السلم واألمن وتعزيزمها، وبضرورة تعزيز                

                                                   تها، وحيث منظومة األمم املتحدة واحلكومات على بذل املزيد                                            دورها يف صنع القرار يف جمال منع الصراعات وتسوي
                                                                                                   من اجلهود لكفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كاملة على مجيع مستويات صنع القرار وتنفيذها يف أنشطة التنمية 
                                                                                                             وعملـيات السالم، مبا يف ذلك منع الصراعات وتسويتها، واإلعمار بعد انتهاء الرتاعات، وصنع السالم، وحفظ               

                   السالم وبناء السالم؛

                                                                              هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

                                                                             اجلهود اليت تبذهلا مجيع هيئات املعاهدات من أجل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور     يشجع - ٩ 
                       يقاهتا العامة وتوصياهتا؛                                                    اجلنساين يف أعماهلا وبصفة خاصة، يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعل

                                                                                                مجيع الدول على تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النساء والفتيات،               حيث -  ١٠ 
      على     كذلك          شجع الدول  ي         عاهدات، و      تلك امل                                       من حتفظاهتا على املعاهدات مع موضوع وغرض     وافق            وسحب ما ال يت

         اتفاقية                    ، على سبيل األولوية،         مبا يف ذلك                        إلنسان أو االنضمام إليها،                                       النظر يف التصديق على مجيع معاهدات حقوق ا
       هبا؛    لحق                                                            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امل

                                                                                  مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة، وكذلك احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية              ِّ    يشـجِّع  -  ١١ 
                                                                     ة خاصة املنظمات النسائية، حسب االقتضاء، على إيالء اهتمام تام ومنهجي                                     واملـنظمات غـري احلكومية، وبصف     

                                                                                                          لتوصـيات اللجـنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من هيئات املعاهدات، ويشجع مجيع الكيانات          
            يف تنفيذ                                                                                                        املعنـية يف مـنظومة األمم املتحدة على مواصلة مساعدة الدول األطراف، بناء على طلب تلك الدول،                

                                     التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛

                                                                                  بقيام الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة بتقدمي تقارير، بناء على دعوة من اللجنة     يرحب -  ١٢ 
                                                                                                                       املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما يرحب                  

                                      مهة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة؛   مبسا

                             التعاون بني وكاالت األمم املتحدة

                                                                                       بالـتعاون بني جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان، وبالتعاون والتنسيق بني شعبة                    يرحـب  -  ١٣ 
  ؛   نية                                                                                     النهوض باملرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسا

                                                                            بالعمل املتعلق بالنهوض حبقوق اإلنسان للمرأة وتعميم املنظور اجلنساين الذي              ً    أيضـاً           يرحـب  -  ١٤  
                                                       ً                                           اضطلعت به وحدة حقوق املرأة والشؤون اجلنسانية املنشأة مؤخراً يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وباستمرار 
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                                                     رأة حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة بأكملها،                                                                    التزام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإدراج قضية متتع امل        
                                                                                                       ويشجع أيضا التزامها املستمر بزيادة الوعي وتشجيع التصديق العاملي على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

                                                                                         ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري وتطبيقهما، ويرحب كذلك بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ هذا القرار؛

 قوق اإلنسانجملس ح

                                                                            التزامه بإدراج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين يف عمله وعمل آليته على حنو           يعيد تأكيد -  ١٥ 
                                                                                           فعال ومنهجي وشفاف، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االستعراض الدوري الشامل، وعلى صعيد اللجنة االستشارية 

                  واستعراض الواليات؛

                       االستعراض الدوري الشامل

                                    يف االستعراض الدوري الشامل حقوق املرأة               راعوا بالكامل                           ُ  مجيع أصحاب املصلحة على أن ُي  حيث -  ١٦ 
         احلوار       أثناء            االستعراض، و        ألغراض                                                                                 واملـنظور اجلنساين على حد سواء، مبا يف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة              

                    ويف نتائجه ومتابعته؛                   ، وكذلك يف االستعراض                 املتعلق باالستعراض

  ،  ١ / ٥                        من قرار جملس حقوق اإلنسان   )  أ (  ١٥                                         الدول على إعداد املعلومات املبينة يف الفقرة       يشجع -  ١٧ 
                                                                                                            عـن طـريق إجراء مشاورة واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك                   

        لفتيات؛                                                                        املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء وا

                                 اإلجراءات اخلاصة واللجنة االستشارية

                                                                  املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف جملس                             يطلـب إىل مجـيع       -  ١٨ 
                                                                                 ً        ً     حقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدمج على حنو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياً يف 

                                                                           عند دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز ضد املرأة، وأن تدرج يف                                     تنفـيذ والياهتـا، مبا يف ذلك        
                                                     ً      ً                                                 تقاريرها معلومات عن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق، ويرحب باجلهود املبذولة يف               

                                                                 هذا الصدد يف إطار معظم اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان؛

                                                                            على تعزيز التعاون والتنسيق بني اإلجراءات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان من     يشجع -  ١٩ 
  ؛                           الذي جيري االضطالع به يف إطارها             نساين يف العمل   اجل     نظور   امل                              أجل إدماج حقوق اإلنسان للنساء و

             برنامج العمل

                      سنوي ملدة يوم كامل على                           ً      ً        ً                  أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد اجتماع        يقـرر  -  ٢٠ 
                                                                                                 األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قبل الدول وأصحاب املصلحة 

                                                        اآلخرين للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء؛
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             وأن يشمل       ٢٠٠٨        ن عام                                                            أن يعقد أول اجتماع من هذا القبيل يف النصف األول م                     ً    يقـرر أيضاً   -  ٢١ 
    ١٩          املؤرخ      ١٤٣ /  ٦١                                                                                  قشة ملسألة العنف ضد املرأة، حسبما صدر به تكليف مبوجب قرار اجلمعية العامة                 منا           االجـتماع 
                                                                       ، الذي يدعو جملس حقوق اإلنسان إىل مناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله     ٢٠٠٦      ديسمرب  /          كانون األول

                                                              ويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة؛           ، ووضع األول    ٢٠٠٨                  ومظاهره، حبلول عام 

                                                                                       حبلقة النقاش املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان، املعقودة يف                  يرحب -  ٢٢ 
       نساين يف   اجل     نظور   امل                                                      ، ويقرر أن يدرج يف برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن إدماج     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١   و  ٢٠

  ؛     واجهة                                                                  مجيع أعماله وأعمال آلياته، مبا يف ذلك بتقييم التقدم احملرز والتحديات امل

        املتابعة

     بات         عن العق    ٢٠٠٨            تقرير يف عام      تقدمي                                             إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     يطلب -  ٢٣ 
                     صيات حمددة بإجراءات                                                                                         والـتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد جملس حقوق اإلنسان وتقدمي تو             

