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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة-أوالً 

  القرارات-ألف 

  محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح-٦/١

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  املتحدة ومبادئه وأحكامه، مبقاصد ميثاق األممإذ يسترشد 

باملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الراسخة يف اإلعالن العاملي        وإذ يسترشد أيضاً     
 حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام ، ونتائج)A/CONF.157/23(وبرنامج عمل فيينا  إىل أن إعالن وإذ يشري 
  املؤرخ ٦٠/٢٥١وقـرار اجلمعـية   ) ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ١٦ املـؤرخ   ٦٠/١قـرار اجلمعـية العامـة       (

 الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان يؤكدون مجيعاً أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية،              ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بعضها بعضاً، توجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة          غـري قابلـة للـتجزئة، ومترابطة يعزز         

 وبالدرجة نفسها من التأكيد،

 بأن السالم واألمن، والتنمية وحقوق      ٦٠/٢٥١ إىل أن اجلمعـية العامة اعترفت يف قرارها          وإذ يشـري   
م واألمن وحقوق   مية والسال التن بأن اإلنسان دعائم نظام األمم املتحدة وأسس األمن والرفاه اجلماعيني، وسلمت         

 ،اإلنسان عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً

  بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن يعزز أحدمها اآلخر، وإذ يقر 

 إزاء االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف أثناء            وإذ يساوره بالغ القلق    
 عات املسلحة، يف مجيع أحناء العامل، وأثرها السليب يف احلقوق وامللكية الثقافية،الرتا

 إىل اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح وإىل الربوتوكولني امللحقني هبا، وإذ وإذ يشري 
 يشدد على أمهية تنفيذها حلماية امللكية الثقافية،

 امللكية الثقافية أو أي شكل من أشكال إتالفها من شأنه أن ميس بالتمتع باحلقوق                أن تدمري  وإذ يؤكد من جديد    
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،١٥الثقافية، ال سيما املنصوص عليها يف املادة 

 يف نزاع مسلح    مجيع الدول أن حتترم قانون حقوق اإلنسان وحيث بشدة مجيع األطراف           يناشـد  -١ 
على أن تكون صارمة يف امتثال قواعد القانون اإلنساين الدويل واحترامها يف أثناء الرتاعات املسلحة، وأن حتترم                 

 القواعد املتعلقة حبماية امللكية الثقافية؛
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 أن كل طرف يف نزاع مسلح ملزم مبوجب القانون الدويل باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية يؤكد -٢ 
 لكية الثقافية حبفظ هذه امللكية واحترامها، مبا يف ذلك امللكية الثقافية املوجودة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل؛امل

 أي تدمـري للملكية الثقافية مما يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل يف أثناء              يديـن بشـدة    -٣ 
 الرتاعات املسلحة؛

أثناء الرتاعات املسلحة من شأهنا أن تساهم يف التمتع الكامل           أن محاية امللكية الثقافية يف       يؤكد -٤ 
 حبق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية؛

 الدول ويشجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري حيث -٥ 
مسألة محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف أثناء       الالزمة على الصعيد الوطين، واإلقليمي، والدويل من أجل النظر يف           

الرتاعات املسلحة، مع إيالء اهتمام خاص باحلالة السائدة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل، وتقدمي املساعدة املالئمة 
 على حنو ما تطلبه الدول املعنية؛

ت األمم املتحدة    إىل األمـني العـام أن يطلع على هذا القرار مجيَع احلكومات، وهيئا             يطلـب  -٦ 
 املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية؛

 . إبقاء هذه املسألة قيد نظره والنظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر -٧ 

 اجللسة العشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ 

 .]٣ -الفصل الثالث انظر . اعتمد دون تصويت[

  والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء-٦/٢

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان يف مسألة احلق يف الغذاء، إذ يعيد تأكيد   
 ٢٠٠٥/١٨ وقرار جلنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٦٣مبا فيها قرار اجلمعية العامة      

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤املؤرخ 

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

اعد مدونة قو "٥/٢والقرار " بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة "٥/١ إىل القرار وإذ يشري 
، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  " السـلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان          
 مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وفقاً هلذين القراراين ومرفقاهتما،

 ة تنفيذاً كامالً، بااللتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيوإذ يذكِّر 
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 بلأن تستمر هذه األبعاد،     املرجح   عاملية، وبأن من      وانعدام األمن الغذائي أبعاداً    اجلوع يت ملشكل بأن يسـلِّم  وإذ 
 ومتضافرة،تخذ تدابري عاجلة وحامسة على حنو خطري يف بعض املناطق ما مل ُتتتفاقم وأن 

 ومبا أظهره من التزام أثناء شغله منصبه بصفته          مبـا اضطلع به السيد جان زيغلر من عمل قّيم          يرحـب  -١ 
 صاحب الوالية األول من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

 :متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ملدة ثالث سنوات من أجل ما يلييقرر  -٢ 

ية واإلقليمية والدولية من    تعزيـز اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء واعتماد تدابري على املستويات الوطن            )أ( 
 على  متاماً إنسان يف التحرر من اجلوع لكي يكون قادراًلكل الغذاء الكايف واحلق األساسي   يف كل إنسان    حقأجل إعمال   

 ؛والعقليةالبدنية النمو واحلفاظ على قدراته 

 ذاء؛حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال احلق يف الغ )ب( 

مواصـلة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والُبعد العمري يف تنفيذ الوالية، نظراً لتعرض النساء واألطفال                )ج( 
 بشكل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقر؛

 من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتمثل يف       ١تقـدمي مقترحات ميكن أن تساعد على حتقيق اهلدف رقم            )د( 
، وكذلك إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما من ٢٠١٥خفـض نسـبة الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول عام           

  الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن     الوطنية تعزيـز اإلجراءات     خـالل مـراعاة دور املسـاعدة والـتعاون الدولـيني يف           
 ؛ املستدامالغذائي

 بصورة  اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء    ها من أجل    اختاذن  تقـدمي توصـيات بشـأن اخلطوات املمك         )ه( 
التمتع الكامل باحلق يف إىل إىل حترر مجيع الناس من اجلوع ولتهيئة األوضاع اليت تؤدي ، مبا يف ذلك اختاذ خطوات     تدرجيية

 ؛ملكافحة اجلوعمع مراعاة الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطط الوطنية  وقت ممكن، أقربالغذاء يف 

العمـل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واللجنة        )و( 
املعنـية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسع نطاق              

، لكي تضع يف اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف            ممكن من املصاحل والتجارب، كل يف إطار واليتها       
 الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 مواصـلة املشـاركة واملسـامهة يف املؤمترات واألنشطة الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال احلق                )ز( 
 .يف الغذاء

كومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده جبميع               جبميع احل  يهيـب  -٣ 
املعلومـات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء             

 بواليته بفعالية؛
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مجيع املوارد البشرية واملالية الضرورية     توفر  ن  اإلنسان أ إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق        يطلب -٤ 
  فعال؛حنوعلى أداء واليته لتمكني املقرر اخلاص من 

 بتقرير هنائي شامل    ٢٠٠٨ املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل موافاة اجمللس يف عام              يدعـو  -٥ 
  من ست سنوات على توليه الوالية اخلاصة باحلق        عمـا خيلـص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات، بعد مضي أكثر           

 يف الغذاء؛

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف             يؤكـد مـن جديد     -٦ 
 نوفمرب/سـياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها اجمللس العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين                

 متـثل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، واإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي، ومن مث توفري وسيلة                    ٢٠٠٤
 إضافية لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

الثالثة  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا       ذ هذا القرار  عن تنفي   إىل املقـرر اخلاص أن يقدم تقريراً       يطلـب  -٧ 
 ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨والستني وإىل اجمللس يف عام 

، عاهداتامل احلكومـات ووكـاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات             يدعـو  -٨ 
 مع   كامالً تعاوناًالتعاون  إىل  وكذلك القطاع اخلاص،     ،حلكوميةاملنظمات غري ا  واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها        

  منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛بطرقاملقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك 

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  -٩ 

 اجللسة العشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ 

 .]انظر الفصل األول. اعتمد دون تصويت[

 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل -٦/٣

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

  علماً وإذ حييط ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٥٥ إىل قـرار جلنة حقوق اإلنسان        إذ يشـري   
 ،)A/HRC/4/8(قوق اإلنسان والتضامن الدويل  املعين حبستقلُمل ابالتقرير الذي قدمه إىل اجمللس اخلبُري

 ٥/٢والقرار  " بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة        "٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً   
 ١٨املؤرخني " مدونـة قواعـد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان             "

 أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،، مؤكداً ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 على أن عمليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن جتري وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق             وإذ يشـدد   
 األمم املتحدة والقانون الدويل،
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امج عمل املؤمترات الدولية مثل املؤمتر  من زاوية تعزيز ومحاية التضامن الدويل، إىل أمهية إعالنات وبر      وإذ يشري  
، ٢٠٠٢، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف مونتريي عام ١٩٩٣العـاملي حلقـوق اإلنسان املعقود يف فيينا عام     

املعقود يف  ، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة       ١٩٩٢ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املعقود يف ريو عام           
 ،٢٠٠٥، واملؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب عام ٢٠٠٢جوهانسربغ عام 

  مببادرات العمل الدويل من أجل مكافحة اجلوع والفقر،وإذ حييط علماً مع التقدير 

 من أجل ضمان     بأن الدول تعهدت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بأن تتعاون فيما بينها            وإذ يذكّـر   
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يشجع قيام تعاون دويل فعال من 

  أجل إعمال احلق يف التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية،

تواصل على تعزيز تنمية  من إعالن احلق يف التنمية تنص على وجوب العمل امل٤أن املادة جمدداً وإذ يؤكد  
البلدان النامية على حنو أسرع، وأن التعاون الدويل الفعال، بوصفه ُمكمِّالً جلهود البلدان النامية، هو عنصر أساسي 

 لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيالت املناسبة لتشجيع تنميتها الشاملة،

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص       من العهد الدويل اخل    ٢ أن املادة    يف اعتباره  يضع   وإذ 
عـلى أن تتعهد كل دولة طرف فيه باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال                  
سـيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً على اإلعمال التام               

 لحقوق املعترف هبا يف العهد، وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا فيها خاصةً اختاذ التدابري التشريعية، ل

 بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التعايش السلمي والعالقات الودية والتعاون            واقتـناعاً منه   
 اسية املختلفة،فيما بني الدول ذات الُنظم االجتماعية أو االقتصادية أو السي

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول            جمدداً  وإذ يؤكد    
وال جيـوز أن يسـتمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية قيام كل بلد ببذل                     

 قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

 إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة النامجة عن عملية العوملة والترابط االقتصادي إىل             رب عن قلقه  وإذ يع  
 مجيع البلدان واجملتمعات واألفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية، من

 فوائد تلك العملية، 

لكوارث الطبيعية، واألوبئة واآلفات الزراعية عدداً وحجماً وإزاء        لعدد وحجم ا   وإذ يعرب عن بالغ قلقه     
أثرها املتزايد يف السنني األخرية، مما يؤدي إىل خسائر كبرية يف األرواح وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية                 

 مية،وخيمة يف األجل الطويل على اجملتمعات اهلشة يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف البلدان النا
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 بالعهد  وإذ يذكر  األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية،          وإذ يؤكد من جديد    
 يف املائة من ناجتها     ٠,٧الـذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن ختصص للمساعدة اإلمنائية الرمسية نسبة              

ِقرُّ القومي اإلمجايل،    جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،بضرورة إجياد مواردوإذ ُي

 على اختاذ خطوات جديدة لزيادة التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم جوهري يف اجلهود               وقـد عـزم    
 املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك بزيادة جهود التعاون والتضامن الدوليني ومواصلتها،

 جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني األجيال وتعزيز           ضـرورة إقامة صالت    وإذ يؤكـد   
 تضامن األجيال من أجل بقاء البشرية،

بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان النامية إقراراً منه و 
لكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع ا 

 مل يكن كافياً، 

 على العمل على توعية األجيال احلاضرة توعيةً كاملةً مبسؤوليتها جتاه األجيال املقبلة، وعلى وتصميماً منه 
 إجياد عام أفضل ألجيال احلاضر واملستقبل،

مده رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمم         ما ورد يف اإلعالن الذي اعت      يؤكد من جديد   -١ 
املتحدة لأللفية من اعتراف بالقيمة األساسية للتضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، والذي جاء 
فـيه أن الـتحديات العاملية جيب مواجهتها على حنو يكفل توزيع التكاليف واألعباء بصورة عادلة، وفقاً ملبدأي                 

نصـاف والعدالـة االجتماعية األساسيني، وأن من حق الذين يعانون، أو أقل الناس استفادة، أن حيصلوا على      اإل
 العون من أكثرهم استفادة؛

 على اإلسهام يف حل املشاكل العاملية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدويل             يعـرب عن عزمه    -٢ 
جات ومصاحل األجيال املقبلة بسبب أعباء املاضي، وعلى أن         هبدف إجياد األوضاع اليت تكفل عدم املساس باحتيا       

 ترث األجيال املقبلة عاملاً أفضل؛ 

 اجملـتمع الدويل على النظر، على وجه االستعجال، يف اختاذ تدابري حمددة لتعزيز وتدعيم               حيـث  -٣ 
إجياد األوضاع اليت تتيح إعمال     املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل              

 حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛

املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة األساسية للتضامن      " حقوق اجليل الثالث  "بـأن ما يسمى      يسـلّم  -٤ 
يلـزمها إىل مـزيد من التطوير التدرجيي يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لتتسىن االستجابة للتحديات       

