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

  القرارات -  ألف

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات والتوغالت العسكرية   - ٧/١
ية احملتلة، وبشكل خاص هجماهتـا      اإلسرائيلية يف األرض الفلسطين   
  وغاراهتا األخرية على قطاع غزة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الـدوليني         إذ يسترشد     
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

فسها ويف عدم جواز حيازة أراضٍ باستخدام  حبقوق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها بأنوإذ يسترشد أيضاً  
  القوة، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،

أغسطس / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            وإذ يؤكد   
  ، على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها             اًوإذ يؤكد أيض    
  القدس الشرقية،

 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما قامت بـه               وإذ يسلم   
 اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان للشعب الفلـسطيين الـذي   منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، تشكل انتهاكات للقانون    

يعيش فيه وتقوض اجلهود الدولية، مبا فيها مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، قصد  
  ،٢٠٠٨ة عام إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة حبلول هناي

 بأن اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية األخرية يف قطاع غزة احملتل قد أوقعت خسائر كبرية وإذ يسلم أيضاً  
  يف األرواح وأحدثت إصابات بني املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع،

حملتلة، وخباصة منها مـا   اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية املتكررة يف األراضي الفلسطينية ا   يدين  - ١  
 شخصاً ومئات اإلصابات بني     ١٢٥حدث مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن خسائر يف األرواح ملا يزيد عن               

  املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع؛

ة  عن صدمته إزاء القصف اإلسرائيلي لبيوت الفلسطينيني وقتل املدنيني فيهـا، وإزاء الـسياس         يعرب  - ٢  
ويـدعو إىل   ،  اليت هي خمالفة للقانون اإلنساين الدويل     اإلسرائيلية املتمثلة يف إنزال عقوبة مجاعية حبق السكان املدنيني،          

  مقاضاة مرتكبيها؛
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 إىل الوقف الفوري جلميع التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع األراضي الفلـسطينية             يدعو  - ٣  
ووقوع جرحى بني بعض املدنيني اآلخرين مدنيَّْين أسفر عن مقتل الذي لصنع، بسيطة االصواريخ الاحملتلة وإلطالق 

  يف جنوب إسرائيل؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبـها              يدعو أيضاً   - ٤  
سلة اهلجمـات والتـوغالت     إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سل           

  العسكرية اإلسرائيلية املتواصلة واملتكررة يف هذه األراضي واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتل؛

 دعواته إىل توفري احلماية الفورية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثاالً              يكرر  - ٥  
  ين الدويل؛للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسا

 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين             حيث  - ٦  
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة،               يطلب  - ٧  
  . عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرارتقريراً

  اجللسة العاشرة  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٦  

  ١٣ صوتاً مقابل صوت وامتناع ٣٣اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
  .]انظر الفصل السابع. عن التصويت

   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٧/٢

  ، إن جملس حقوق اإلنسان

، الذي قررت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ز(٥ إىل الفقرة     يشري إذ  
اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                  

  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠  املؤرخ٤٨/١٤١حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية يف قرارها 

  ، جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان واجمللسوإذ حييط علماً  

 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين مـالك مـوظفي              وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،)١(مية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة السا

                                                      

)١( A/HRC/7/57. 
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 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمـم            وإذ حييط علماً كذلك   
  ،)٣( وعن متويل ومالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان)٢(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ل توازن يف مالك املوظفني أن يقلص فعالية عمل املفوضـية            أن من املمكن الختال    وإذ يأخذ يف االعتبار     
  السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،

 أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق بالتمثيل اإلقليمـي             وإذ يؤكد من جديد     
  ملوظفي املفوضية السامية،

على أن االعتبار الفائق يف استخدام موظفني على مجيع املستويات هو ضرورة تـأمني أعلـى                 يشدد   وإذ  
 من ميثاق األمم املتحـدة،      ١٠١ من املادة    ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره   مستوى من الكفاءة واملقدرة والرتاهة،      

   بأن هذا اهلدف يتفق مع مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل،يعرب عن اقتناعه

أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية العامة املنـوط هبـا          وإذ يؤكد من جديد       
  مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية،

مبا ذكرته املفوضية السامية يف تقريرها ومؤداه أن حتقيق التوازن اجلغرايف يط علماً مع االهتمام  حي  - ١  
 إىل املفوضة السامية وخلفائها     ويطلبوظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان سيظل إحدى أولوياهتا،         يف مالك م  