             والتحديات؛   بات                للتصدي لتلك العق

                                                                                            الدول على أن تتعاون مع منظومة األمم املتحدة وتدعمها يف جهودها الرامية إىل إدماج                   يشجع -  ٢٤ 
                                                                              حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين وأن تضع يف اعتبارها الكامل مضمون هذا القرار؛

               لربنامج عمل                        ً     نساين على حد سواء وفقاً      اجل      نظور    امل              ملرأة وإدماج                               مواصلة النظر يف حقوق ا         يقرر -  ٢٥ 
  .               جملس حقوق اإلنسان

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤ 

   .]                 انظر الفصل الثامن  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [ 

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا-٦/٣١

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                               ً                                                     أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،              د                   إذ يؤكد من جدي    
                                           ُ                                            ً                            على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة، وكما أُعيد تأكيده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقاً اللتزاماهتا                 

                               ك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،                                                     مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكو

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        إىل قرار اجلمعية العامة        وإذ يشري 

   ٢ / ٥                                                                         بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وقراره             ١ / ٥              إىل قراره                ً     وإذ يشـري أيضاً    
    ١٨                                       ات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني                                                                           بشـأن مدونـة قواعـد السـلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراء            

                                                ً                          على أن على املكلفني بواليات أن يؤدوا واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،        وإذ يشدد  ،     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران
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  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٢        املؤرخ    ١١٧ /    ٢٠٠٥                       قرار جلنة حقوق اإلنسان                  وإذ يضع يف اعتباره 

                                                                                   من جانب األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي                              باجلهود املبذولة         ّ    وإذ يسـلّم   
                                                                                                 واالحتاد األورويب بغية املساعدة يف تزويد ليبرييا بالدعم إلعادة إحالل السالم واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،

                              دت إىل إعادة إنشاء املؤسسات              اليت أ      ٢٠٠٥                                            تطلعات شعب ليبرييا عقب انتخابات عام                              وإذ يضـع يف االعتبار     
                     الدميقراطية يف ليبرييا،

ّ     وإذ يرّحـب                بأن هذه          ّ  وإذ يسلّم                                                                               باخلطوات اليت اختذهتا حكومة ليبرييا لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا،                   
                                                                  العملية هي عملية مستمرة حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع الدويل،

                                                                 صلة أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغية متكني                                 حكومة ليبرييا على موا          يشـجع  - ١ 
                                            شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبقوقه اإلنسانية؛

                                                                                                 اجملـتمع الدويل على تزويد حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينها من حتسني                   حيـث  - ٢ 
       الوطين؛                                         ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم واألمن يف إقليمها 

                                                                              أن ميدد لفترة سنة واحدة والية اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛    يقرر - ٣ 

                                            ً                                  أن تكفل اخلبرية املستقلة أن تكون أعماهلا مكملةً ألعمال بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛    يرجو - ٤ 

                                                  يد الفرص املتاحة لزيادة تدفق املساعدة التقنية                                                            اخلبرية املستقلة إىل مساعدة حكومة ليبرييا على حتد            يدعو - ٥ 
            إىل أقصى حد؛

                                                                                                        اخلبرية املستقلة إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة التدابري                     يدعو - ٦ 
  .            ً املطبقة عملياً

   ٣٣      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل العاشر  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

                                                      ً والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا -٦/٣٢

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                            إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن املشردين                        إذ يشـري     
  ،    ٢٠٠٥   يل    أبر /       نيسان  ١٩        املؤرخ   ٤٦ /    ٢٠٠٥      ً                                داخلياً، مبا فيها قرار جلنة حقوق اإلنسان 
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               بشأن تعزيز       ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ      ١٨٢ /  ٤٦                             إىل قرار اجلمعية العامة                  ً   وإذ يشري أيضاً   
                                                                                            تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، واملبادئ التوجيهية املرفقة به، 

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                       من قرار اجلمعية العام  ٦       الفقرة                   وإذ يضع يف اعتباره  

   ٢ / ٥                                                                       بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ورقم             ١ / ٥                    إىل قراريه رقم             وإذ يشري  
    ١٨                                                                                                  بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني               

                                  ً                           صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما؛         ّ         ، وإذ يؤكّد أن على    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                        بشأن استمرار عمل أصحاب الواليات لفترة أقصاها ست سنوات،  ١ / ٥                 إىل أحكام قراره             ً وإذ يشري أيضاً 
                                                                                    دون اإلخالل باألحكام الواردة يف ذلك القرار بشأن إجراءات التعيني املتعلقة باإلجراءات اخلاصة،

                                                                                                تقرير األمني العام عن أداء وفعالية اآللية اجلديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي املقدم إىل جلنة                           وإذ يالحـظ   
  ،E/CN.4/2006/69) (                                   حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني 

                                                                   ّ                            على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللدور احلفاز الذي أّداه يف زيادة                      يثين   - ١ 
               ً                                                                                   املشردين داخلياً وجلهوده املستمرة الرامية إىل تلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغريها من االحتياجات                            الوعـي مبحـنة   

                                                         ً                                       اخلاصة، مبا يف ذلك عن طريق إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع الكيانات املعنية يف منظومة 
             األمم املتحدة؛

                                                ومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت قدمت                                 للحكومات واملنظمات احلك                   يعرب عن تقديره   - ٢ 
                                  ً                             احلماية واملساعدة إىل املشردين داخلياً ودعمت أعمال ممثل األمني العام؛

                                                             ً                    إزاء استمرار املشاكل اليت تواجهها أعداد كبرية من املشردين داخلياً يف مجيع                             يعـرب عن قلقه    - ٣ 
                                       االقتصادي، وحمدودية فرص حصوهلم على      -             االجتماعي                     ً                                  أحنـاء العامل، وخصوصاً خطر الفقر املدقع واالستبعاد       

                                                                                                      املسـاعدة اإلنسانية، وتعرضهم النتهاكات حقوقهم اإلنسانية، والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، كنقص             
                              ً                                                                                    األغذية أو األدوية أو املأوى، فضالً عن القضايا املرتبطة بإعادة إدماجهم، مبا يف ذلك رد ممتلكاهتم أو تعويضهم                  

             عند االقتضاء؛      عنها، 

                                                                           إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد من النساء واألطفال املشردين                                 يعرب عن قلقه الشديد    - ٤ 
      ً                                                                                                   داخلـياً، مبا يف ذلك العنف واإلساءة، واالستغالل اجلنسي، والتجنيد القسري، واالختطاف، ويشري إىل ضرورة               

                                                   ة يف جماالت املساعدة واحلماية والتنمية، عالوة على                                                                 الـدأب عـلى إيـالء عناية أمشل وأكرب الحتياجاهتم اخلاص          
                                                 ً                                 ً                     االحتـياجات اخلاصـة لفئات أخرى يف أوساط املشردين داخلياً، كاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، آخذاً يف                