 تزايدة املتعلقة بالتعاون الدويل يف هذا املضمار؛امل

وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري         إىل   إىل مجيع الدول و    يطلب -٥ 
 احلكومية ذات الصلة أن تعمم يف أنشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛ 
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لحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ         مـراعاةً منه للحاجة امل    ،  يقـرر  -٦ 
هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان                 

 والتضامن الدويل مواصلة االضطالع بواليته، رهنا باستعراض اجمللس هذه الوالية يف املستقبل القريب؛

 إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب               يطلـب  -٧ 
سبتمرب /أيلول(  الدورة التاسعة للمجلس   إىلواألفـراد يف التضامن الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار             

 ، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك؛)٢٠٠٨

راعي نتائج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها          إىل اخلبري املستقل أن ي     يطلب أيضاً  -٨ 
األمـم املتحدة وغريها من االجتماعات العاملية واالجتماعات الوزارية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي، وأن              

لية يلتمس لدى اضطالعه بواليته آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدو             
 واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛

 . من جدول األعمال٣مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة يف إطار البند  يقرر -٩ 

 اجللسة العشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ 

  صوتاً،١٢ صوتاً مقابل ٣٤اعتمد بالتصويت املسجل بأغلبية [
 .]ألولانظر الفصل ا. وامتناع واحد عن التصويت

  االحتجاز التعسفي-٦/٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من أحكامه ذات الصلة،٢٩ و١٠ و٩ و٣ املواد إذ يعيد تأكيد 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،٢٢ إىل ١٤ و١١ و١٠ و٩ إىل املواد وإذ يشري 

 ١٩٩٧/٥٠، و١٩٩١مارس / آذار٥ املؤرخ ١٩٩١/٤٢ قرارات جلنة حقوق اإلنسان  إىلوإذ يشري أيضاً 
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٨، و١٩٩٧أبريل / نيسان١٥املؤرخ 

جملس حقوق  " واملعنون   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   A/60/251 إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشـري كذلـك     
 ،"اإلنسان

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، والقرار           "٥/١ر  إىل القـرا  وإذ يشـري     
 ١٨مدونـة قواعـد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني                "

 ، مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران
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 متديد والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة أخرى مدهتا ثالث سنوات، وفقاً يقرر -١ 
 : للقيام مبا يلي١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢لقراري جلنة حقوق اإلنسان 

أن حيقـق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتناىف مع املعايري                  )أ( 
لصلة واملبيَّنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة اليت               الدولـية ذات ا   

 قبلتها الدول املعنية؛

أن يلـتمس وحيصل على املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري              )ب( 
 رهم أو ممثليهم؛احلكومية، ويتلقى املعلومات من األفراد املعنيني أو أس

أن يـتخذ مـا يلزم من إجراءات بناًء على املعلومات اليت ُتقدم إليه خبصوص احلاالت املزعومة         )ج( 
لالحتجاز التعسفي، وذلك بأن يبعث إىل احلكومات املعنية نداءات عاجلة ورسائل، ويوضح هذه احلاالت ويوجِّه 

 النظر إليها؛

ى دعوة من احلكومة، لفهم احلالة السائدة يف كل بلد فهماً           أن ُيجـري بعثات ميدانية بناًء عل       )د( 
 أفضل، وإدراك األسباب الكامنة وراء حاالت احلرمان من احلرية تعسفاً؛

أن ُيجـري مداوالت بشأن مسائل ذات طابع عام للوقاية، والتحسُّب ضد ممارسة احلرمان من                 )ه( 
  يف املستقبل؛احلرية تعسفاً، وتسهيل النظر يف احلاالت اليت حتدث

 أن يقدِّم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً سنوياً يعرض فيه أنشطته ونتائجه واستنتاجاته وتوصياته؛ )و( 

 : الفريق العامل على القيام مبا يلي لدى اضطالعه بواليتهيشجع -٢ 

 وبوجه خاص أن يعمل بروح التعاون واحلوار مع مجيع األطراف املعنية باحلاالت املعروضة عليه، )أ( 
 مع الدول اليت تقدِّم معلومات ينبغي إيالؤها االعتبار الواجب؛

أن يعمل بالتنسيق مع اآلليات األخرى جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة املختصة  )ب( 
نسيق، وأن  ومع هيئات املعاهدات، مراعياً يف ذلك دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الت               

يتخذ كافة التدابري الالزمة لتفادي االزدواجية مع تلك اآلليات، وبوجه خاص فيما يتعلق بالبالغات اليت يتلقاها أو 
 بالزيارات امليدانية؛

 أن يضطلع مبهمته بسرية وموضوعية واستقالل؛ )ج( 

، وما ورد   )A/HRC/4/40 و E/CN.4/2006/7( بالتقريرين األخريين للفريق العامل      حيـيط علماً   -٣ 
 فيهما من توصيات؛
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 إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة لتصحيح يطلب -٤ 
 وضع األشخاص احملرومني تعسفاً من حريتهم وأن ُتطلع الفريق العامل على ما تكون قد اختذته من خطوات؛

 :ما يلي مجيع الدول على يشجع -٥ 

 أن تويل االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛ )أ( 

أن تـتخذ التدابري املالئمة قصد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري الدولية               )ب( 
 ذات الصلة ومع صكوك القانون الدويل املنطبقة؛

همة جنائية يف احلضور على وجه      أن حتـترم وتعـزِّز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بت             )ج( 
السرعة أمام قاٍض أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلطة قضائية، وأن يكون لـه احلق يف احملاكمة 

 يف غضون فترة معقولة أو اإلفراج عنه؛

أن حتـترم وتعـزِّز حق أي شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز يف إقامة دعوى أمام        )د( 
مة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين                  حمك

 وفقاً اللتزاماهتا الدولية؛

أعاله، كذلك يف حاالت االحتجاز ) د(أن تضـمن احـترام احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية       )ه( 
 اري القائم على القوانني املتعلقة باألمن العام؛اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلد

 أن حترص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىل إضعاف عدالة احملاكمة؛ )و( 

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل امتثال أية تدابري تتخذها يف إطار مكافحة اإلرهاب               ُيشـجع  -٦ 
  التعسفي، مراعيةً يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛اللتزاماهتا بضمان احلماية من االحتجاز

 مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق وأن تنظر جبدية يف طلباته املتعلقة بإجراء زيارات، ُيشجع -٧ 
 لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

وجهها الفريق العامل بقيت دون     أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة اليت        ُيالحظ بعني القلق     -٨ 
الـدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلة اليت يوجهها إليها الفريق العامل على                حيـث   رد، و 

 أساس إنساين حبت ودون أن يكون يف ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية احملتملة؛

الفريق العامل واستجابت لطلباته اخلاصة      للدول اليت تعاونت مع      ُيعـرب عـن جـزيل شكره       -٩ 
 باحلصول على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل أن ُتبدي روح التعاون ذاهتا؛

 باملعلومات اليت وردت الفريق العامل خبصوص إطالق سراح بعض       ُيحـيط عـلماً مع االرتياح      -١٠ 
ت نفسه عن استيائه للعدد الكبري من احلاالت اليت مل          األفراد الذين كانت حالتهم معروضة عليه، وُيعرب يف الوق        

 جتد حالً بعد؛
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 إىل األمني العام أن يقّدم إىل الفريق العامل املساعدة الالزمة، وال سيما ما حيتاج إليه من                 يطلب -١١ 
 موظفني وموارد ملواصلة االضطالع بواليته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر -١٢ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل األول. اعتمد بدون تصويت[

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي-٦/٥

 إن جملس حقوق اإلنسان،

تزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على         األعضاء ال  الدول أن على مجيع      جديد منؤكد  ي إذ 
 اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري     الدوليني يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين           الواردالنحو  

 ذات الصلة، ذلك من صكوك حقوق اإلنسان 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

مدونة  "٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، والقرار           "٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً   
يونيه / حزيران ١٨قواعـد السـلوك ألصـحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني                

 ي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،، مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤد٢٠٠٧

 ، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٢ بقرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يعلم 

 وبلدان املبادرة اإلقليمية من      واالحتاد األورويب  فريقي،ألااألمم املتحدة، واالحتاد    مبـا بذلته منظمة      عـترف ي وإذ 
 قرار السلم واألمن بشكل تام على أراضيها الوطنية،مساعدة بوروندي على إلإلسهام يف جهود 

 ملا بذلته حكومة بوروندي واجملتمع الدويل من جهود لتشجيع حزب حترير شعب اهلوتو              وإذ يعـرب عن تقديره     
امل  من االتفاق الش١-٣وقائده أغاثون روازا على االنضمام إىل اآللية املشتركة للتحقق واملتابعة املنصوص عليها يف املادة             

  وعلى استئناف املفاوضات،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧لوقف إطالق النار الصادر يف 

 واليت مت   ٢٠٠٥ توقعات شعب بوروندي يف أعقاب االنتخابات املختلفة اليت جرت عام            وإذ يضـع يف اعتباره     
 مبوجبها إنشاء مؤسسات دميقراطية يف بوروندي،

 وار مع شركائها السياسيني، إلرادة حكومة بوروندي إلجراء حوإدراكاً منه 

من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيادة املوارد املخصصة لتوفري املساعدة التقنية  يرجو  -١ 
 لبوروندي من خالل مكتبها يف بوجومبورا؛
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والسلم اجملتمع الدويل توفري وسائل مالية مالئمة حلكومة بوروندي لزيادة توطيد حقوق اإلنسان             يناشد   -٢ 
 واألمن على أراضيها الوطنية؛

 حكومة بوروندي على تفضيل احلوار باستمرار حيثما بدا ذلك ضرورياً؛يشجع  -٣ 

 حكومة بوروندي على مواصلة جهودها مع حزب حترير شعب اهلوتو وقائده أغاثون روازا؛يشجع أيضاً  -٤ 

 ؛ يف بوروندي حقوق اإلنسانالة حب متديد ملدة سنة واحدة والية اخلبري املستقل املعينيقرر -٥ 

إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائياً إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن فعالية وكفاية التدابري اليت يطلب  -٦ 
 .وضعت بالفعل موضع التطبيق

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل األول. اعتمد بدون تصويت[

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف-٦/٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل ميـثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق              إذ يشـري   
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،

 ، ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٢/٢٩ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان السابقة  وإذ يشـري أيضاً    
 ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٢٦و

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤املؤرخ 

ة األمم املتحدة تشجع على احترام التنوع        أن العديد من اإلعالنات الصادرة يف إطار منظوم        وإذ يالحظ  
الـثقايف، وكذلك على التعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل،                
 واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف      

  على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦عامي 

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١ قراريه وإذ يؤكد من جديد 

 بإعالن وبرنامج عمل طهران بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها            وإذ حيـيط عـلماً     
، املعقود يف طهران، مجهورية إيران      االجتماع الوزاري حلركة عدم االحنياز بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف         

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤ و٣اإلسالمية، يومي 

، وهي االتفاقية   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٨ ببدء نفاذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف            وإذ يرحب  
 ،٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٠اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 
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  على أمهية تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف، وإذ يؤكد 

بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            واقتـناعاً مـنه      
ية والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل       للجمـيع ينـبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماع          

 بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهي حقوق يؤكـد مـن جديد    -١ 
  وغري قابلة للتجزئة؛عاملية ومترابطة ومتشابكة

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع باحلقوق             حييط علماً  -٢ 
 ؛)E/CN.4/2006/40(الثقافية واحترام التنوع الثقايف 

 للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت استجابت          ُيعـرب عن تقديره    -٣ 
 و٢٠٠٢أبريل / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦شـاورات الـيت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق اإلنسان           للم

 ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسـان  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٢٦
 ، أو اليت شاركت يف تلك املشاورات؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤املؤرخ 

إجراء موضوعي يف جمال احلقوق الثقافية ينبغي أالّ يؤدي إىل إقامة            أن إنشاء    يؤكد من جديد  و -٤ 
آلية رصد جديدة، وأن تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية ميكن أن يساعد يف تنفيذ هذا القرار، واضعاً يف 

 ال؛اعتباره ما أجنزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة من أعمال يف هذا اجمل

 بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني الواليات متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل يف               يسـلّم  -٥ 
جمال احلقوق الثقافية، وحتقيقاً هلذه الغاية، يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع    

 بشأن مضمون ونطاق والية اخلبري املستقل يف جمال         الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية      
احلقوق الثقافية، على أن يكون أساس هذه الوالية هو التنفيذ الشامل هلذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه        

 املشاورات إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

مة األمم املتحدة للتربية والعلم      عـلى أن من املهم تفادي االزدواجية مع أنشطة منظ          كـد يـؤ  -٦ 
والثقافة وغريها من هيئات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة عند إنشاء والية اخلبري املستقل ومراعاة أمهية تشجيع 

 التآزر بني مجيع اجلهات الفاعلة املهتمة باحلقوق الثقافية ومسألة التنوع الثقايف؛

 .قاً لربنامج العمل السنوي يف إطار البند نفسه من جدول األعمال مواصلة النظر يف هذه املسألة وفُيقرر -٧ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد-٦/٧

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 يثاق األمم املتحدة، إىل مقاصد ومبادئ مإذ يشري 

 ، وإذ حييط علماً بقرار اجلمعية العامة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشـري أيضاً    
 ،)A/HRC/6/2(، وإىل تقرير األمني العام عن هذه املسألة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٠

تَّخذة من جانب واحد خمالفة للقانون الدويل، والقانون         أن التدابري والتشريعات القسرية امل     وإذ يشدد على   
 اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول،

 الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ يؤكد من جديد،      وإذ يدرك  
  الصدد، احلق يف التنمية بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان كافة،يف هذا