  اختاذ كل التدابري الالزمة إلصالح اختالل التوازن احلايل يف التوزيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية السامية؛

جلة اختالل التوازن يف التوزيع اجلغـرايف       مبختلف التدابري املقترحة واملتخذة فعالً ملعا     حييط علماً     - ٢  
  ملالك املوظفني، مع التشديد على أن اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ال يزال بارزاً؛

 بالتزام املفوضة السامية بوضع تدابري إضافية لتحـسني التوزيـع اجلغـرايف يف              حييط علماً أيضاً    - ٣  
  نتاجات الواردة يف تقريرها؛املفوضية السامية، وفقاً ملا ذُكر يف االست

 إىل املفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلارية يف العمل على بلوغ اهلـدف     يطلب  - ٤  
  املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛

املستوى ووظائف  على أمهية تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الوظائف الرفيعة   يشدد  - ٥  
  الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار املديرين، باعتباره مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛

 األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة الـسامية              يؤكد  - ٦  
ة واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، وكذلك حلقوق اإلنسان، مع مراعاة أمهية اخلصائص الوطني

  أمهية النظم السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفة، بالنسبة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛
                                                      

)٢( A/59/65-E/2004/48و Add.1. 

)٣( JIU/REP/2007/8. 
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 ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨ من الفرع عاشراً من قرار اجلمعية العامة         ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    -٧  
 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت فيها اجلمعية طلبها إىل األمني العام أن يـضاعف جهـوده     ٢٠٠١يونيه  /حزيران

  الرامية إىل حتسني تكوين األمانة العامة من خالل كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كافة؛

 تدابري إضافية لتعزيز النطاقات املستـصوبة للتـوازن          اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ      يشجع  - ٨  
اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخييـة               

  والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية واالقتصادية والقانونية؛

  رد البشرية واملالية املخصصة ألنشطة املفوضية السامية؛ بالزيادة الكبرية يف املوايرحب  - ٩  

 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٥٩ بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامة       يسلّم  - ١٠  
 على ما يتسم به من أمهية قصوى أن تواصل اجلمعية تقدمي الدعم واإلرشـادات إىل املفوضـية                  ويشددوتنفيذه،  

  جلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛السامية يف العملية ا

 وفقاً لربنامج ٢٠٠٩ إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً وحمدَّثاً إىل اجمللس يف عام  يطلب  - ١١  
 علـى   عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه ومع التركيز بشكل خاص               

  .التدابري اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧  

   أصوات١٠ صوتاً مقابل ٣٤اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
.]انظر الفصل الثاين. عن التصويت ٣وامتناع 

  دويل يف ميدان حقوق اإلنسان تعزيز التعاون ال-٧/٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، وال سيما يف الفقرة             التزامه بتعزيز التعاون الدويل،      إذ يعيد تأكيد    
ا املؤمتر العاملي حلقوق    إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمه     الواردة يف   األحكام ذات الصلة    فضالً عن    منه،   ١ من املادة    ٣

  ،، بغية توطيد التعاون الصادق بني الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان)١(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥اإلنسان يف 

 )٢(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٨ باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف             وإذ يذكِّر   
 املؤرخ  ٤/١٠٤  اجمللس يضع يف االعتبار مقرر   إذ  ، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٠ اجلمعية   ولقرار
  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

                                                      

)١(  A/CONF.157/24) الفصل الثالث)اجلزء األول ،.  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٢(
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املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،             باً  وإذ يذكِّر أيض    
ـ ، و٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   /آب ٣١الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من           يف تعزيـز  ه دورب

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

أمهية جوهرية يف حتقيق مقاصـد األمـم         بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يكتسي           وإذ يسلم   
  ل،لى حنو فعااملتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها ع

بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن يهدفا               اً  سلم أيض يوإذ    
  ،إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء

يسهم من شأنه أن    حقوق اإلنسان    ميدانديان والثقافات واحلضارات يف      أن احلوار بني األ    من جديد وإذ يؤكد     
  إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتـشجيع علـى               على ضرورة    وإذ يشدد   
  احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،

واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الراميـة إىل تعزيـز                أن التفاهم    كدوإذ يؤ   
  حقوق اإلنسان ومحايتها،

من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعضاء تعزيـز حقـوق             أنه  اً  ؤكد جمدد ي  - ١  
  ترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها والتشجيع على اح