  )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                                                          ً                                       اعتباره القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وواضعاً نصب عينيه قرار جملس األمن               
  ؛    ٢٠٠٠       أكتوبر  /        رين األول    تش  ٣١      املؤرخ 
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                                                       ً      ً     ً                           باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً هاماً حلماية املشردين            ُ   ِّ    ُيسـلِّم  - ٥ 
      ً                                                           ً                                              داخلـياً، ويشـجع الـدول األعضاء والوكاالت اإلنسانية على مواصلة العمل معاً يف سياق اجلهود الرامية إىل                  

                              ً                                       جة أكرب الحتياجات املشردين داخلياً، ويدعو يف هذا الصدد إىل تقدمي                                                      االسـتجابة عـلى حنو ميكن التنبؤ به بدر        
                 ً                                           الدعم الدويل، بناًء على طلبه، جلهود الدول يف جمال بناء القدرات؛

                                                         ً                       متديد والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً لفترة ثالث سنوات              يقـرر    - ٦ 
  :                  بغية القيام مبا يلي

           ّ                                                                           املشكلة املعقّدة املتمثلة يف التشرد الداخلي، ال سيما عن طريق إدماج حقوق اإلنسان                      معاجلـة     ) أ ( 
                ً                                                للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

                                                                                                العمـل عـلى تعزيـز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة املتمثلة يف حاالت التشرد الداخلي،                 ) ب ( 
                                                                             ً                    ال دولية منسقة يف جمال الدعوة إىل تعزيز محاية واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مع                               واملشاركة يف أعم  

                                                                                   مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة؛

            ا يلي لدى                                                     ً                         إىل ممـثل األمـني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن يقوم مب                     يطلـب    - ٧ 
   :              اضطالعه بواليته

                                                                                أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ) أ ( 
                                                                                                           غري احلكومية املعنية، حتليله ألسباب التشرد الداخلي، والحتياجات املشردين وحقوقهم اإلنسانية، ووضع املعايري             

                                                                           ً  يني احلد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابري الوقاية وسبل تعزيز محاية املشردين داخلياً                               اليت ميكن االستناد إليها يف تع    
                                                                                             ومساعدهتم، وإجياد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة واملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك بصفة خاصة 

                         ق اإلنسان معلومات عن ذلك؛                                                                   البيانات واإلحصاءات الوطنية، وأن يضمن التقارير اليت يقدمها إىل جملس حقو

                                                                                أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ) ب ( 
                                                                                                                غـري احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل وضع استراتيجيات شاملة وتدابري دعم تركز على منع التشرد، وعلى                 

                                        ً                        ول دائمة للمشاكل اليت تعترض املشردين، آخذاً يف اعتباره أن الدول هي                                    تعزيز احلماية واملساعدة، وعلى إجياد حل
                                                     املسؤول األول عن هذه اإلجراءات يف حدود واليتها القانونية؛

                                                                                               أن يستمر يف استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي يف إطار حواره مع احلكومات              ) ج ( 
                                                                   غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، وأن يواصل جهوده                                                    واملـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات       

                                                                                                                         الرامية إىل زيادة نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلا وتطبيقها، وأن يدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز بناء القدرات                 
                                                           واستخدام املبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛

                                         ً                             اجلنساين يف إطار ما يضطلع به من أعمال تنفيذاً لواليته، وأن يويل عناية خاصة                 أن يراعي املنظور   ) د ( 
                                         ً                                                       حلقـوق اإلنسـان للنسـاء واألطفال املشردين داخلياً وغريهم من الفئات ذات االحتياجات اخلاصة يف صفوف        
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         الحتياجات               ً                                                                              املشردين داخلياً، كاألشخاص الذين تعرضوا لصدمات بالغة، واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، ول           
                                              اخلاصة هلذه الفئات من املساعدة واحلماية والتنمية؛

                                                                                 ً      أن يواصل جهوده الرامية إىل تشجيع النظر، عند االقتضاء، يف حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         ) ه ( 
                                                                                                          واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، واتفاقات السالم وعمليات إعادة اإلدماج              

              عادة التأهيل؛  وإ

                                                             ً                                     أن يواصـل االهتمام بدور اجملتمع الدويل يف مساعدة الدول املتأثرة، بناًء على طلبها، يف تلبية                  ) و ( 
                       ً                                                                                        احتـياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك يف تنفيذ االستراتيجيات الوطنية، وأن يشدد يف                 

                                   لالستجابة الحتياجات البلدان املتأثرة؛                                           أنشطته الدعوية على تعبئة ما يكفي من املوارد 

                                                                                        أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            ) ز ( 
                                                                        ً                          احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

                                                                           قائم بني ممثل األمني العام واألمم املتحدة، مبا يف ذلك يف إطار جلنة بناء                                       أن يعـزز الـتعاون ال       ) ح ( 
                                                                                                  السالم، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وال سيما يف إطار مشاركته يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بني 

                         الوكاالت وهيئاهتا الفرعية؛

                                        ليت توجد فيها حاالت تشرد داخلي، على                                                   احلكومات كافة، وال سيما حكومات البلدان ا      ُ       ُيشجع   - ٨ 
                                                                  ً                                                     أن تيسـر أنشـطة األمم املتحدة الرامية إىل تلبية احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة والتنمية، وأن                  
                                                                                                                تسـتجيب لطلـبات ممـثل األمني العام املتعلقة بالقيام بزيارات إىل بلداهنا واحلصول على معلومات منها، وحيث                  

                                                                                             يئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، على متابعة تنفيذ توصيات صاحب الوالية، على املستوى                     احلكومات واهل 
            ً                                                                                 القطري أيضاً، متابعة فعالة حسب مقتضى احلال، وعلى توفري املعلومات بشأن التدابري املتخذة هبذا الصدد؛

                        ومية اإلقليمية، وأصحاب                                                           األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلك       ُ        ُيشـجع    - ٩ 
                                                                                                          الواليـات، واملؤسسـات املهتمة باألمر واخلرباء املستقلون، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون               

                                        منتظمني مع ممثل األمني العام يف تنفيذ واليته؛

  ه                                                                                      إىل األمني العام أن يوفر ملمثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليت                    يطلـب  -  ١٠ 
                                                                                                              بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبالتعاون                 
                                                                                                          الوثـيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوض األمم املتحدة السامي                

              لشؤون الالجئني؛

                                                         جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة تقارير سنوية                                              ممثل األمني العام إىل أن يقدم إىل           يدعو -  ١١ 
                                                                                            ً                     عن تنفيذ واليته، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا                

                                                            يف ذلك عن تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت؛ 
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                          ً     ً                         قوق اإلنسان للمشردين داخلياً وفقاً لربنامج العمل السنوي                               مواصـلة النظر يف مسألة ح             يقـرر    -  ١٢ 
  .               جمللس حقوق اإلنسان

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

  متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٦/٣٣

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                      مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني                     إذ يسترشـد   
                    اخلاصني حبقوق اإلنسان، 

   ،     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٢        املؤرخ  ١ / ٥-          قراره دإ              وإذ يعيد تأكيد 