 إزاء ما ختلِّفُه التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من أثر سليب يف جمال حقوق                وإذ يعـرب عن قلقه     
 عاون،اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والت

 إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر لرؤساء الدول واحلكومات يف حركة بلدان عدم االحنياز وإذ يشـري   
 يف هافانا، والذي اتفقوا فيه على أن يناهضوا ويدينوا هذه التدابري أو القوانني              ٢٠٠٦سبتمرب  /الـذي عقد يف أيلول    

جل نقض هذه التدابري أو القوانني فعلياً وحث دول أخرى على           واسـتمرار تطبيقها، وأن يثابروا يف جهودهم من أ        
الشـيء نفسه على حنو ما دعت إليه اجلمعية العامة واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأن يطلبوا إىل الدول                   

 املطبقة هلذه التدابري أو القوانني أن تلغيها بالكامل وفوراً،

ـ     ىلوإذ يشـري أيضـاً إ        ٢٥ إىل   ١٤املي حلقوق اإلنسان، الذي ُعِقد يف فيينا يف الفترة من           أن املؤمتـر الع
، قد دعا الدول إىل االمتناع عن القيام من جانب واحد باختاذ أي تدبري ال يتفق مع القانون                  ١٩٩٣يونيه  /حزيـران 

تام جلميع حقوق   الدويل وميثاق األمم املتحدة ويضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول، ويعرقل اإلعمال ال             
 اإلنسان، ويهدد أيضاً حرية التجارة هتديداً خطرياً،

 ألن التدابري القسرية من جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا بوسائل من               وإذ يشـعر ببالغ القلق     
 اإلنسانية -جتماعية بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على األنشطة اال

والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية               
حتول دون متتُّع الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القضائية لدول أخرى متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان 

غم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من ِقَبل اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان السابقة وذلك على الر
ومؤمتـرات األمـم املتحدة اليت ُعِقدت يف التسعينيات واستعراضاهتا اليت جتري كل مخس سنوات وعلى الرغم من                  

 حدة،تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املت
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 أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة كربى تعوق تنفيذ إعالن              وإذ يؤكـد من جديد     
 احلق يف التنمية،

 املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد          ١ من املادة    ٢ إىل الفقرة    وإذ يشـري   
ية والثقافية، اليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال جيوز بأي حال من الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع  

 األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة،

 مجيع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باختاذ أو تنفيذ أي تدابري قسرية ال تتفق                  حيث -١ 
 املتحدة، والقواعد واملبادئ املُنظِّمة للعالقات السلمية       مـع القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم        

بـني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القسري اليت تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت ُتنشئ عقبات تعوِّق                  
ملي حلقوق العالقـات الـتجارية بـني الدول وتعرقل من ثَم اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العا     
 اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛

 على جتاوز تلك التدابري حدود الدولة وهتديدها، إضافة إىل ذلك، سيادة الدول،             يعـترض بشدة   -٢ 
التدابري وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها اعتماد ويطلب يف هذا السياق، إىل مجيع الدول األعضاء عدم االعتراف هبذه 

تدابـري إداريـة أو تشريعية فعالة، عند االقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد خارج                  
 احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثار؛

د والعمل هبا كأدوات للضغط سياسياً أو        مواصلة تنفيذ بعض الدول تدابري من جانب واح        يديـن  -٣ 
اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض                    

 إرادهتا، ُنظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا؛

 يف تنفيذ هذه التدابري ألن تتقيد مببادئ        الطلـب الذي وّجهه إىل الدول األعضاء اليت شرعت        يكـرر    -٤ 
القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، واملؤمترات العاملية، والقرارات ذات الصلة، وتفي بالتزاماهتا ومسؤولياهتا              

 الفور؛الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، وذلك بإهناء هذه التدابري على 

، يف هذا السياق، أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها وأن هلا مبقتضى هذا               يؤكد من جديد   -٥ 
 احلق أن حتدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً        بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصل       يذكِّر -٦ 
، ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥مليثاق األمم املتحدة، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة          

ة ووفقاًَ للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العام
، ال جيوز ألي دولة أن      ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١يف قـرارها    

تستخدم أو تشجع على استخدام التدابري االقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابري إلكراه أي دولة أخرى 
 ى مزايا من أي نوع؛على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها عل
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 أنه ال ينبغي استخدام السلع الضرورية كاألغذية واألدوية أداة لإلكراه السياسي،            يؤكد من جديد   -٧ 
 وال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب مما له من وسائل للعيش والتنمية؛

ت الرئيسية اليت تعوِّق     أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبا           يؤكـد  -٨ 
تنفـيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل االمتناع عن فرض تدابري اقتصادية قسرية من                    
جانب واحد وعن تطبيق القوانني احمللية خارج احلدود اإلقليمية، األمر الذي يتناىف مع مبادئ حرية التجارة ويعوِّق                 

نامية، على حنو ما أقر به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية يف تقريره عن دورته التنمية يف البلدان ال
 ؛)E/CN.4/1998/29(الثانية 

 كل احملاوالت الرامية إىل األخذ بتدابري قسرية من جانب واحد، وكذلك تزايد السري يف هذا يرفض -٩ 
 خارج احلدود اإلقليمية وال تتفق مع القانون الدويل؛االجتاه، وذلك بطرق منها سن قوانني تطبَّق 

 بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات               يسـلِّم  -١٠ 
 قد حث الدول بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري من جانب            ٢٠٠٣ديسمرب  /الـذي ُعِقد يف جنيف يف كانون األول       

 المتناع عن اختاذ مثل هذه التدابري يف بناء جمتمع املعلومات؛واحد وا

مجـيع املقـررين اخلاصني وآليات اجمللس املواضيعية القائمة يف ميدان احلقوق االقتصادية             يدعـو    -١١ 
التدابري واالجتماعية والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كل يف نطاق واليته، لآلثار والعواقب السلبية املترتبة على                

 القسرية املتَّخذة من جانب واحد؛

 النظر على النحو الواجب يف األثر السليب للتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد يف إطار                يقرِّر -١٢ 
 مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛

 :يطلب -١٣ 

م الواجب هلذا القرار والنظر فيه      إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتما          )أ( 
 على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

وإىل األمـني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل هذا القرار وأن يلتمس آراءها ويطلب                  )ب( 
 من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا، وأن يقدم معلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد         

 تقريراً عن ذلك إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛

يقرر النظر يف هذه املسألة، على سبيل األولوية، حسب االقتضاء، وفقاً لربنامج عمله السنوي يف                -١٤ 
 .إطار البند نفسه من جدول األعمال

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب /ل أيلو٢٨ 

 .]٢ وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٣٤اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [
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  حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح-٦/٨

 إن جملس حقوق اإلنسان،
 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤ إىل مقرره إذ يشري 

ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن نطاق ومضمون التزامات         بتقرير مفوضة األمم ا    وإذ حيـيط عـلماً     
حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح مبوجب الصكوك الدولية 

 ،)A/HRC/6/3(حلقوق اإلنسان 

 ، أن التقرير يتطلب نظراً مستفيضاً من الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنينيوإذ يدرك 

  بالدول أن تويل تقرير املفوضة السامية االهتمام الواجب؛يهيب -١ 

 .النظر يف هذه املسألة يف دورته السابعةيقرر  -٢ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[

تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميـدان حقـوق اإلنسان،         -٦/٩
 ا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسانمب

 إن جملس حقوق اإلنسان،

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن األنشطة الرامية إىل حتسني اإلعالم والتوعية يف ميدان حقوق              إذ يعيد تأكيد     
  من ميثاق األمم املتحدة،١ملادة  من ا٣اإلنسان ضرورية للوفاء مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة الواردة يف الفقرة 

 بتقرير األمني العام عن تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة                وإذ حيـيط علماً    
 ،)A/HRC/4/106(اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان 

 كانون ٨ املؤرخ ٤٣/١٢٨ية العامة  إىل قـرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار اجلمع وإذ يشـري   
 املؤرخ  ٥٩/١١٣، الذي أطلقت به اجلمعية احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان، والقرار             ١٩٨٨ديسمرب  /األول
 الذي أعلنت فيه اجلمعية عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والقرار              ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠
بالتثقيف والتعلم يف جمال حقوق     ، الذي قررت فيه اجلمعية أن ينهض اجمللس         ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ملـؤرخ    ا ٦٠/٢٥١

 فضالً عن توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية وبناء القدرات، ،اإلنسان

شأن، وهو القرار    إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة، وال سيما قرارها األخري يف هذا ال              وإذ يشري أيضاً   
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٨
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 إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أن           يشـجع  -١ 
ق تستمرا، كل يف حدود مسؤولياهتا وبالتشاور مع الدول، يف دعم تطوير القدرات الوطنية للتثقيف واإلعالم يف جمال حقو

اإلنسـان، بطـرق مـنها إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ويف القيام يف إطار أنشطة               
 الذكـرى السـنوية السـتني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بإطالق مبادرات حمددة لتوسيع نطاق اإلعالم يف ميدان                 

 حقوق اإلنسان؛

درات إعالمية حمددة يف إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن           مجيع الدول على اختاذ مبا     يشجع -٢ 
العـاملي حلقوق اإلنسان، وعلى تعزيز جهودها التثقيفية والتدريبية، وذلك أيضاً يف سياق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال      

ميدان حقوق اإلنسان، باالتصال   حقـوق اإلنسـان، مبا يف ذلك إعداد برامج تدريبية موجهة لألوساط املهنية العاملة يف                
 الوثيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إدماج أنشطة التثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان،              يدعـو  -٣ 
ت القائمة واملبادرات املضـطلع هبا يف إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ضمن املبادرا         

 املقرر اختاذها هلذه الغاية على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛

إىل األمني العام أن يقوم، يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، بتعبئة األفرقة القطرية التابعة               يطلـب    -٤ 
لتدريب واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك يف        لألمـم املتحدة، حسب االقتضاء، من أجل تعزيز أنشطة التثقيف وا          
 إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام وإىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أن يقدما إىل اجمللس، قبل دورته               يطلـب أيضاً   -٥ 
زانية العادية لألمم املتحدة، عن األنشطة اإلعالمية يف جمال حقوق اإلنسان،           السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، يف حدود املي      

مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة على الصعيدين الدويل والوطين طوال فترة الذكرى السنوية الستني                  
 .ية حلقوق اإلنسانلإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة املكاتب امليدانية واملفوضية السام

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[

  إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التعليم والتدريب-٦/١٠

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 يف اجملتمع، مع املراعاة الدائمة  إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن لكل فرد وكل هيئةإذ يشري 
 هلذا اإلعالن، أن يسعى عن طريق التعليم والتعلم إىل تعزيز احترام احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن،

 إىل األمهـية الكبرية حلق اإلنسان يف التعليم مبقتضى إعالن وبرنامج عمل فيينا املعتمدين يف                وإذ يشـري   
 ر العاملي حلقوق اإلنسان، والقيمة الكبرية للربنامج العاملي للحق يف التعليم، من املؤمت١٩٩٣يونيه /حزيران
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  أن جملس حقوق اإلنسان يقوم، فيما يقوم به، بتعزيز حقوق اإلنسان يف التعليم والتعلم،وإذ يعيد تأكيد 

 حقوق اإلنسان، أن تعزيز اجلهود للنهوض حبقوق اإلنسان يف التعليم ميثل إسهاماً رئيسياً جمللس وإذ يرى 

  أمهية الربنامج العاملي حلقوق اإلنسان التعليمية،وإذ يعيد تأكيد 

اجلهود املبذولة يف هذا الصدد من منظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيسيف وبرنامج وإذ يدرك ويقدِّر  
حاب املصلحة اآلخرين   األمـم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من أص            

 املعنيني، مبن فيهم املعلمون واملنظمات غري احلكومية،

أن تعد مشروع إعالن حلق اإلنسان يف       " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    " من   يطلـب  -١ 
 التعليم والتدريب، لعرضه على جملس حقوق اإلنسان للنظر فيه حتقيقاً هلذه الغاية؛

أن تلتمس آراء ومدخالت الدول     " لجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    ال" مـن    يطلـب أيضـاً    )أ( 
األعضـاء واملـنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية               

 املمكنة حملتوى اإلعالن    حلقوق اإلنسان، وكذلك منظمات اجملتمع املدين ومنها املنظمات غري احلكومية، بشأن العناصر           
 وأن يضع يف اعتباره الصكوك احلالية ذات الصلة؛

أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان       " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    "من  يطلب   )ب( 
 ، يتضمن مشروع إعالن عن حقوق اإلنسان يف التعليم والتدريب؛٢٠٠٩يف دورته الرئيسية يف عام 

 .٢٠٠٩نظر يف التقرير املرحلي يف دورته الرئيسية يف عام  اليقرر -٢ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[

محايـة الـتراث الـثقايف بوصفه مكوناً هاماً من           - ٦/١١
 تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها مكونات

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبيـثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق             ترشـد إذ يس  
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

الثقافية وحبماية  الصكوك القانونية العاملية واإلقليمية ذات الصلة بتعزيز ومحاية احلقوق وإذ يضع يف اعتباره 
الـتراث الـثقايف، مبا يف ذلك املبادئ اليت تنص عليها االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات واملواثيق اليت اعتمدهتا                 

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملتعلقة حبماية التراث الثقايف،
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ابلية للتجزئة ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً      أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغري ق        وإذ يؤكد جمدداً   
 ويتوجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة ذاهتا من التأكيد،

 إىل أن الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد وإذ يشري 
ورية لصون العلم والثقافة ولتنميتهما وإشاعتهما بغية ضمان املمارسة الكاملة باختاذ تدابري، من بينها التدابري الضر
  من العهد،١٥للحقوق املنصوص عليها يف املادة 