                                   إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،                      وإذ يساوره بالغ القلق 

                                                                             ارة اليت قام هبا إىل ميامنار يف الفترة األخرية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان             بالزي     يرحب - ١ 
           ً                                    ، وحييط علماً مع التقدير بتعاون حكومة ميامنار مع  ١ / ٥-              ً                                 يف ميامنار، وفقاً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ

            املقرر اخلاص؛

                                        ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما ورد فيه   (A/HRC/6/14)                                     بالتقرير املقدم من املقرر اخلاص           يرحب - ٢ 
              من استنتاجات؛

                                                             حكومة ميامنار على متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير؛       حيث بقوة - ٣ 

                                                                        حلكومة ميامنار من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                            يكـرر مناشـدته    - ٤ 
                                                     وق اإلنسان وجلبهم أمام العدالة، مبن فيهم مرتكبو               ً     ً                                              احـتراماً كـامالً، والتحقـيق مـع مرتكيب انتهاكات حق          

                                   ً      ً    االنتهاكات األخرية حلقوق احملتجني احتجاجاً سلمياً؛ 

            ً                                   ً                        أنه مت مؤخراً اإلفراج عن عدد كبري من املعتقلني، علماً بأنه مل يكن من بينهم                يالحظ مع التقدير - ٥ 
                 ً                      سوى عدد قليل جداً من املعتقلني السياسيني؛

                                                                             كومة ميامنار من أجل اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا                      مناشدته حل       يكرر   - ٦ 
                                                                                                             جراء القمع األخري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني يف ميامنار، مبن فيهم داو آونغ                

                    وفري إمكانية زيارة    ت                                                                                          سان سو كي، واحلرص على أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك                
          أي حمتجز؛ 
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                                                                           مناشـدته حلكومة ميامنار من أجل رفع مجيع القيود املفروضة على النشاط السياسي              ً       يكـرر أيضـاً      - ٧ 
                                                                                                              السـلمي جلميع األشخاص وذلك بطرق منها ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وحرية الرأي والتعبري                

                                                         واملستقلة، وضمان حصول شعب ميامنار على املعلومات دومنا عائق؛                                   للجميع، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم احلرة 

                                                                                 املوجه إىل حكومة ميامنار من أجل االخنراط بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مع                  ِّ          يذكِّر بندائه  - ٨ 
                                                                                      مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛

                                                                                    ميامنار على التعاون الكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك عن طريق ضمان                   حكومة    حيث   - ٩ 
                                                                                              وصول املساعدة اإلنسانية بصورة كاملة وآمنة ودون أي عوائق، إىل مجيع األشخاص الذين حيتاجون إليها يف مجيع 

            أحناء البلد؛

                                 يرصد تنفيذ هذا القرار وأن                                                                 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن                يطلـب  -  ١٠ 
                                                              يقوم يف هذا الصدد ببعثة متابعة إىل ميامنار يف أقرب وقت مناسب له؛ 

                                                                                    حكومة ميامنار ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة احلوار من                  يشجع   -  ١١ 
                                                         أجل ضمان االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

                                                                               قرر اخلاص إىل مواصلة االضطالع بواليته، وذلك بالتنسيق مع املبعوث اخلاص لألمني                 امل       يدعـو  -  ١٢ 
                             العام لألمم املتحدة إىل ميامنار؛

                                  ً     ً                                                  حكومـة ميامنار على أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص ومع اإلجراءات اخلاصة                   حيـث  -  ١٣ 
                                             فئات الضعيفة أو حلماية وتعزيز احلقوق املدنية                                ً                                      الـتابعة جمللـس حقـوق اإلنسان، بناًء على طلبها، فيما خيص ال            

                                                    والسياسية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 

                                                                                       إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم للمقرر اخلاص املعين حبالة                    يطلـب  -  ١٤ 
                            ُ ِّ       خربة، لتيسري أداء الوالية اليت كُلِّف هبا                          ً      ً                                      حقـوق اإلنسـان يف ميامنار دعماً كافياً، مبا يف ذلك موارد بشرية ذات         

                 مبوجب هذا القرار؛

                                                            ً                             إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقدم تقريراً إىل جملس حقوق                    يطلب -  ١٥ 
                        اإلنسان يف دورته السابعة؛

  .                             أن يبقي هذه املسألة قيد نظره    يقرر -  ١٦ 

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل الرابع  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [
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  والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان-٦/٣٤

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                    مبـبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني                    إذ يسترشـد   
                   اخلاصني حبقوق اإلنسان،

ـ                                      ً                                              أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات                     ن جديـد                  وإذ يؤكـد م
            ً                                                                                                  األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان               

                                                  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢١        املؤرخ   ٨٢ /    ٢٠٠٥                     قرار جلنة حقوق اإلنسان       ً  د أيضاً                وإذ يؤكد من جدي 

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                      إىل قرار اجلمعية العامة         وإذ يشري  

   ٢ / ٥                                                                 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و           ١ / ٥            إىل قراريه               ً      وإذ يشـري أيضاً      
    ١٨                                                         الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني                              بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب

                                                   ً                          ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                         الـتقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجيع مناطق                             وإذ يضـع يف اعتـباره      
                                       وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، (A/62/354)       لسودان  ا

                                                       والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،          وقد استعرض 

                                                                             ً                 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ملدة سنة واحدة، وفقاً                   يقرر - ١ 
  ؛  ٨٢ /    ٢٠٠٥                      لقرار جلنة حقوق اإلنسان 

                                                                                          حكومـة السودان على مواصلة التعاون بالكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا                 حيـث  - ٢ 
                                                                                                  اخلاصة بزيارة السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

                           إطار واليتها وأن تعبئ الدعم                     ُ           ً                       من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف     يرجو - ٣ 
                                                                                                التقين واملايل الدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، ويدعو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، مبا 
                                                                                                                يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستمرار يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف ميدان                 

                         ً                                                          إىل املاحنني أن يواصلوا أيضاً تقدمي املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة      ويطلب  ،            حقوق اإلنسان
                       حقوق اإلنسان يف السودان؛

                                                                          املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورته          من         ً   يرجو أيضاً    - ٤ 
                                                    ُ                   وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته التاسعة اليت سُتعقد يف                  ٢٠٠٨      مارس   /             ُ                  السـابعة اليت سُتعقد يف آذار     

  ؛    ٢٠٠٨      سبتمرب  /     أيلول
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                      ُ                                                              من املقررة اخلاصة أن تكفُل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصرية                           يـرجو كذلك     - ٥ 
                            هذا التنفيذ بإجراء حوار            وأن تعزز   ) A/HRC/5/6 (                                                             األجل واملتوسطة األجل احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء          

      وردود   ) A/HRC/6/19 (       ّ                                                                         صريح وبّناء مع حكومة السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق اخلرباء 
                                                                             احلكومة عليه، وأن تدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعة؛

                                                  اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من أداء واليتها                                إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة     يطلب  - ٦ 
  .                                                           بالكامل، مبا يف ذلك السماح بإجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأن

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل الرابع  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

 ق اإلنسان يف دارفور فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة حقو-٦/٣٥

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ  ٨ / ٤         إىل قراره        إذ يشري  

  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٢٠        املؤرخ  ٣ / ١-            إىل قراره إ ت            ً  وإذ يشري أيضاً  

                                                                                       بالتقرير املقدم من فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف                    يرحب   - ١ 
                           وبردود حكومة السودان عليه؛  ) A/HRC/6/19 (       دارفور 

                                                                        بتعاون حكومة السودان ويرحب باحلوار الصريح والبناء بني احلكومة وفريق اخلرباء؛      يعترف  - ٢ 

                                                                                      باجلهود اليت تبذهلا حكومة السودان لتنفيذ التوصيات اليت حددها فريق اخلرباء، ولكنه                     يعـترف    - ٣ 
         ً     ً                                           آلن تنفيذاً كامالً ألسباب شىت حبيث تفضي إىل حتقيق املستوى                                                           يعرب عن قلقه لعدم تنفيذ توصيات عديدة حىت ا        

                                                   املنشود فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

                                                                                     قلقه بصفة خاصة ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة                        يعـرب عن   - ٤ 
                                                  فور عن اجلرائم اليت ارتكبوها، وحيث حكومة السودان على                                                واجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دار

                                                                                                               التصـدي هلـذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون                  
                                                                اإلنساين الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

ّ                 ثيف جهودها لتنفيذ التوصيات اليت حّددها فريق اخلرباء                                    حكومة السودان على مواصلة وتك       حيث - ٥                                  
     ً                              وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة؛



A/HRC/6/L.11/Add.1 
Page 29 

     حلقوق         السامية                                                                  هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة       دعو   ي - ٦ 
                                      فريق اخلرباء ويناشد املاحنني مواصلة                                                                         إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة التقنية للسودان لتنفيذ توصيات                 اإلنسان،  

                                                         توفري املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة يف هذا الصدد؛

                                                                          مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجه                إىل                 يكـرر دعوته     - ٧ 
                                ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان                                                                   ً                 خـاص عـلى الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً وك            

                         والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

                                                                                  ّ                املوقعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلّم                  يدعو - ٨ 
          ً                   به امتثاالً لقرارات األمم                          ً                                                                             بالـتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقعة عليه إىل االنضمام إليه وااللتزام              

  . ٨ / ٤                          من قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥                                  املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة 

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل الرابع  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية-٦/٣٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

   ،     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥         املؤرخ     ٢٥١ /  ٦٠                               مـن قرار اجلمعية العامة        ٦          الفقـرة             عتـباره                  إذ يضـع يف ا     
  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥                               من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان   ٨٤        والفقرة 

                                                                                 إىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت، يف دورهتا احلادية والستني، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         وإذ يشري  
   ،     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٣        املؤرخ    ٢٩٥ /  ٦١                    ألصلية وذلك يف قرارها         الشعوب ا

  ،    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        املؤرخ   ١٦ / ٦                     قرار جملس حقوق اإلنسان           يف اعتباره          وإذ يضع 

                                                                              إىل أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون على علم بالعمل الذي تضطلع به هيئات أخرى يف         وإذ يشري  
                          علق بقضايا السكان األصليني،                          منظومة األمم املتحدة فيما يت

                                                                                ، من أجل مساعدة جملس حقوق اإلنسان يف تنفيذ واليته، إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويد           يقـرر  - ١ 
  :                                                                                      اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس على النحو التايل

                                  دراسات واملشورة القائمة على األحباث؛                         ً        ستركز اخلربة املوضوعية أساساً على ال  ) أ ( 

                                                                                                جيـوز لآللـية أن تقدم مقترحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها ضمن نطاق عمله على                   ) ب ( 
               ِ          النحو احملدد من ِقبل اجمللس؛
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                          ً      ً                      أن تقدم هذه اآللية تقريراً سنوياً إىل اجمللس عن أعماهلا؛         ً يقرر أيضاً - ٢ 

                                              ً         رباء مؤلفة من مخسة خرباء مستقلني يتم اختيارهم وفقاً لإلجراء                     أن تكون آلية اخل               يقـرر كذلك   - ٣ 
  ؛    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥                    من مرفق قرار اجمللس   ٥٣     إىل   ٣٩               احملدد يف الفقرات 

                                                                               بـأن يـويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعيني، االعتبار الواجب للخرباء من                             يوصـي بقـوة      - ٤ 
               السكان األصليني؛

                                                                                      لكي يتسىن آللية اخلرباء تعزيز التعاون وتفادي االزدواجية مع عمل املقرر اخلاص املعين                ،        يقـرر  - ٥ 
                                                                                               حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، أن يدعو 

                          آللية اخلرباء واملسامهة فيه؛                ً                                             املقرر اخلاص وعضواً من أعضاء احملفل الدائم إىل حضور االجتماع السنوي

                                                                          أن يتوىل أعضاء آلية اخلرباء مناصبهم لفترة ثالث سنوات وجيوز إعادة انتخاهبم للعمل          ً  يقرر أيضاً  - ٦ 
                    لفترة إضافية واحدة؛

                                                                                  أن تقوم آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، يف إطار واليتها، بتحديد                           يقـرر كذلـك    - ٧ 
                                ال جيوز هلا اختاذ قرارات أو مقررات؛                      أساليب عملها، رغم أنه 

                                                                                                  أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملدة ثالثة أيام عمل يف السنة األوىل مث بعد ذلك                       يقرر - ٨ 
                                                                         ملدة تصل إىل مخسة أيام، وأن الدورات ميكن أن جتمع بني جلسات علنية وجلسات سرية؛ 

             ً                                      اخلرباء مفتوحاً أمام املشاركة، بصفة مراقب، من                                       أن يكون االجتماع السنوي آللية             ً   يقرر أيضاً    - ٩ 
ِ                                                                                                   ِقبل الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، 
                                                                                                         واملـنظمات واآلليات اإلقليمية اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وغري               

                                                                                                          لـك من اهليئات الوطنية واألكادمييني واخلرباء املعنيني بقضايا الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية اليت                ذ
                    ً     ً                  ويكون االجتماع مفتوحاً أيضاً أمام منظمات        .                                                         تتمـتع مبركـز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

                                             غراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم                                                                      الشـعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية اليت تتفق أهدافها وأ         
      يوليه  /      متوز   ٢٥          املؤرخ     ٣١ /    ١٩٩٦               ً                                                               املـتحدة، استناداً إىل ترتيبات، من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي            

                                                                                 ً                        ، واملمارسـات اليت راعتها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة، وفقاً للنظام                    ١٩٩٦
                                                                     وق اإلنسان، توفر معلومات مناسبة عن مشاركة الدول املعنية والتشاور معها؛              الداخلي جمللس حق