 ما للتنوع الثقايف من أمهية من أجل املمارسة الكاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وإذ يؤكد جمدداً 
 ن وغريه من الصكوك املعترف هبا عاملياً، الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا

 إىل أن التـنوع الثقايف، الذي يزدهر يف إطار من الدميقراطية والتسامح والعدالة االجتماعية               وإذ يشـري   
واالحـترام املتـبادل بني الشعوب والثقافات، هو عنصر ال غىن عنه من أجل السلم واألمن على الصعيد احمللي                   

 والوطين والدويل، 

 أن التراث الثقايف هو مكون هام من مكونات اهلوية الثقافية للمجتمعات والفئات واألفراد،               يضع يف اعتباره   وإذ 
 ومن مكونات التماسك االجتماعي، حبيث إن تدمريه عمداً قد تترتب عليه آثار ضارة بكرامة اإلنسان وحقوقه،

 انون الدويل ومببادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري العام، أن التدمري املتعمد للتراث الثقايف خيل مببادئ القوإذ يؤكد 

وااللتزام مبكافحة تدمريه املتعمد بأي شكل من األشكال من           ما حلماية التراث الثقايف    وإذ يؤكـد جمدداً    
 أمهيٍة من أجل نقل هذا التراث إىل األجيال القادمة،

 احلضارة احلديثة ومبا ميكن أن يقدمه احلوار بني مبا قدمته الديانات كافة من مسامهات قَيِّمة يفوإذ يعترف  
 احلضارات من إسهام يف حتسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافةً وزيادة تفهمها،

 بأن تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها واحترام اهلويات الثقافية املختلفة هي عناصر حيوية من              يقر -١ 
ن، وكذلك من أجل التشجيع على التسامح واالحترام والتحاور والتعاون          أجل تعزيز احلرية والتقدم يف كل مكا      

 فيما بني خمتلف الثقافات واحلضارات والشعوب؛

 أن لكل ثقافة كرامة وقيمة جيب احترامهما وصوهنما، وأن احترام تنوع املعتقدات             يكرر تأكيد  -٢ 
  بني احلضارات كافة؛والثقافات واللغات يشجع على إجياد ثقافة من السلم واحلوار فيما

 بـأن التدمري املتعمد للتراث الثقايف قد يشكل دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو                يقـر  -٣ 
الدينـية وحتريضـاً علـيها، وخيل بالتايل باملبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن بينها األحكام               

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ من العهد الدويل٢٠املنصوص عليها يف املادة 

 إزاء ما حيدث يف أحناء شىت من العامل من استمراٍر ألفعال التدمري املتعمد              يعـرب عن بالغ قلقه     -٤ 
 للتراث الثقايف؛
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 أن الدول تتحمل املسؤولية عن التدمري املتعمد للتراث الثقايف ذي األمهية البالغة بالنسبة إىل يؤكد -٥ 
ن التقاعس املتعمد عن اختاذ التدابري املناسبة حلظر ما قد حيدث من تدمري متعمد هلذا التراث ولوقف البشرية، أو ع 

 هذا التدمري واحليلولة دون حدوثه واملعاقبة عليه، وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون الدويل؛

ات الصلة، ووسائط  الدول كافةً، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذيشجع -٦ 
اإلعالم، على إشاعة ثقافة قوامها التسامح واحترام لتنوع الثقافات واحلضارات واألديان، واحترام املواقع الثقافية              

 والدينية، اليت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث اجلماعي للبشرية؛

أمهية من أجل التشجيع على  على ما ملواصلة التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي من         يشدد -٧ 
احلوار فيما بني الثقافات مبا يكفل توسيع نطاق التواصل الثقايف يف العامل وتوازنه ومبا حيبذ االحترام املشترك فيما                  

 بني الثقافات وما يعمل على تعزيز ثقافة قوامها السلم؛

يئات حقوق اإلنسان    من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشجع مجيع ه           يرجو -٨ 
وآلـياهتا ذات الصلة على إيالء االهتمام الواجب ملسألة تعزيز التنوع الثقايف ومحاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً               

 هاماً من مكونات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة، مبا يف ذلك اإلعمال التام للحقوق الثقافية؛

وق اإلنسان على زيادة املشاورات مع اجمللس والتعاون         مفوضة األمم املتحدة السامية حلق     يشجع -٩ 
مع املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية املعنية مبسألة محاية التراث الثقايف بغية معاجلة ما هلذه املسألة من جوانب        

 متصلة حبقوق اإلنسان؛

ار مجيع احلكومات،    من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجه أنظ          يرجو أيضاً  -١٠ 
وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها املختصة، ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، إىل 

 هذا القرار؛

 . إبقاء هذه املسألة قيد نظره والنظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر -١١ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب /ول أيل٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[

والية املقرر اخلاص املعين حبالة  : حقـوق اإلنسـان والشعوب األصلية      -٦/١٢
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

 إن جملس حقوق اإلنسان،

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



A/HRC/6/L.11 
Page 24 

 

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، والقرار           "٥/١أيضاً إىل القرار    وإذ يشري    
 ١٨مدونـة قواعـد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني                "

 ي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،، مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤد٢٠٠٧يونيه /حزيران

، وهي "حقوق اإلنسان وقضايا السكان األصليني" أيضاً إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان املعنونة وإذ يشري 
 ،٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبـريل   / نيسـان  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠١/٥٧القـرارات   

 ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢ و ،٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٥٦و
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني            يقرر -١ 
 :لفترة ثالث سنوات، وذلك من أجل ما يلي

ات القائمة اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان       الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقب         )أ( 
واحلريات األساسية للسكان األصليني محاية تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة إليه، وحتديد أفضل املمارسات               

 وتبادهلا وتعزيزها؛

لك من  مجع املعلومات والبيانات وتلقيها وتبادهلا وطلبها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذ              )ب( 
احلكومات والسكان األصليني أنفسهم وجمتمعاهتم ومنظماهتم، فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة ملا هلم من حقوق    

 إنسان وحريات أساسية؛

الـتقدم بتوصـيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان              )ج( 
 فهم إذا تعرضوا هلا؛واحلريات األساسية للسكان األصليني وإنصا

العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان              )د( 
وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة واهليئات التعاهدية، ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي اإلزدواجية      

 اليت ال لزوم هلا؛

 مع املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، واملشاركة يف دورته           العمـل بـتعاون وثيق      )ه( 
 السنوية؛

إقامـة حوار تعاوين منتظم مع كافة اجلهات الفاعلة، مبا فيها احلكومات وهيئات األمم املتحدة                )و( 
سائر املؤسسات ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية و

 الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مبا يف ذلك بشأن إمكانيات التعاون التقين بناء على طلب احلكومات؛

تـرويج إعـالن األمـم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية ذات الصلة                )ز( 
 بالنهوض حبقوق الشعوب األصلية، حسب االقتضاء؛
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خاصة ملا ألطفال السكان األصليني ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسية،           إيـالء عناية     )ح( 
 واألخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس يف أداء مهام واليته؛

النظر يف التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة وسائر اجتماعات               )ط( 
 ستنتاجات اهليئات التعاهدية بشأن املسائل اليت هتم واليته؛األمم املتحدة، فضالً عن توصيات ومالحظات وا

 تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛ )ي( 

مجـيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلّف به من مهام                 يطلـب إىل     -٢ 
  يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوّجهه من نداءات عاجلة؛وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما

مجيع احلكومات على التفكري جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه             يشجع   -٣ 
 من االضطالع مبهام واليته على حنو فّعال؛

حدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من         إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املت      يطلب   -٤ 
 مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسانيقرر  -٥ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل األول. تصويتاعتمد بدون [

  احملفل االجتماعي-٦/١٣

 إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل مجـيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن هذه املسألة جلنة حقوق اإلنسان السابقة               إذ يشـري     
 وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قراره   أيضاً وإذ يشري 

 أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ما زاال يشكالن ضرورة أخالقية ومعنوية حتمية    وإذ يضع يف اعتباره    
 ٣عقود يف    مقرر احملفل االجتماعي الرابع امل     - تقرير رئيس    وإذ يالحظ للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،        

 ،"دور املرأة: مكافحة الفقر، واحلق يف املشاركة" الذي ركّز على موضوع ٢٠٠٦أغسطس / آب٤و

 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجراء حوار              وإذ يعـيد تأكـيد     
لك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات احلكومية      وتـبادل لـآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف ذ            
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 على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّز حيوي إلجراء                وإذ يشدِّد الدولية،  
  حقوق اإلنسان،حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز متتع اجلميع  بكافة

 ٤ و ٣ مقرر احملفل االجتماعي الرابع املعقود يف جنيف يف          -بالـتقرير الـذي قدمه رئيس       يرحـب    -١ 
 ؛A/HRC/Sub.1/58/15) (٢٠٠٦أغسطس /آب

 وبالطاَبع املبَتكر لكثري    ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       حيـيط علماً مع االرتياح     -٢ 
 واملنظمات غري   - وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر           -ملنظمات الدولية   مـنها، ويدعو الدول وا    

احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه االستنتاجات                
 ضاء على الفقر؛والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات الق

حلقوق  على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة        احلفاظيقرر   -٣ 
وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، ويؤكد على أمهية بذل جهود متضافرة                اإلنسان  

ويل لتعزيز التماسك االجتماعي على أساس مبادئ العدالة االجتماعية واإلنصاف          عـلى الُصـعد الوطين واإلقليمي والد      
 والتضامن، وتناول البعد االجتماعي وحتديات عملية العوملة اجلارية؛

أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة، ويطلب عقد االجتماع القادم للمحفل             يقرر أيضاً    -٤ 
 جنيف يف تواريخ مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع  يف٢٠٠٨االجـتماعي خـالل عـام        

جمموعة ممكنة من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعـه                 
 :التايل علـى ما يلي

 اإلنسان؛املسائل املتصلة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق  )أ( 

حتديـد أفضل املمارسات يف مكافحة الفقر على ضوء العروض اليت تقدَّم على مستوى القاعدة الشعبية         )ب( 
 إىل احملفل االجتماعي؛

 .البعد االجتماعي لعملية العوملة )ج( 

 :ليخصص أعماله كما يلي  أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمليقرر -٥ 

جراء مناقشات مواضيعية بشأن الفقر وحقوق اإلنسان وبشأن عمل اآلليات الدولية حلقوق يوم واحد إل )أ( 
اإلنسـان يف مـيدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية واحلق يف التنمية فيما يتصل بالفقر للحصول على معلومات         

 ارجتاعية من اجملتمع املدين بغرض توفريها لآلليات املختلفة؛

 احد إلجراء مناقشة بشأن البعد االجتماعي لعملية العوملة؛يوم و )ب( 
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يـوم واحـد إلجراء مناقشة تفاعلية مع أصحاب واليات اإلجراءات املواضيعية التابعني جمللس حقوق                )ج( 
اإلنسـان بشـأن القضـايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل اهليئات                 

 .صة من خالل جملس حقوق اإلنساناملخت

 مقرر احملفل   -، بتعيني رئيس    ٢٠٠٧إىل رئـيس جملس حقوق اإلنسان القيام، قبل هناية عام           يطلـب    -٦ 
 من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليمية، ويقرر احترام مبدأ التناوب اإلقليمي عند              ٢٠٠٨االجتماعي لعام   

 حفل االجتماعي يف املستقبل؛ املقررين للم-تعيني الرؤساء 

 املقرر املّعني إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أنسب التواريخ لعقد احملفل االجتماعي              -الرئيس  يدعو   -٧ 
  بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛٢٠٠٨لعام 

قوق اإلنسان التشاور مع مجيع العناصر الفاعلة املعينة يف هذا  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حل      يطلب -٨ 
 أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف احلوارات واملناقشات اليت            ٤القرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة        

 ؛٢٠٠٨ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 

سان أن تّيسر مشاركة ما ال يزيد عن أربعة من أصحاب            إىل املفوضة السامية حلقوق اإلن     يطلـب أيضاً   -٩ 
، بصفتهم خرباء ٢٠٠٨واليـات اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة التابعني جمللس حقوق اإلنسان يف احملفل االجتماعي لعام   

بري املستقل املعين  املقرر وخباصة اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع واخل-استشاريني ملساعدة الرئيس 
 حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛

أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وسائر أصحاب          يقرر   -١٠ 
املصـلحة املهـتمني مثل املنظمات احلكومية الدولية، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحدة، وخباصة أصحاب واليات             

جراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليمية، والوكاالت واملنظمات املتخصصة، ال سيما             اإل
بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، فضالً عن املمثلني الذين                 

نسان واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي   تسـميهم املؤسسـات الوطنية حلقوق اإل      
واالجـتماعي وغريهـا مـن املنظمات غري احلكومية، وال سيما اجلهات الفاعلة الناشئة حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية                 

حني واملزارعني واحتاداهتم   والـرابطات الريفية واحلضرية من الشمال واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات الفال           
الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطات العمال، وممثلي القطاع             
اخلـاص، واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائية الدولية، استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار                

 وإىل املمارسات اليت الحظتها جلنة حقوق ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١جمللـس االقتصـادي واالجتماعي      ا
 اإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر من الفعالية؛

 إىل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور               يطلـب  -١١ 
 مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من خالل            وأوسـع 

 إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛
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فل االجتماعي، وأن يدعو    إىل األمني العام أن يعتمد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحمل          يطلب   -١٢ 
 األفـراد ذوي الصـلة واملـنظمات ذات الصـلة إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح                    

 هذه املبادرة؛

 إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً يشمل اقتراحاً بشأن            ٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام    يدعو   -١٣ 
 ؛ ٢٠٠٩ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي لعام املواضيع اليت 

األمـني العـام تزويد احملفل االجتماعي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لالضطالع              إىل يطلـب  -١٤ 
بأنشـطته ويطلـب أيضـاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل الدعم الالزم لتيسري عقد احملفل                    

 جراء مداوالته؛االجتماعي وإ

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند تقدمي التقرير عن                يقـرر    -١٥ 
 . إىل جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

 ملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة ا-٦/١٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وعلى              إذ يؤكد من جديد      
 حظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها،

لتكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف      ، واالتفاقية ا  ١٩٢٦ االتفاقـية اخلاصة بالرق لعام       وإذ يـدرك   
، وغريها  ١٩٣٠ ملنظمة العمل الدولية بشأن السخرة لعام        ٢٩، واالتفاقية رقم    ١٩٥٦واملمارسات الشبيهة بالرق لعام     

 من الصكوك الدولية ذات الصلة اليت حتظر مجيع أشكال الرق وتدعو احلكومات إىل استئصال هذه املمارسات،

أن إعالن وبرنامج عمل ديربان يدينان بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بالرق              ب وإذ يذكر  
حىت اليوم يف أجزاء من العامل، وحيثان الدول على اختاذ تدابري فوريـة على سبيل األولويـة من أجل إهناء هـذه 

 املمارسات اليت تشكل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان،

 ل الرق املعاصرة هي مسألة عاملية تطال بتأثريها مجيع قارات العامل ومعظم بلدانه،بأن أشكاوإذ يسلّم  

 مليون شخص،   ١٢ ألن التقدير األدىن ُيشري إىل أن عدد الناس املستعبدين يتجاوز            وإذ يساوره قلق بالغ    
 وأن املشكلة آخذة بالتزايد على ما يبدو،

 الدول وكذلك بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية        بأن التعاون الدويل الواسع فيما بني     وإذ يسـلّم     
 واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة هو تعاون ضروري ملواجهة أشكال الرق املعاصرة بشكل فعال،
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 ما اضطلع به الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة التابع للجنة الفرعية       وإذ يالحـظ بتقدير عظيم     
 ،١٩٧٥إلنسان سابقاً من أعمال وما قدمه من تقارير وتوصيات منذ إنشائه يف عام لتعزيز ومحاية حقوق ا

 االقتراحات الداعية إىل االستعاضة عن الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة            وإذ يضـع يف اعتباره     
 املتحدة، هذه   مبقـرر خـاص يكون مبثابة آلية لتحسني معاجلة مسألة أشكال الرق املعاصرة داخل منظومة األمم               

 يف استعراٍض لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالرق ألغراض الدورة الرابعة ١٩٩٨مايو /االقتراحات اليت وضعت يف أيار
والعشرين للفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، ويف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان               

؛ ويف التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين )HR/PUB/02/4(" ٢٠٠٢عاصر، إلغاء الرق وأشكاله امل"املعنون 
 ،٢٠٠٦بأشكال الرق املعاصرة نفسه يف دورته احلادية والثالثني املعقودة يف عام 

" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة "٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري  
، ومرفقه الذي نص على أن يبت اجمللس يف دورته السادسة يف أنسب اآلليات       ٢٠٠٧يونيه  /ن حزيرا ١٨املـؤرخ   

ملواصـلة أعمال الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، والفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، والفريق               
 السلوك ألصحاب الواليات يف إطار مدونة قواعد "٥/٢العامل املعين باألقليات، وإذ يشري كذلك إىل قرار اجمللس 

، مؤكداً أن صاحب الوالية سوف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  " اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان    
 يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

ي تصادف يف  أن الذكرى ملرور مئيت سنة على بدء إلغاء جتارة الرق عرب احمليط األطلسوإذ يضع يف اعتباره 
 ، ٢٠٠٧عام 

 بأن واليات املقررين اخلاصني احلالية ال تغطي مجيع ممارسات الرق بشكل واٍف، وبأن مسألة واقتناعاً منه 
أشـكال الـرق املعاصرة تقتضي مزيداً من اإلبراز هلا وإعطاءها أولوية داخل منظومة األمم املتحدة إذا ما أريد                   

 استئصال هذه املمارسات مرة ولألبد،

 أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً يعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا  يقـرر  -١ 
 وعواقبها، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة؛

 أن يقـوم املقرر اخلاص بدراسة مجيع أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق              يقـرر  -٢ 
 واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق     ١٩٢٦ر عنها، وخباصة تلك احملددة يف االتفاقية اخلاصة بالرق لعام           وتقدمي تقاري 

، فضالً عن مجيع املسائل األخرى اليت يغطيها        ١٩٥٦وجتـارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام         
القسرية وأَبعادها يف جمال حقوق اإلنسان؛ ويقوم       الفـريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا فيها الدعارة           

 :املقرر اخلاص يف إطار اضطالعه بواليته مبا يلي

التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق املعاصرة غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق              )أ( 
 اإلنسان؛

 الرق؛تشجيع التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة ب )ب( 

طلـب وتلقى وتبادل املعلومات عن أشكال الرق املعاصرة مع احلكومات، وهيئات املعاهدات،              )ج( 
واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من            
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 االقتضاء ووفقاً للممارسة احلالية، واالستجابة      املصادر املعنية، مبا فيها املعلومات املتعلقة مبمارسات الرق حبسب        
بفعالية للمعلومات املوثوقة بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغية محاية حقوق اإلنسان لضحايا              

 الرق ومنع وقوع هذه االنتهاكات؛

ء على ممارسات   التوصية بإجراءات وتدابري تطبق على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل للقضا          )د( 
الـرق حيـثما وجدت، ومن ذلك سبل االنتصاف اليت تعاجل أسباب وعواقب أشكال الرق املعاصرة مثل الفقر،                  

 والتمييز، والرتاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابري ذات صلة لتعزيز التعاون الدويل؛

 :ا يلي إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف أثناء اضطالعه بواليته مبالطلب -٣ 

النظر بدقة يف مسائل حمددة يف إطار واليته وإيراد أمثلة على املمارسات الفعالة وتقدمي توصيات                )أ( 
 ذات صلة؛

 األخذ يف االعتبار ُبعدي نوع اجلنس والسن من أبعاد أشكال الرق املعاصرة؛ )ب( 

ه يف أداء مهامه وواجباته  مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص وتقدمي املساعدة لـيدعو -٤ 
املنصوص عليها يف واليته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات                

 املقرر اخلاص القيام بزيارة بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

تخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية،      األمـم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا امل       يشـجع  -٥ 
واحلكومات، واخلرباء املستقلني، واملؤسسات املعنية، واملنظمات غري احلكومية على التعاون إىل أقصى حد ممكن مع 

 املقرر اخلاص يف أداء واليته؛

سان وهيئات   إىل املقـرر اخلـاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليات حقوق اإلن              يطلـب  -٦ 
املعاهدات القائمة اليت تشتمل وال تقتصر على املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، 
واملقـرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، واملقرر اخلاص املعين باألشكال                 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة            املعاصـرة للعنصرية والتمييز     
العـنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف النـزاعات املسلحة، واملقرر                

ين للتربعات اخلاص بأشكال اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وجملس أمناء صندوق األمم املتحدة االستئما
 الرق املعاصرة، على أن يأخذ يف اعتباره التام مسامهتهم متجنباً يف الوقت ذاته التكرار يف أعماهلم؛

 أيضاً إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطة واليته إىل جملس حقوق اإلنسان     يطلب -٧ 
اذها ملكافحة واستئصال أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اخت

 بالرق، ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات؛

 إىل األمـني العـام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية                  يطلـب  -٨ 
 .لالضطالع بواليته على حنو فعال

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب /يلول أ٢٨ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[
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  منتدى بشأن قضايا األقليات-٦/١٥

 إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات     يشري إذ 
 ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٥مدته اجلمعية العامة باإلمجاع بقرارها      قومـية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الذي اعت         

 ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فضالً عن املعايري           ٢٧املادة  وإذ يـأخذ يف اعتـباره        
 الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة، 

 وقرار اجمللس االقتصادي ١٩٩٥مارس / آذار٣ املؤرخ ١٩٩٥/٢٤سان  إىل قرار جلنة حقوق اإلنوإذ يشري 
 بشأن ١٩٩٨يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ١٩٩٨/٢٤٦ واملقرر ١٩٩٥يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٥/٣١واالجتماعي 

 والية الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

، الذي يطلب إىل اجمللس ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان   أيضاً   يشـري  وإذ 
 أن يتخذ قراراً يف دورته السادسة بشأن أفضل اآلليات املالئمة ملواصلة عمل أفرقة العمل السابقة التابعة للجنة الفرعية،

، وال سيما   )A/HRC/Sub.1/58/19( باألقليات    بالتقرير اخلتامي للفريق العامل املعين     وإذ حيـيط عـلماً     
التوصيات بشأن مستقبل الفريق العامل، الذي يؤكد على احلاجة إىل آلية تعمل بوصفها منتدى للحوار والتفاهم                

 املتبادل بشأن قضايا حقوق األقليات،

 إثنية وإىل أقليات     بتقرير األمني العام عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو           وإذ حييط علماً   
، الذي يطلب فيه إىل اجمللس أن يبحث يف احملافظة على اآلليات اليت تتيح فرصاً               )A/HRC/4/109(دينـية ولغوية    

 ملشاركة اجملتمع املدين مشاركةً ذات مغزى،

يتها اليت تكمِّل    بالعمل اهلام الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ويشري إىل طبيعة وال             وإذ يشـيد   
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩والية الفريق العامل املعين باألقليات السابق اليت وردت يف قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 ضرورة تعزيز اجلهود بغية حتقيق هدف اإلعمال التام حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات              وإذ يؤكـد   
 ة ولغوية،قومية أو إثنية وإىل أقليات ديني

 أن من شأن اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مالئمة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل وإذ يؤكد 
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وضمان حتقيق املساواة للجميع بصورة فعالة وغري متييزية، فضالً                 

ة فعالة يف املسائل اليت تؤثر عليهم، أن يسهم يف الوقاية من مشاكل عن مشاركة اجلميع على النحو األوىف وبصور
 حقوق اإلنسان وأوضاع األقليات وحلها بوسائل سلمية،



A/HRC/6/L.11 
Page 32 

 

 احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص باآلثار السلبية املترتبة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية وإذ يؤكد 
شخاص املنتمني ألقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية         األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب يف أوضاع األ         

ولغوية، ويلفت االنتباه إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده املؤمتر العاملي 
، مبا  ٢٠٠١سبتمرب  /ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول            

 يف ذلك األحكام املتعلقة بأنواع التمييز املتعدد األشكال،

 أمهية احلوار فيما بني مجيع أصحاب املصاحل بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل               وإذ يؤكد  
لك تبادل  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع ككل، مبا يف ذ                  

أفضـل املمارسات من قبيل تعزيز الفهم املتبادل لقضايا األقليات، وإدارة التنوع وذلك بالتسليم بتعدد اهلويات،                
 وتعزيز جمتمعات مشولية ومستقرة فضالً عن حتقيق االتساق االجتماعي فيها،

ع مجيع أصحاب املصاحل     أمهية العمليات القومية اليت هتدف إىل تشجيع وتعزيز احلوار م          وإذ يؤكـد أيضاً    
ذوي الصلة بشأن قضايا تتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل قوميات دينية ولغوية بغية 

 ضمان إعمال حقوقهم دون متييز ومساعدهتم على بناء جمتمعات مستقرة،

احلوار والتعاون بشأن القضايا     إنشاء منتدى بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز           يقرر -١ 
ذات الصـلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، يقدم مسامهات مواضيعية                 

، وحيدد املنتدى وحيلل أفضل املمارسات والتحديات       )١(وخربات يف أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       
ن أجل النهوض بتنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل              والفـرص واملـبادرات م    

 أقليات دينية ولغوية هبدف املسامهة يف احلوار وتعزيز وجود جمتمعات مشولية ومستقرة على الصعيد الوطين؛

هتا ووكاالهتا املتخصصة أن يكون املنتدى مفتوحاً ملشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئايقرر أيضاً  -٢ 
وصـناديقها وبراجمها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات وآليات إقليمية تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان، ومؤسسات               
وطنـية حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية تتمتع بوضع استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ وسوف               

مات غري حكومية أخرى تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق يكـون املنتدى مفتوحاً أيضاً أمام منظ  
يوليه / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١األمـم املـتحدة، استناداً إىل ترتيبات، من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي              

وفقاً للنظام الداخلي جمللس ، وممارسات تراعيها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريق إجراءات اعتماد واضحة وشفافة،           ١٩٩٦
 حقوق اإلنسان، تنص على توفري معلومات سرعة عن املشاركة والتشارو مع الدول؛

  أن جيتمع املنتدى سنوياً ملدة يومي عمل ختصص ملناقشات مواضيعية؛يقرر كذلك -٣ 

                                                      

 ١٨ املؤرخ يف ٥/١رهـناً باستعراض والية اخلبرية املستقلة حسبما هي متوخاة يف القرار            )١(
 .٢٠٠٧يه يون/حزيران
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من رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعني لكل وحدة، وعلى أساس التناوب اإلقليمي،             يطلـب    -٤ 
وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، رئيساً للمنتدى من بني اخلرباء يف قضايا األقليات، يرشحه األعضاء واملراقبون       
 يف اجمللس؛ ويكون الرئيس؛ هبذه الصفة، مسؤوالً عن إعداد موجز ملناقشات املنتدى يتاح جلميع املشاركني فيه؛