                                                                                         إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من                     يطلب -  ١٠ 
  .                                                                        مساعدة بشرية وتقنية ومالية آللية اخلرباء لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعالية

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول ٤ ١

   .]                انظر الفصل اخلامس  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [
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  القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد-٦/٣٧

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

   ية                     الذي أصدرت اجلمع       ١٩٨١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥          املؤرخ     ٥٥ /  ٣٦                             إىل قرار اجلمعية العامة             إذ يشري  
                                                                                                                 العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،                
                                                                 ً                                           وإىل مجـيع القـرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً بشأن القضاء على مجيع أشكال               

     تقد،                                             التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املع

      من    ١٨           ، واملادة    )١ (                                                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٨              إىل املادة                ً       وإذ يشـري أيضـاً     
                                          ، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان، )٢ (                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

                  بأن مجيع حقوق        ١٩٩٣                                                                  اعتراف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام                            وإذ يعـيد تأكيد    
                                                                                                               اإلنسـان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإىل ندائه املوجه إىل مجيع احلكومات لكي تتخذ مجيع                 
                      ً                                        ُ  ُ                                                           الـتدابري املناسـبة امتثاالً اللتزاماهتا الدولية ومع املراعاة الواجبة لُنظُمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف                

                                                                                               لى أساس الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك ممارسات التمييز ضد املرأة وتدنيس األماكن الدينية،                                    املتصل به القائمني ع   
  ، )٣ (       ً                                                          وتسليماً منه بأن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والتعبري والدين

                                               الذي أعاد فيه رؤساء الدول واحلكومات تأكيد          )٤ (    ٢٠٠٥                                      إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام                   وإذ يشـري     
                                                             ، وكذلك الربنامج العاملي للحوار فيما بني احلضارات وبرامج          )٥ (                                            إلعـالن وبـرنامج العمل بشأن ثقافة السالم        ا

                                                                                               ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وقيمة املبادرات املختلفة بشأن احلوار فيما بني الثقافات واحلضارات، مبا يف  )٦ (    عمله
                                                           ضارات، والذي التزموا فيه باختاذ إجراءات ترمي إىل تعزيز ثقافة                                          ذلك احلوار بشأن التعاون بني األديان وحتالف احل

                                                     للسالم واحلوار على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،

َ                                            أمهـية تشجيع احلوار من أجل تعزيز التفاهم واملعرفة املتباَدلني بني شىت الفئات االجتماعية                          وإذ يـدرك                                                        
                                                                           مبا فيها الثقافة والدين والتعليم واإلعالم والعلم والتكنولوجيا، ومن                                                والـثقافات واحلضارات يف خمتلف اجملاالت،     

                                                      أجل اإلسهام يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

                                                      

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١(
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )٢(
 .٢٢، الفصل الثالث، الفرع الثاين، الفقرة )اجلزء األول (A/CONF.157/24انظر  )٣(
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٤(
 . ألف وباء٥٣/٢٤٣قرار اجلمعية العامة  )٥(
 .٥٦/٦انظر قرار اجلمعية العامة  )٦(
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                                                   ُ                                             عـلى أمهية التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقُبل اجلماهري واحترامها للتنوع،                          وإذ يشـدد   
           ً                                                 ذ يشدد أيضاً على أن التعليم ينبغي أن يسهم بشكل جاد يف تعزيز                                                ويشـمل ذلـك حـرية التعبري عن الدين، وإ         

                                                             التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد،

                                                                                    بالعمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص نطاق حرية الدين أو املعتقد،    ُ   ِّ  وإذ ُيسلِّم  

                                                               عتداءات على األماكن واملواقع واملقدسات الدينية اليت تنتهك القانون              إزاء كل اال                          وإذ يساوره قلق شديد      
                                                                     َّ                         الدويل وخاصة قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمَّد لآلثار واملعامل التارخيية،

             ءات التسجيل                                                                    إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل وإزاء اللجوء إىل إجرا                                 ً         وإذ يسـاوره قلـق شديد أيضاً       
                                                                                                                              التمييزية كوسيلة لتقييد احلق يف حرية الدين أو املعتقد بالنسبة ألفراد مجاعات دينية معينة، وإزاء القيود املفروضة على                  
                                                                                                          املنشورات الدينية، والعقبات اليت توضع أمام تشييد أماكن العبادة مبا ال يتفق وممارسة احلق يف حرية الدين أو املعتقد،

                                                                                  بضرورة التصدي ملا تشهده مجيع أرجاء العامل من تزايد يف التطرف الديين الذي ميس حبقوق                 ً     واقتناعاً منه  
                                                                                  ٍ                  األفراد واجلماعات والقائم على أساس الدين أو املعتقد، وحاالت العنف والتمييز اليت متس بنساٍء كثريات وباألفراد 

                                          الثقافية أو التقليدية، واستغالل الدين أو                                                               من الفئات الضعيفة األخرى باسم الدين أو املعتقد، أو بسبب املمارسات
                                                                               املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،

                                                                                                   أن التمييز الرمسي أو القانوين على املستوى الوطين بني أديان متنوعة أو مجاعات دينية خمتلفة                         وإذ يالحظ  
                     ً                                      ، يف بعض احلاالت، متييزاً وقد ميس بالتمتع حبرية الدين أو املعتقد،                       ِّ  قائمة على اإلميان رمبا يشكِّل

                                                                                  على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم          وإذ يشدد  
     ً     ً                                                  دوراً مهماً يف تعزيز التسامح واالحترام وحرية الدين أو املعتقد،

                                                                    األديان وداخل الدين الواحد وبدور املنظمات الدينية وغريها من املنظمات                  بأمهية احلوار بني         ِّ       وإذ يسـلِّم     
                                                                                                                   غـري احلكومـية يف تعزيز التسامح يف املسائل املتعلقة بالدين أو املعتقد، وإذ يرحب باملبادرات املختلفة يف هذا                   

                       املستوى املعقود يف املقر يف                                                                          الصدد، مبا يف ذلك يف حتالف احلضارات والربامج اليت تنفذها اليونسكو واحلوار الرفيع 
                                                          بشأن التفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم،    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٥   و ٤

                                                                             إزاء بطء التقدم يف تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز                                        وإذ يسـاوره قلـق شديد        
                                  القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

                                          ّ                                                 مـن الضروري بالتايل بذل املزيد من اجلهود املكثّفة لتعزيز ومحاية احلق يف حرية الفكر                   أن                وإذ يعـتقد     
                                                                                                      أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين 

                                          ز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك                              ً                                                 أو املعتقد، كما ذكر أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتميي          
         من تعصب،
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       ً                                                                                          تقييماً لوالية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف شكل حوار تفاعلي يف دورته                           وقـد أجرى   
  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥            ً         احلالية، وفقاً لقراره 

        بشأن   ٢ / ٥                             سان التابع لألمم املتحدة، و                                         بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلن       ١ / ٥               إىل قراريه            وإذ يشري  
    ١٨                                                                                                مدونـة قواعـد السـلوك لـلمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املؤرخني              