يا األقليات املنتدى وتوجه أعماله، مبا يف ذلك حتديد املسائل          أن تعقد اخلبرية املستقلة املعنية بقضا     يقرر   -٥ 
املواضـيعية السنوية للمناقشة وذلك بالتشاور مع املنتدى، ويدعوها إىل أن ُتضمِّن تقريرها موجزاً عن املناقشات السنوية                 

 قوق اإلنسان؛اليت أجراها املنتدى وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل لكي ينظر فيها جملس ح

 عـن توقعاته يف أن يسهم املنتدى يف اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية                يعـرب  -٦ 
حلقوق اإلنسان لتحسني التعاون فيما بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها              

 ص املنتمني ألقليات، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي؛ بشأن األنشطة ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق األشخا

 مـن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم كافة الدعم الضروري بطريقة شفافة              يطلـب  -٧ 
لتسهيل انعقاد املنتدى ومشاركة أصحاب املصاحل ذوي الصلة من كل منطقة يف جلساته، وأن تويل اهتماماً خاصاً 

 ملنتدى على أوسع نطاق ممكن وبصورة متكافئة، مبا يف ذلك بصفة خاصة متثيل النساء؛بضمان املشاركة يف ا

 إىل األمني العام أن يوفر للمنتدى، يف حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة، كافة اخلدمات               يطلب -٨ 
 والتسهيالت الضرورية لتنفيذ واليته؛

 . استعراض عمل املنتدى بعد أربع سنواتيقرر -٩ 

 لسة احلادية والعشروناجل 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

  الفريقأنسب اآلليات ملواصلة عمل     اجـتماع غـري رمسي ملناقشة        -٦/١٦
 العامل املعين بالسكان األصليني 

 إن جملس حقوق اإلنسان،

، من أن   ١/س حقوق اإلنسان، املرفق بالقرار د إ      إىل مـا ورد يف النص املتعلق ببناء املؤسسات يف جمل          إذ يشـري     
 العامل املعين الفريقأنسب اآلليات ملواصلة عمل يف ) الدورة األوىل من اجلولة الثانية(اجمللس سيبت يف دورته السادسة "

 ،"بالسكان األصليني

 رمسي يف جنيف ليوم      أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد اجتماعاً غري             يقـرر  
ونصـف، يكون مفتوحاً ملشاركة الدول والشعوب األصلية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وذلك يف موعد يسبق                 

أنسب اآلليات  ديسمرب من أجل تبادل وجهات النظر بشأن        /عقـد الدورة السادسة املستأنفة للمجلس يف كانون األول        
 .سكان األصليني العامل املعين بالالفريقملواصلة عمل 
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 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

  إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان-٦/١٧

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 عاون يشترك فيها البلد املعين      أن االسـتعراض الـدوري الشـامل هـو آلية للت           إذ يضـع يف اعتـباره      
 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١اشـتراكاً كامالً، مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وفقاً لقرار اجلمعية العامة               

 ،٢٠٠٦مارس /آذار

، يقضي بإنشاء صندوق استئماين ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ أن نص بناء املؤسسات، املعتمد يف وإذ يؤكد 
سـتعراض الـدوري الشامل لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلد منواً، يف               للتـربعات خـاص باال    

 االستعراض الدوري الشامل، 

 إىل أن نص بناء املؤسسات يطلب أيضاً إىل اجمللس أن يبّت يف مسألة ما إذا كان ينبغي اللجوء                   وإذ يشري  
 جديدة،إىل آليات التمويل احلالية أم ينبغي إنشاء آلية متويل 

 إىل األمني العام إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل            يطلـب  -١ 
 لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، يف آلية االستعراض الدوري الشامل؛

ات اخلاص باملساعدة    إىل األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُتدعى صندوق التربع          يطلب أيضاً  -٢ 
املالـية والتقنـية على أن جتري إدارهتا بصورة مشتركة مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض                

، لكي يوفر، جنباً إىل جنب مع آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً       ١الدوري الشامل املشار إليه يف الفقرة       
بلدان يف تنفيذ التوصيات الناجتة من االستعراض الدوري الشامل، مبشاركة          للمسـاعدة املالـية والتقنية يعاون ال      

 وموافقة البلد املعين؛

 مجيع الدول األعضاء، واملراقبني، وأصحاب املصلحة اآلخرين باجمللس على دعم تشغيل            حيـث  -٣ 
 الصندوقني املذكورين؛

  الالزمة لسرعة تشغيل اآلليتني؛ إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ التدابرييطلب -٤ 

 . متابعة املسألة يف دورته السابعة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُيقرر -٥ 

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[
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متابعة : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة -٦/١٨
 ٣/١- ودإ١/١-قراري جملس حقوق اإلنسان دإ

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦نوفمرب /  تشرين الثاين١٥ املؤرخ ٣/١- ودإ٢٠٠٦يوليه / متوز٦ املؤرخ ١/١- إىل قراريه دإإذ يشري 

 أن إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، مل تنفِّذ حىت اآلن هذين القرارين             وإذ يالحـظ مع األسف     
 قلت إيفاد البعثات العاجلة لتقصي احلقائق املنصوص عليها فيهما،وعر

 ، مبا يف ذلك إيفاد البعثات العاجلة لتقصي احلقائق؛٣/١- ودإ١/١- إىل تنفيذ قراريه دإيدعو -١ 

 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي             يطلـب  -٢ 
 وعن امتثال   ٣/١- ودإ ١/١-دورته السادسة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ         تقرير إىل اجمللس يف     

 .إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

  األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية احلقوق الدينية والثقافية يف-٦/١٩

 إن جملس حقوق اإلنسان

إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد            وإذ يشـري     
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع              من ٢ إىل املادة    وإذ يشري أيضاً   
جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العرق، أو اللون،               

جتماعي، أو الثروة، أو أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو اال
املولد، أو أي وضع آخر، وأنه ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم                    
الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالً أم موضوعاً حتت الوصاية أم غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعاً                  

 ألي قيد آخر على سيادته،

  مبسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل،وعياً منهو 

  على خاصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الديين والثقايف الغين،وإذ يشدد 

  إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بالقدس الشرقية احملتلة،وإذ يشري 
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أغسطس / آب ١٢ية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة           انطباق اتفاق  وإذ يؤكد  
 ، على األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قدسية وحرمة املواقع الدينية يف األراضي             وإذ يسـاوره بالغ القلق     
 قدس الشرقية،الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ال

إزاء السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة تشمل وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً  
حظر التجول ونظام منح التراخيص، هذه التدابري اليت يتواصل فرضها على حركة الفلسطينيني وإمكانية وصوهلم               

 األقصى،إىل املواقع املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد 

على أن كافة السياسات والتدابري اليت اختذهتا إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل،            يشّدد   -١ 
لـلحّد من إمكانية وصول الفلسطينيني إىل املواقع املقدسة لديهم، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة، على أساس                 

خر تشكل انتهاكاً ألحكام الصكوك والقرارات اآلنفة       األصل الوطين أو الديين أو املولد أو اجلنس أو أي وضع آ           
 الذكر ولذلك جيب وقفها فوراً؛

إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، إىل احترام احلقوق الدينية والثقافية اليت يتضمنها يدعو  -٢ 
ة، والسماح للمصلني   اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقي              

 الفلسطينيني بالوصول دون أية قيود إىل مواقعهم الدينية؛

من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته املقبلة بشأن تنفيذ يرجو  -٣ 
 .هذا القرار

 اجللسة احلادية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل السابع. ١٥ وامتناع ١ صوتاً مقابل ٣١اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-٦/٢٠

 وإىل قراراهتا الالحقة بشأن     ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٣٢/١٢٧إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشري    
 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٦٧ا القرار الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وآخره

  وإىل قراراهتا الالحقة   ١٩٩٣مارس  / آذار ٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١أيضاً إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشـري     
 هبذا اخلصوص،

 العمل   اليت تقرر فيها أن يتعاون اجمللس يف       ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضـع يف اعتباره     
 تعاوناً وثيقاً مع املنظمات اإلقليمية،
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 ٢٥ إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف             وإذ يضـع يف اعتـباره أيضـاً        
  واللذين أعادا تأكيد مجلة أمور منها ضرورة النظر يف إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية               ١٩٩٣يونيه  /حزيـران 

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيثما ال تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل،

 أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً مهماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وينبغي أن تعزز         وإذ يؤكـد من جديد     
 املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما ترد يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

بالتقدم الذي أحرزته احلكومات فيما يتعلق بوضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز ومحاية             ب  يرح -١ 
 حقوق اإلنسان ومبا أجنزته يف مجيع مناطق العامل؛

مـن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمل يف عام                يـرجو    -٢ 
 السليمة هلذه الترتيبات اإلقليمية وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجهها،           لتـبادل اآلراء بشأن املمارسات     ٢٠٠٨

مبشـاركة ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من املناطق املختلفة، واخلرباء فضالً عن مجيع الدول                
ق اإلنسان وممثلي املنظمات غري احلكومية، األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة هبا، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقو

يوليه، وممارسات / متوز٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١استناداً إىل ترتيبات، مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           
 تراعيها جلنة حقوق اإلنسان؛

يتفق مع  مـن املفوضية السامية أن تقدم إىل اجمللس موجزاً عن مناقشات حلقة العمل يف وقت                يـرجو    -٣ 
 .برنامج عمل اجمللس

 اجللسة الثانية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

وضـع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على          -٦/٢١
 مجيع أشكال التمييز العنصري

 إن جملس حقوق اإلنسان،

بان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز         إىل إعـالن وبـرنامج عمل دير       إذ يشـري   
 ،)Corr.1 وA/CONF.189/12 (٢٠٠١سبتمرب /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أيلول

 إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الصادرة عن اجلمعية             وإذ يشـري أيضاً    
 ،١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤املؤرخ ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦ القرار العامة يف

 ٢٢٠٠ إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر بقرار اجلمعية العامة       وإذ يشري كذلك   
 من العهد اليت تقضي ٢٠ من املادة ٢، وخباصة الفقرة ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦، املؤرخ )٢١ -د (ألف 
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 حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة                  بأن
 أو العنف،

على أمهية اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس             وإذ يشـدد     
 ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥ارها الدين أو املعتقد، الصادر عن اجلمعية العامة يف قر

اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز      ) ١٩٩٣( عـلى أن التوصـية العامة اخلامسة عشرة          وإذ يؤكـد   
 من االتفاقية الدولية تنص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري               ٤العنصري بشأن املادة    

 رية إمنا ينسجم مع حرية الرأي والتعبري،أو الكراهية العنص

 على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان حثا الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية للقضاء                 وإذ يشدد  
على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك على وجه االستعجال، بغية حتقيق التصديق العاملي عليها                 

 من هذه االتفاقية وأن تقوم بسحب       ١٤نظر يف إصدار اإلعالن املشار إليه يف املادة         ، وأن ت  ٢٠٠٥حبـول عـام     
 التحفظات اليت تتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منها، ومجيعها أمور مل تتحقق حىت اآلن مع األسف،

 العرقية   جزعاً شديداً للزيادة احلادة يف نزعات كره األجانب والتعصب إزاء خمتلف اجلماعات            وقد جزع  
والدينـية وخمتلف الثقافات، حيث يكون األشخاص املنتمون إىل األقليات، واملهاجرون، والالجئون، وملتمسو              

 اللجوء، واملهاجرون بصورة غري قانونية هم أشد ضحايا هذه النـزعات واألعمال تضرراً،

 حنو شامل، وجبميع التدابري     اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي على     على احلاجة امللحة إلجياد   وإذ يؤكـد     
املتاحة، لشىت أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتوفري               

 سبل انتصاف مالئمة للضحايا،

، الذي قرر مبوجبه، اهتماماً منه      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشـري   
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             مبقرر وإرشادات   

، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها  ٢٠٠١لعام  
تفاقية أو يف شكل بروتوكول إضايف      واليـة وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل ا            

لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات املوجودة يف            ) بروتوكوالت إضافية (
هذه االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض                

 ة والدينية،على الكراهية العنصري

 ألن والية اخلرباء اخلمسـة املعنيني باملعايري التكميلية مل تنجز وفقاً للشروط احملددة يف مقرره               وإذ يأسف  
٣/١٠٣، 

 : ما يلييقرر 

 ، لبدء واليتها؛٢٠٠٨أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة يف الربع األول من عام  )أ( 
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 يف بداية الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة للتفكري يف مجيع          أن خيصـص فترة ال تتجاوز يومني       )ب( 
 املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة واآلليات ذات الصلة، والالزمة لتحقيق واليتها؛

 اجللسة الثانية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .] انظر الفصل التاسع.٤ وامتناع ١٠ صوتاً مقابل ٣٢اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات      : مـن اخلطابـة إىل الواقع      -٦/٢٢
ملموسـة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب        

 وما يتصل بذلك من تعصب

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٣ إىل مقرره إذ يشري 

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢ قراره  إىلوإذ يشري أيضاً 

، الذي قررت فيه ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحـب   
 ، ٢٠٠٩اجلمعية العامة أن تعقد مؤمتراً استعراضياً يف عام 

ت العنصرية يف مناطق معينة من العامل،        إزاء موجة كره اجلانب والزيادة احلادة يف الرتعا        وإذ يعرب عن استيائه    
وال سـيما ُتجـاه فـئات الضحايا اليت حددها إعالن وبرنامج عمل ديربان كاملهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء           

 واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرين من أصل آسيوي واألقليات القومية واإلثنية،

اسية الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها           النعدام إرادة سي   وإذ يأسف  
 والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 يف السياق أعاله، على احلاجة امللحة إىل الكف عن اخلطابات الفضفاضة خبصوص العنصرية              وإذ يشدد،  
اشدة مجيع الدول السعي حبزم إىل إهناء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري وعن من

 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجماهبة احلقائق والتحديات اليومية اليت تفرضها هذه اآلفات،

شكل العامل الرئيسي الذي حيول دون       اقتناعاً تاماً بأن انعدام اإلرادة السياسية سيظل ي        وإذ هـو مقتنع    
توصل الدول إىل ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفسها يف مؤمتر ديربان إىل إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية،      
ال سـيما فـيما يتعلق بتكرمي ذكرى ضحايا الظلم التارخيي واملآسي املاضية النامجة عن الرق، واالجتار بالرقيق،                  

حمليط اهلادئ، والفصل العنصري، واالستعمار واإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن األفارقة واالسترقاق عرب ا
واملـنحدرين من أصل أفريقي، واآلسيويني واملنحدرين من أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا مظاهر               

 الظلم واملآسي هذه وال يزالون يعانون من عواقبها،
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ـ     وإذ يشـدد    اله على أمهية طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ عن طريق املصاحلة             يف السـياق أع
وتضـميد اجلـراح، ويطلب إىل مجيع الدول املعنية أن تفي بالتزامها املعنوي بوقف النتائج الباقية واملتعاقبة هلذه                  

 ،٢٠٠٩املمارسات وإبطال أثرها قبل انعقاد مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل ديربان يف عام 

 جهود الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان منذ     وإذ يالحظ  
، ومـا قدمـه الفريق من دعم وتشجيع لروح ديربان، وما أحرزه من تقدم نسيب رغم   ٢٠٠٢نشـأته يف عـام    

 التحديات الواضحة،

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       أن جيعل عمل وحدة مكافحة التمييز داخل مفوض        يقرر -١ 
، "وحدة مكافحة التمييز العنصري   "وتسـميتها متسـقني مع واليتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من هنا فصاعداً              

وتركـز أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                
  من إعالن ديربان؛٢ و١فقرتني حسب التعريف الوارد يف ال

 على توثيق التعاون بني الفريق العامل احلكومي الدويل واخلرباء البارزين املستقلني بشأن             يشجع -٢ 
السـبل والوسـائل الكفيلة بتعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام مبكافحة مجيع املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز               

  بذلك من تعصب؛العنصري وكره األجانب وما يتصل

 على أمهية إبداء النوايا احلسنة لإلنسانية وإعطاء األولوية للمصاحلة باختاذ خطوات ملموسة يؤكد -٣ 
على درب معاجلة القضايا الرئيسية اليت تكتسي أمهية بالنسبة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب               

 كرامتهم واملساواة مع اآلخرين على النحو املنصوص عليه يف          وما يتصل بذلك من تعصب، واليت تتعلق باستعادة       
  من إعالن ديربان؛١٠٦ إىل ٩٨الفقرات 

  من برنامج عمل ديربان مل ُتستوف بعد؛١٥٨ و١٥٧ألن االلتزامات املعلنة يف الفقرتني يأسف  -٤ 

 .أن ُيبقي هذه املسألة اهلامة قيد نظرهيقرر  -٥ 

 اجللسة الثانية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل التاسع. ٥ وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٢٨اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [

  األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي-٦/٢٣

 إن جملس حقوق اإلنسان،

دعت فيه إىل     الذي ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة     إذ يرحب  
 ،٢٠٠٩د مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام عق

 الذي وضع فيه اجمللس العمليات      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املـؤرخ    ٣/٢إىل قـراره    وإذ يشـري     
التحضـريية العديـدة ملؤمتر ديربان االستعراضي يف سياقها املناسب وأوضحها وتناوهلا مبزيد من التفصيل وفقاً                

 ية العامة،للممارسة اليت تسري عليها اجلمع
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للجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف جنيف ) الدورة التنظيمية(بانعقاد الدورة األوىل وإذ يرحب  
، وإذ يتطلع يف هذا الصدد إىل الدورتني الفنيتني للجنة التحضريية           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧يف الفترة من    

أكتوبر / تشرين األول١٧ إىل ٦ ومن ٢٠٠٨مايو / أيار٢يل إىل أبر/ نيسان٢١املقرر عقدمها مبدئياًً يف جنيف من 
  على التوايل،٢٠٠٨

 مع بالغ األسف، يف السياق الوارد أعاله، عدم مشاركة املنظمات غري احلكومية املختصة، مبا   وإذ يالحظ  
ضاً عن  يف ذلـك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يعرب أي                
 أهداف"أسـفه لعـدم متكـن مجيع هذه الكيانات من اإلسهام يف احلوار الذي أجرته اللجنة التحضريية بشأن                   

 ،"املؤمتر االستعراضي

أن عملية التحضري الفعالة ملؤمتر ديربان االستعراضي تتطلب املشاركة الكاملة جلميع املنظمات وإذ يالحظ  
ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من          غـري احلكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك         

 تعصب، كي تسهم هذه الكيانات يف احلوار الذي جتريه اللجنة التحضريية بشأن أهداف املؤمتر؛

 مجيع املقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية فيما يتعلق بتيسري مجيع العمليات التحضريية ملؤمتر وإذ يالحظ 
 ،٢٠٠٩ن االستعراضي لعام ديربا

من رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي أن تقدم تقريرها إىل اجلمعية العامة   يرجو   -١ 
أثناء انعقاد دورهتا الثانية والستني على أن يشمل أنشطة اللجنة التحضريية والتقدم احملرز لدى إعداد مؤمتر ديربان          

 ؛٢٠٠٩االستعراضي لعام 

إىل اجلمعية العامة لكي تقوم، بصفتها أعلى كيان سياسي يف منظومة األمم املتحدة يقدم              طلع  يت -٢ 
التوجـيه يف جمال السياسة العامة ويتخذ مزيداً من املقررات كلما كان ذلك ضرورياً، بتأمني عقد املؤمتر بشكل                  

 ل ديربان؛منسق وناجح مبا يكفل حتقيق نتائج موضوعية ذات صلة تكمل إعالن وبرنامج عم

 .أن يبقي هذا البند اهلام من جدول األعمال قيد نظرهيقرر  -٣ 

 اجللسة الثانية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل التاسع. ٣ وامتناع ١٠ صوتاً مقابل ٣٣اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان-٦/٢٤

 ، اإلنسانإن جملس حقوق

 باء  ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ ألف املؤرخ    ٥٩/١١٣ إىل قرارات اجلمعية العامة      إذ يشـري   
، وإذ يشري كذلك إىل قرار جلنة حقوق        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ١٤املـؤرخ   

 ٢٠٠٦/١٩رعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       وقرار اللجنة الف   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١اإلنسـان   
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، فيما يتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخطة العمل ملرحلته           ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٤املـؤرخ   
 ،)٢٠٠٧-٢٠٠٥(األوىل 

بذولة  ضرورة االستمرار يف اختاذ اإلجراءات على املستوى الدويل لدعم اجلهود الوطنية امل            وإذ يؤكـد من جديد     
لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، وخاصة إتاحة فرص   

 ،٢٠١٥احلصول على التعليم األساسي للجميع حبلول عام 

 رحلة األوىل   بالـتقرير املرحـلي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن امل            حيـيط عـلماً    -١ 
 ؛)A/HRC/4/85(من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(

 بالعمل اليت قامت به حىت اآلن جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة حييط علماً أيضاً -٢ 
تقبالً، وال سيما يف جماالت املساعدة املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وباألنشطة مس

التقنـية وتقاسم املعلومات، اليت حددهتا اللجنة على أهنا تتطلب دعم منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل                  
 على الصعيد الوطين؛

  متديـد املـرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لسنتني إضافيتني                يقـرر  -٣ 
، قصـد متكني مجيع اجلهات الفاعلة من إجناز تنفيذ خطة العمل، مع التركيز على النظامني املدرسيني                 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(

 االبتدائي والثانوي؛

 مجيع الدول على اختاذ مبادرات يف إطار الربنامج العاملي وال سيما القيام، يف حدود قدراهتا،                يشـجع  -٤ 
 ربنامج العاملي كما اعتمدهتا اجلمعية العامة؛بتنفيذ خطة العمل للمرحلة األوىل من ال

 إىل مجـيع أعضاء جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال                يطلـب  -٥ 
حقـوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وال سيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة                 

، تعزيز التنفيذ الوطين خلطة العمل، وتقدمي املساعدة التقنية عند الطلب، وتنسيق اجلهود             )اليونسكو(لعلم والثقافة   للتربية وا 
 الدولية ذات الصلة؛

 مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القائمة إىل املساعدة على تنفيذ برامج التثقيف يف جمال               يدعـو  -٦ 
 مل؛حقوق اإلنسان، اليت تتفق مع خطة الع

 أجهـزة أو هيئات أو وكاالت منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، فضالً عن سائر املنظمات                يناشـد  -٧ 
احلكومية الدولية وغري احلكومية على الصعيدين الدويل واإلقليمي القيام، يف إطار والية كل منها، بتعزيز تنفيذ خطة العمل   

 ا الشأن، عند الطلب؛على الصعيد الوطين وتقدمي املساعدة التقنية يف هذ

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو نشر خطة العمل على نطاق واسع       يطلب -٨ 
يف صـفوف الدول واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية جبميع الوسائل، مبا يف ذلك الوسائل اإللكترونية وطُرق                 

  املعاقني؛االتصال اليت تكون يف متناول األشخاص
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 إىل مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام  يطلـب أيضاً   -٩ 
  عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛٢٠٠٨

 . يف إطار البند نفسه من جدول األعمال٢٠٠٨ النظر يف هذه املسألة يف دورته األخرية لعام يقرر -١٠ 

 لثانية والعشروناجللسة ا 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]انظر الفصل العاشر. اعتمد بدون تصويت[

  التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ-٦/٢٥

 إن جملس حقوق اإلنسان،

اراهتا الالحقة بشأن  وقر١٩٩٣مارس  / آذار   ٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١ إىل قـرار جلـنة حقوق اإلنسان         إذ يشـري   
 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٣/١٠٢ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً 

 على أن الترتيبات اإلقليمية ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأهنا                وإذ يؤكـد جمـدداً     
 ملعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما وردت يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ ينبغي أن توطد ا

 باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إلقامة شراكات لتنفيذ أنشطتها              وإذ يرحـب   
 من أجل )E/CN.4/1998/50/Annex II(املندرجة يف إطار برنامج التعاون التقين اإلقليمي يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ 

 النهوض بالقدرات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

 يف اإلنسان حقوق بعقد حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية وإذ يرحب أيضاً  
  وباعتماد نقاط عمل بايل؛٢٠٠٧يه يول/ متوز١٢ إىل ١٠، يف بايل، يف الفترة من اهلادئآسيا واحمليط  منطقة

عة يتضمن  سابيف دورته ال  لينظر فيه     تقريراً قدم إليه تأن  املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان       إىل   طلـب ي -١ 
 يف منطقة آسيا واحمليط     اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق    ل عشرة بشأن التعاون اإلقليمي      رابعةالالسنوية   حلقة العمل    استنتاجات

 القرار؛ات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا اهلادئ، ومعلوم

 يف  اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق    لبشأن التعاون اإلقليمي    السنوية  لقة العمل   حل عقد الدورة املقبلة     ُيقـرر  -٢ 
 .٢٠٠٨ يف عام منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 اجللسة الثانية والعشرون 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ 

 .]ل العاشرانظر الفص. اعتمد بدون تصويت[
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  املقررات-باء 

  الفريق العامل املعين باالتصاالت-٦/١٠١

 بدون تصويت،   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧قـرر جملـس حقوق اإلنسان يف جلسته العشرين املعقودة يف             
وكـتدبري انـتقايل، أن يطلب إىل أعضاء الفريق العامل السابق املعين باالتصاالت أن يعملوا كأعضاء يف الفريق                  

مي الدويل املعين باالتصاالت التابع إلجراء الشكاوى اجلديد الذي يعمل ضمن بارامترات اإلجراء اجلديد إىل احلكو
 .أن يتم إنشاء الفريق العامل اجلديد

 .]انظر الفصل األول[ 

 ٥/١ متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان -٦/١٠٢

 :، ما يلي٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ودة يف اعَتمد جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته العشرين املعق 

املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف  -أوالً "
 إطار االستعراض الدوري الشامل

إذ يؤكد من جديد األحكام ذات الصلة، املتعلقة باالستعراض         إن جملـس حقـوق اإلنسان،       " 
، ومن قرار جملس    ٢٠٠٦مارس  /ار آذ ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١الـدوري الشامل، من قرار اجلمعية العامة        

 واملتضمن برنامج بناء املؤسسات، يعتمد املبادئ       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 :التوجيهية العامة التالية

وصـف املنهجـية وعملية التشاور الواسعة املتبعتني إلعداد املعلومات املقدمة يف إطار              -ألف  
 االستعراض الدوري الشامل؛

معلومات أساسية عن البلد اجلاري استعراضه وإطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال             -باء  
الدستور، والتشريعات، وتدابري السياسة العامة، واألحكام القضائية       : سـيما اإلطار املعياري واملؤسسي    

سان ونطاق  الوطنـية، والبنـية األساسـية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلن              
 ؛٥/١ ألف من مرفق القرار -الوارد يف الفرع أوالً " أساس االستعراض"االلتزامات الدولية احملددة يف 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق : تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع      -جيم  
، والتشريعات ٥/١لف من مرفق القرار  أ-الوارد يف الفرع أوالً " أساس االستعراض"اإلنسان واحملددة يف 

الوطنية وااللتزامات الطوعية الوطنية، وأنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتوعية العامة حبقوق            
 ؛...اإلنسان، والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان 

 حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود؛ -دال  
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ادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت تعتزم الدولة املعنية أخذها على          األولويات واملب  -هاء  
 عاتقها للتغلب على هذه التحديات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛

 توقعات الدولة املعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية؛ -واو  

 .تقدمه الدولة املعنية ألعمال املتابعة املتعلقة باالستعراض السابقعرض  -زاي  

الشروط التقنية واملوضوعية للمرشحني املؤهلني  -ثانياً 
 لتقلد مهام أصحاب الواليات  

  اخللفية-ألف 

ستكون املعايري العامة التالية بالغة األمهية لدى ترشيح أصحاب الواليات          "،  ٥/١مبوجب القرار    
   ) ه(الرتاهة؛  ) د(االستقاللية؛  ) ج(اخلربة يف جمال الوالية؛     ) ب(اخلربة الفنية؛   ) أ: (هم وتعيينهم واختيار

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني، وكذلك إىل         ". املوضوعية) و(االستقامة الشخصية؛   
ؤهالت العالية والكفاءة املشهودة    يكون املرشحون من ذوي امل    . "التمثيل املناسب ملختلف النظم القانونية    

 ).٤١-٣٩الفقرات " (واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان حقوق اإلنسان

وهذه الورقة غري الرمسية هي حماولة لوضع املعايري املشار إليها آنفاً، مع جتنب اإلفراط يف فرض                 
 . القواعد أو املغاالة يف التقييد

 وانب العامة اجل-باء 

فوراً بوضع قائمة علنية مَوحَّدة "تتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسؤولية القيام    -١ 
البيانات الشخصية وجماالت اخلربة    "وتشمل القائمة   ". بأمساء املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها دورياً     

 ).٥/١ من القرار ٤٣الفقرة " (الفنية والتجربة املهنية

ـ  -٢  وز أن توفـر األمانـة استمارة مَوحَّدة، استناداً إىل الشروط التقنية واملوضوعية             وجي
املنصوص عليها أدناه، ليقوم املرشحون مبلئها، وتسمح بإبراز ما قد يتوافر لديهم من خربة فنية يف جماالت 

عيينات لالضطالع  حمددة، تيسرياً الختيار املرشحني املناسبني من القائمة مىت دعت الضرورة إىل إجراء ت            
 .بواليات معينة

وتكون البيانات واملعلومات اليت يقدمها املرشحون ُمَدعََّمةً بوثائق تفويض خطية مالئمة  -٣ 
 .ُترفَق ببيانات السرية الذاتية

ُينشأ فريق استشاري َيقتِرح على الرئيس، قبل شهر واحد على األقل من بدء الدورة              " -٤ 
 اختيار أصحاب الواليات، قائمة بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة اليت سَينظر فيها اجمللس يف   

 ).٥/١ من القرار ٤٧الفقرة " (بالواليات املعنية والذين يستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة
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  الشروط التقنية واملوضوعية-جيم 

 :ينبغي النظر فيما يلي 

لصلة أو ما يعادهلا من خربة مهنية يف ميدان حقوق املؤهالت الدراسية ذات ا: املؤهالت -١ 
 .اإلنسان؛ ومهارات التواصل اجليد بواسطة إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة

الدراية بالصكوك والقواعد واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان؛       : اخلربة الفنية ذات الصلة    -٢ 
م املتحدة أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى وكذلك الدراية بالواليات املؤسسية املتصلة بعمل األم

 .يف جمال حقوق اإلنسان؛ واخلربة العملية املؤكدة يف ميدان حقوق اإلنسان

الكفاءة املعترف هبا على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل فيما           : الكفاءة املشهودة  -٣ 
 . يتعلق حبقوق اإلنسان

ت الكايف ألداء مهام الوالية واالستجابة ملتطلباهتا بفعالية، مبا يف          االستعداد والوق /املرونة -٤ 
 .ذلك حضور دورات جملس حقوق اإلنسان

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان-ثالثاً 

 واملوضوعية لتقدمي الترشيحاتالفنية الشروط 

لسادسة بوضع  ، سيقوم اجمللس يف دورته ا     ٥/١جملس حقوق اإلنسان    عمالً بقرار   : الواليـة  
وتشمل هذه . )الدورة األوىل من اجلولة الثانية (لترشيحات اتقدميواملوضوعية لالفنية وإقرار الشروط 
 :الشروط ما يلي

 حقوق اإلنسان؛التمتع بكفاءة وخربة معترف هبما يف ميدان  - 

 التحلي خبلق رفيع؛ - 

 .االستقالل والرتاهة - 

 أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان        وينبغي للدول، لدى اختيار مرشيحها،     
ومنظمات اجملتمع املدين وأن تطبق املبادئ التوجيهية التالية بشأن الشروط الفنية واملوضوعية لتقدمي             

 :مرشحيها، وهي
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  الكفاءة واخلربة-ألف 

ة أو اخلرب /دراسـات أكادميية يف ميدان حقوق اإلنسان أو ما يتصل به من جماالت، و              -
باألدوار القيادية يف ميدان حقوق اإلنسان وممارستها على املستوى الوطين أو اإلقليمي            

 أو الدويل؛ 

 وإسهامات الشخصية يف ميدان حقوق اإلنسان؛)  سنوات٥ال تقل عن (خربة طويلة  -

الدراية مبنظومة األمم املتحدة وبالواليات والسياسات املؤسسية املتصلة بالعمل يف جمال            -
ـ  وق اإلنسان، وكذلك الدراية بالصكوك والقواعد والتخصصات الدولية يف جمال          حق

 حقوق اإلنسان، ويفضَّل اإلملام مبختلف النظم القانونية واحلضارات؛

 الكفاءة اللغوية يف واحدة على األقل من لغات األمم املتحدة الرمسية؛ -

 فعال، سواء حبضور دوراهتا     توافر الوقت الكايف ألداء عمل اللجنة االستشارية بأسلوب        -
 .أو باالضطالع باألنشطة املوكلة إليها بني الدورات

  التحلي باخللق الرفيع-باء 

 [...] 

  االستقالل والرتاهة-جيم 

ُيستبعد األفراد الذين يشغلون مناصب ُتتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أي منظمة أخرى أو  
وسيعمل أعضاء . عارض مصاحل مع املسؤوليات اليت تشملها الواليةكيان آخر، األمر الذي قد ينشأ معه ت

 .اللجنة االستشارية املنتخبون بصفتهم الشخصية

  اعتبارات أخرى-دال 

 .يف آن واحدميدان حقوق اإلنسان ُيحترم مبدأ عدم اجلمع بني عدة مهام يف  

اجب للتوازن بني اجلنسني    يـويل اجمللـس، عند انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية، االعتباَر الو           
 ".والتمثيل املناسب ملختلف احلضارات والنظم القانونية

 .]انظر الفصل األول[ 
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  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان-٦/١٠٣

، بدون  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨قـرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف             
 أن يؤجل اختاذ املقرَّر املتصل باستعراض والية املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان إىل                 تصويت،

 .٢٠٠٧ديسمرب /اجلزء الثاين من دورته السادسة الذي سيعقد يف كانون األول

 .]انظر الفصل األول[ 

  منع اإلبادة اجلماعية-٦/١٠٤

، بدون ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨دية والعشرين املعقودة يف     قـرر جملـس حقوق اإلنسان يف جلسته احلا         
 :تصويت، اعتماد ما يلي

 إن جملس حقوق اإلنسان،"

، وإىل مقرر   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٢ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري  
 ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٢اجمللس 

العام عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية  بتقرير األمني وإذ حييط علماً 
، وإذ حييط علماً أيضاً مبا      )E/CN.4/2006/84(وأنشـطة املستشـار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية          

 استجد من تطورات منذ تقدمي التقرير،

 مستكمالً، ويدعو املستشار    إىل األمني العام أن ُيتيح للمجلس يف دورته السابعة تقريراً         يطلـب    
 ".اخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس يف نفس اجللسة عن التقدم احملرز يف اضطالعه مبهامه

 .]انظر الفصل الثالث[ 

  تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي-٦/١٠٥

، بدون  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨قـرر جملـس حقوق اإلنسان يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف              
 :تصويت، اعتماد ما يلي

، يدعو  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إذ يشري جملس حقوق اإلنسان إىل قراره        " 
 ".اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي إىل تقدمي تقريرها إىل اجلمعية العامة

 .]انظر الفصل التاسع[ 
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  اجمللس يف دورته السادسة بيانات الرئيس اليت أقرها-جيم 

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت-١/الرئيس/٦

 :، تال رئيس اجمللس اإلعالن التايل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف  

اجمللس عن ارتياحه للعودة إىل الشرعية الدستورية يف مجهورية هاييت بانتخاب رئيس اجلمهورية،             يعرب   -١ 
 إعادة الربملان، وتعيني رئيس وزراء مبوافقة الربملان وإجراء انتخابات حملية؛و

 اجمللـس على سلطات هاييت ملا قدمته من تعهدات وما بذلته من جهود لتحسني أحوال معيشة                 ويـثين  -٢ 
ة يف هاييت وقوات بعثة     مواطين هاييت، وخباصة بزيادة االهتمام باحترام حقوق اإلنسان وبالتعاون القائم بني الشرطة الوطني            

 األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت بغية مكافحة العنف؛

ويشجع اجملتمع الدويل على مواصلة     .  اجمللس مع ذلك التحديات العديدة اليت تواجهها هاييت        ويـدرك  -٣ 
 ربات اليت أتيحت هلا؛دعمه للجهود اليت تبذهلا السلطات املنتخبة ويشجع هذه السلطات على استخدام املوارد واخل

  اجمللس علماً بالصعوبات اليت تواجهها سلطات هاييت وباجلهود اليت تبذهلا هذه السلطات؛وحييط -٤ 

ولئن كان اجمللس يقلقه استمرار اجلرمية يف بعض املناطق، فإنه حييط علماً مع االرتياح باملبادرات الرامية                 -٥ 
 وهو يرحب باجلهود اجلارية ملعاجلة أوجه القصور يف أداء الشرطة والقضاء            .إىل مكافحـة الفسـاد واالجتار باملخدرات      

ويشـجع سلطات هاييت على مواصلة هذه اجلهود بإجناز املشاريع املتعلقة بتعزيز هيئات التفتيش داخل القضاء والشرطة،                 
 القضائية، ومكافحة االحتجاز    واعـتماد نظام أساسي هليئة القضاء، وإنشاء جملس أعلى للقضاء، وإعادة فتح كلية العلوم             

وحييط علماً . املمـتد وحتسني ظروف االحتجاز، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية، وتعزيز الشرطة العلمية والطب الشرعي   
مـع االرتـياح باالقتراح الداعي إىل تطوير العالقات تدرجيياً بني مكتب محاية املواطن وفرع حقوق اإلنسان ببعثة األمم                   

 تحقيق االستقرار يف هاييت؛املتحدة ل

 اجمللـس أيضاً مبشاريع سلطات هاييت الرامية إىل اعتماد سلسلة من القوانني املتعلقة بشؤون               ويرحـب  -٦ 
 املرأة، وإصالح سجل األحوال املدنية والسجل العقاري؛

ريب وتثقيف   اجمللس اجملتمع الدويل على تعزيز عمله يف مجيع هذه اجملاالت وكذلك يف جمال تد              ويشجع -٧ 
 قوات األمن يف ميدان حقوق اإلنسان؛

اجمللـس عن شكره للخبري املستقل، الذي كلفه األمني العام ببحث حالة حقوق اإلنسان يف               يعـرب   و -٨ 
.  ويدعو اجمللس اخلبري املستقل إىل مواصلة مهمته وإطالع اجمللس عليها يف دورته الثامنة             (A/HRC/4/3(هاييت، على تقريره    

 ".طات هاييت على مواصلة حسن التعاون مع اخلبري املستقل وعلى االستمرار يف تنفيذ توصياتهويشجع سل

 .]انظر الفصل األول[ 
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الذكـرى العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه          -٢/الرئيس/٦
 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

وفيما يلي  . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ان يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف        أدىل رئـيس اجمللس ببي     
 :نص البيان

يالحظ جملس حقوق اإلنسان ببالغ التقدير أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة  -١ 
 رئيسي يف اجلهود العاملية      كصك ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٦أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نافذةٌ منذ          

 .الرامية إىل القضاء على التعذيب

ويرّحـب جملـس حقوق اإلنسان ترحيباً حاراً بعمل جلنة مناهضة التعذيب إلسهامها املؤثر يف                -٢ 
 .مكافحة التعذيب على نطاق عاملي

اماهتا وحيـث جملـس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية على أن تفي حبزم بالتز                -٣ 
 .مبوجب االتفاقية

وحيث جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقية إىل أن تبادر إىل                  -٤ 
 .ذلك وأن تنظر بسرعة يف توقيع بروتوكول االتفاقية االختياري والتصديق عليه

 تصدر بعد اإلعالنات    ويدعـو جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل            -٥ 
 . فيما يتعلق ببالغات الدول واألفراد إىل القيام بذلك٢٢ و٢١املنصوص عليها يف املادتني 

ويدعـو جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل ختطر بعد األمني العام بقبوهلا                  -٦ 
 .قت ممكن بغية تعزيز فعالية جلنة مناهضة التعذيب إىل أن تبادر إىل ذلك يف أقرب و١٨ و١٧تعديالت املادتني 

ويطلـب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني العام أن يكفل، يف حدود اإلطار العام مليزانية األمم                 -٧ 
املتحدة، توفري القدر الكايف من املوظفني والوسائل للهيئات واآلليات اليت تشارك يف مناهضة التعذيب وغريه من                

لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومساعدة ضحاياه، مبا يتناسب مع ما أبدته الدول األعضاء من               ضروب املعاملة ا  
 .تأييد قوي ملناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه

 .]انظر الفصل الثالث[ 
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