                                                       ً                          ، وإذ يشدد على أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                 والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد وكذلك انتهاكات                                مجيع أشكال التعصب           يديـن  - ١ 
                                          حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

                                                                           الزيادة العامة يف حاالت التعصب والعنف املوجهني ضد أفراد العديد من                        بقلـق شديد          يـدرك  - ٢ 
                               ذلك احلاالت الناشئة عن كره اإلسالم                                                                           الطوائـف الدينية وغريها من اجلماعات يف أرجاء خمتلفة من العامل، مبا يف            

                              ومعاداة السامية وكره املسيحية؛

َ                  إزاء استمرار التعصب والتمييز االجتماعيني املؤسسيني اللذين ميارَسان ضد          ُ                  ُيعـرب عـن قلقه     - ٣                                                            
                                      الكثريين باسم أو بسبب الدين أو املعتقد؛

                                       أو القائمة على املعتقد وأماكن العبادة                                                    إىل أن اإلجراءات القانونية املتعلقة باجلماعات الدينية   يشري - ٤ 
          ً       ً                                             ليست شرطاً أساسياً ملمارسة احلق يف التعبري عن دين املرء أو معتقده؛

                                            أعاله، على الصعيد الوطين أو احمللي، كلما تدعو  ٤                                   على أن اإلجراءات املوصوفة يف الفقرة     يشدد - ٥ 
                                           يف احلماية الفعالة حلق اجلميع يف ممارسة دينهم أو                    ً                                              احلاجـة إلـيها قانونياً، ينبغي أن تكون غري متييزية كي تسهم          

                      ً     ً         ً     معتقدهم فرادى أو مجاعةً، سراً أو عالنيةً؛ 

                                       ً                                                        أي دعـوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء                      يديـن  - ٦ 
ِ                                                                  اسُتخِدمت يف ذلك وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية والبصرية واإللكترونية أو                    غريها من الوسائل؛  ُ  

                                                                                       مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة جهودها بغية التنسيق يف              ُ      ُيشـجع  - ٧ 
                                                                                                             مـيدان حقوق اإلنسان بني األنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة وهيئات وآليات األمم املتحدة املختصة واليت تتناول                 

             أو املعتقد؛                                                مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين

                                                                                          عـلى أن تعزيز تسامح اجلمهور وقبوله واحترامه للتنوع ومكافحة مجيع أشكال التعصب                    يشـدد  - ٨ 
                                                                                            ً     ً                         والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد هي عناصر جوهرية يف إجياد بيئة تؤدي إىل متتع اجلميع متتعاً كامالً باحلق                    

                                               من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  ١٨          يف املادة                                 ً        يف حرية الفكر والضمري والدين، وفقاً ملا ورد

  :                  الدول على ما يلي  حيث - ٩ 

                                                                                                 أن تكفـل نظمهـا الدستورية والتشريعية للجميع دون متييز توفري ضمانات وافية وفعالة حلرية                 ) أ ( 
 ُ                             ُينتهك فيها احلق يف حرية                                                                                            الفكر والوجدان والدين واملعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت            
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                                                                                                       الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، أو احلق يف ممارسة املرء لشعائره الدينية حبرية، مبا يف ذلك حق املرء يف تغيري 
                دينه أو معتقده؛

                                                                                              أن تصـمم وتـنفذ سياسات تعزز مبقتضاها النظم التعليمية مبادئ التسامح واحترام اآلخرين                ) ب ( 
                         يف وحرية الدين أو املعتقد؛             والتنوع الثقا

ٍ                                                      أن تكفـل اختاذ تدابري مناسبة كي تضمن على حنو كاٍف وفعال حرية الدين أو املعتقد للمرأة،                   ) ج (                                             
                                                                                                    ولألشـخاص من الفئات الضعيفة األخرى ومنها فئات األشخاص احملرومني من حريتهم، والالجئني، واألطفال،              

                          وأفراد األقليات واملهاجرين؛

                                                ً                                  القوانني ألي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛           أن تكفل حظر  ) د ( 

                         ً                        ً                                             أن تـبذل قصـارى جهدها، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وطبقاً لقانون حقوق اإلنسان والقانون                      ) ه ( 
                          الدينية، وأن تتخذ تدابري                                                                                 اإلنسـاين الدويل، لضمان كامل االحترام واحلماية لألماكن واملواقع واملقامات والرموز       

                                               إضافية حيثما كانت هذه عرضة للتدنيس أو التخريب؛

                                                                                       أن تستعرض، عند االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة من أجل ضمان حق مجيع األشخاص يف                ) و ( 
                                        ً     ً         ً    اجملاهرة بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو مجاعةً، سراً أو عالنيةً؛

ٍ              ع األشخاص يف العبادة أو التجمع يف إطار ديٍن أو                                                 أن تكفـل، عـلى وجه اخلصوص، حق مجي          ) ز (                                        
ٍ                                                                                                      معـتقٍد ويف إقامـة وإدارة األمـاكن الالزمـة هلذه األغراض، وحق مجيع األشخاص يف كتابة وإصدار وتوزيع                       

                                املنشورات ذات الصلة يف هذه اجملاالت؛

                    يل، االحترام الكامل                ً                               ً                                      أن تكفـل، طـبقاً للتشريعات الوطنية املالئمة ووفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدو              ) ح ( 
                                                                                                   واحلماية التامة حلرية مجيع األشخاص وأعضاء اجلماعات يف إقامة وإدارة املؤسسات الدينية أو اخلريية أو اإلنسانية؛

                                                                                            أن تكفـل أال حيرم أي شخص خيضع لواليتها من حقه يف احلياة أو احلرية أو أمنه الشخصي،                    ) ط ( 
                                                                 معتقده أو جماهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو االعتقال أو                                                                  بسـبب ديـنه أو معـتقده أو تعبريه عن دينه أو             

                                                                                                  االحتجاز التعسفي أو حيرم من حقه يف العمل أو التعليم أو السكن الالئق، أو من حقه يف طلب اللجوء؛ وأن تقدم 
                                          إىل العدالة مجيع مرتكيب االنتهاكات هلذه احلقوق؛

ّ                      أن تضـمن قـيام مجيع املوظفني العاّمني وموظفي            ) ي (                                                اخلدمة املدنية، مبن فيهم أفراد هيئات إنفاذ                                   
                                                                                                          القوانني، والعسكريون واملربون، أثناء أدائهم لواجباهتم الرمسية، باحترام األديان واملعتقدات املختلفة وبعدم التمييز 

                                                                            على أساس الدين أو املعتقد، وأن يوفر كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛

                                                                     من جهود لتنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز                                    أن تضـاعف مـا تبذلـه       ) ك ( 
                                  القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛
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                                         ً                                                  أن تـتخذ مجـيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة، طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ملكافحة              ) ل ( 
                                   ائم على أساس الدين أو املعتقد،                                                                                   الكراهـية والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه بدافع من التعصب الق          

   ً                                                                                                         فضالً عن التحريض على العداوة والعنف، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات الدينية، وكذلك إيالء اهتمام خاص                
                          ً                                                                                     للممارسـات اليت تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان للمرأة والتمييز ضدها، وال سيما فيما يتعلق مبمارسة حقها يف                 

                لدين أو املعتقد؛                          حرية الفكر أو الوجدان أو ا

                                                                                                 أن تعـزز وتشجع، من خالل التعليم وغريه من الوسائل اليت تشمل التبادل الثقايف اإلقليمي أو                  ) م ( 
                                                                            الدويل، التفاهم والتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد؛

                         حوار بني احلضارات وحتالف                                                                  على ضرورة تدعيم احلوار بوسائل منها الربنامج العاملي لل               يؤكـد  -  ١٠ 
ُ ّ        ً                                      احلضـارات وذلك من خالل قنوات منها املمثل السامي لألمني العام الذي ُعّين مؤخراً لدى حتالف احلضارات                                                                               

                                                           يف األمانة العامة للتفاعل مع شىت الكيانات يف منظومة             ٢٢١ /  ٦١                                                 ووحـدة التنسيق املنشأة بقرار اجلمعية العامة        
       احلوار؛                             األمم املتحدة وتنسيق إسهامها يف 

                                                                                مجيع اجلهات الفاعلة إىل القيام، يف سياق ذلك احلوار، بالتصدي جلملة مسائل منها املسائل     يدعو -  ١١ 
  :                                  التالية يف إطار حقوق اإلنسان الدولية

                                                     تزايد التطرف الديين الذي ميس باألديان يف مجيع أحناء العامل؛  ) أ ( 

                                    كذلك بأفراد من الفئات الضعيفة األخرى                                ٍ                  حـاالت العـنف والتمييز اليت متس بنساٍء كثريات و        ) ب ( 
                                                     باسم الدين أو املعتقد أو بسبب ممارسات ثقافية وتقليدية؛

                                                                                              إسـاءة استخدام الدين أو املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك                 ) ج ( 
                       األمم املتحدة ذات الصلة؛

                                             ن أو املعتقدات وداخلها على مجيع املستويات،                                                    على أمهية مواصلة وتعزيز احلوار بني األديا           يشدد -  ١٢ 
                   ً                        ً                                       ومبشاركة أوسع نطاقاً تضم النساء، وذلك تشجيعاً للمزيد من التسامح واالحترام والتفاهم؛

                                                                             على وجوب جتنب وصم أي دين باإلرهاب ألن هذا قد يؤدي إىل عواقب ضارة                        ً    يشـدد أيضاً   -  ١٣ 
                      حرية الدين أو املعتقد؛                                             بتمتع كل أفراد الطوائف الدينية املعنية باحلق يف 

                                                                       على أنه ال جيوز، كما أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فرض قيود على حرية          يشدد كذلك -  ١٤ 
                                                                                                    اجملاهرة بالدين أو املعتقد إال إذا كانت القيود مفروضة مبوجب القانون، وكانت ضرورية حلماية السالمة العامة أو 

                                                              ب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية، وكانت تطبق على حنو ال                                     النظام العام أو الصحة العامة أو اآلدا
                                           ينتقص من احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين؛

                                                                                        بأن تكفل األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية                     يوصـي  -  ١٥ 
                                                    يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز حرية الدين أو املعتقد،                                                    واهليئات واجلماعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، 

                                                                                نشر نص اإلعالن على أوسع نطاق ممكن، وبأكرب عدد ممكن من اللغات املختلفة، وتعزيز تنفيذه؛
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                                                                  بالعمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛ ُ     ُيرحب -  ١٦ 

                                                      ل املقررة اخلاصة إسهامها يف محاية وتعزيز احلق يف حرية الدين                        أن من الضروري أن تواص      يستنتج -  ١٧ 
                                         أو املعتقد وإعمال هذا احلق على نطاق عاملي؛ 

                                                                                       متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد لفترة ثالث سنوات أخرى                  لذلك      يقرر -  ١٨ 
                                           ويدعو املقررة اخلاصة يف هذا السياق إىل ما يلي؛

ُ                                                                يع على اعتماد تدابري على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان تعزيز ومحاية احلق يف                   التشج  ) أ (                            
                       حرية الدين أو العقيدة؛

                                                                                                 حتديـد العقبات القائمة واملستجدة اليت تعترض التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد، وتقدمي                 ) ب ( 
                                          توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛

                                                                               هودها لدراسة الوقائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن القضاء على                مواصـلة ج    ) ج ( 
                                                                                                   مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، والتوصية بالتدابري العالجية حسب االقتضاء؛

                   املرتكبة على أساس                                                                            مواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس بوسائل من بينها حتديد اإلساءات              ) د ( 
                                                                               نوع اجلنس، وذلك يف سياق عملية إعداد التقارير مبا فيها مجع املعلومات وتقدمي التوصيات؛

                                                                                         إىل األمـني العـام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املوارد الالزمة لتمكينها من                      يطلـب  -  ١٩ 
                           االضطالع بواليتها على أمت وجه؛

      ً     ً                                             تعاوناً كامالً مع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات املقدمة                            احلكومات كافة على التعاون   حيث -  ٢٠ 
                                                      ِّ                                        منها لزيارة بلداهنا وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متكِّنها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

   ني؛                               ً      ً                                          إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والست    يطلب -  ٢١ 

                                                                  ً                    إىل املقررة اخلاصة أن تقدم التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل اجمللس وفقاً لربنامج                    ً  يطلب أيضاً  -  ٢٢ 
  ؛    ٢٠٠٩                                                عمله السنوي وأن تقدم تقريرها السنوي التايل يف عام 

                                                                                   إبقاء هذه املسألة موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ومواصلة النظر يف            يقـرر  -  ٢٣ 
  .                 دابري لتنفيذ اإلعالن      اختاذ ت

   ٣٤      اجللسة 
     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [
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  املقررات-باء 

  حتالف احلضارات-٦/١٠٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

ٍ                      بتعيني ممثل ساٍم لدى حتالف احلضارات،     ٢٠٠٧      أبريل  /                          بقيام األمني العام يف نيسان       إذ يرحب                

                  ُ                                                                باجلهود القيمة اليت ُبذلت يف إطار مبادرة حتالف احلضارات من أجل تعزيز احلوار بني الثقافات        ِّ   وإذ يسلِّم  
          واحلضارات،

                                                                                       املمثل السامي لدى حتالف احلضارات، السيد خورخيه سامبايو، إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس أثناء             يدعـو    
                                           إطار التحالف، وخباصة بشأن النتائج اليت خلص                                                         اجلزء الرفيع املستوى من دورته السابعة بشأن األنشطة اجلارية يف

  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٧                                                                          إليها منتداه السنوي األول ومستوى التقدم احملرز فيما يتعلق خبطة التنفيذ للفترة 

 .]انظر الفصل الثالث[

- - - - - 

 