، باإلضافة إىل املسؤوليات اخلاصة املنوطة هبا جتاه جمتمعاهتا، مسؤولية  تقع عليهاالدول بأن ميسلّ  - ٢
  إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي؛تتمثل يف مجاعية 

حلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنـوع،      أن احلوار بني الثقافات وا     من جديد يؤكد    -٣
  بشأن احلوار بني احلضارات؛ة والدولية واإلقليمية رحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على الصعد الوطنييو

نظام دويل على أساس الشمولية والعدل إقامة مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على  حيث  - ٤  
، وعلى نبذ   ةساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي           وامل

  مجيع مذاهب االستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

اإلنسان ومحايتها وحتقيـق    التعاون الدويل من أجل تعزيز حقوق       توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  - ٥  
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛محلة أهداف 

يف عليهـا   املنصوص  للمقاصد واملبادئ   اً  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبق       أن   يرى  - ٦  
يف املهمة امللحـة املتمثلـة يف منـع         اً  وعملي  فعاالًاً  ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهام        

  انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
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وجوب االهتداء يف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها             اً  يؤكد جمدد   - ٧  
واملقاصـد واملبـادئ    جم  بطريقة تنس مببادئ العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،       اً  تام  وإعماهلا إعماالً 

  املنصوص عليها يف امليثاق؛

بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز التعاون الدويل يف            اً  حييط علم   - ٨  
  ؛)٣(ميدان حقوق اإلنسان

 الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تـدأب علـى    يدعو  - ٩  
اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،              إجراء حو  ار بّن

  ويشجع املنظمات غري احلكومية على املسامهة بنشاط يف هذا املسعى؛

إىل أن تواضب علـى     حبقوق اإلنسان    الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة         يدعو  - ١٠  
   لألمهية اليت يكتسيها التعاون والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛إيالء العناية

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مـع الـدول واملنظمـات             يطلب  - ١١  
 الدويل واحلوار يف إطار     احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون          

مت به اجلمعيـة العامـة يف       ما سلّ  آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وفق           
بشأن ما توصلت إليه من استنتاجات      اً  ، وأن تقدم تقرير   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ديباجة قرارها   

  ؛٢٠٠٩إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 

  .لربنامج عمله السنوياً  وفق٢٠٠٩ مواصلة نظره يف هذه املسألة يف عام يقرر  - ١٢  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

                                                      

)٣(  A/HRC/7/31.  

والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن              - ٧/٤
ية املتصلة هبا على التمتع الكامـل جبميـع         االلتزامات املالية الدول  

  حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيـف             مجيع   عيد تأكيد إذ ي 
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية ارجية اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخل
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ـ ١٩٩٩/٢٢، و١٩٩٨أبريـل  / نيسان ١٧ ؤرخ امل ١٩٩٨/٢٤ ، مبا يف ذلك القرارات    واالجتماعية والثقافية   ٢٣ ؤرخ امل
 ٢٠٠٤أبريل   / نيسان ١٦ ملؤرخ ا ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ ؤرخ امل ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 تـشرين   ٢٧ املؤرخ ٢/١٠٩ عن مقرر جملس حقوق اإلنسان       ، فضالً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ ؤرخ امل ٢٠٠٥/١٩و
   ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين

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

 بعنوان ٥/٢، و"نسان التابع لألمم املتحدةبناء مؤسسات جملس حقوق اإل" بعنوان ٥/١ إىل قراريه وإذ يشري
 ١٨املـؤرخني  " مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنـسان            "

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

الذي قدمه اخلبري املستقل املنتهية واليته املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي  )١( التقريروإذ يضع يف احلسبان
  ،على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالديون اخلارجية 

فترة واليته بوصفه اخلبري     طيلة   السيد بريناردز آندرو نياموايا مودهو     جبهود وإسهامات    ينوه مع التقدير    -١
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة  املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية    

  ، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخري املقدم إىل اجمللس؛احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اخلبري املـستقل   "ب ة املتعلقة باإلجراء املواضيعي اخلاص وإعادة تسمية صاحبها          إعادة حتديد الوالي   يقرر  -٢
التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان،      املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على             

  :هبا بأن يويل اهتماماً خاصاً لآليتبغية السماح للمكلف " وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على التمتع الكامل جبميـع     والسياسات املعتمدة يف التصدي لتلك اآلثار       لديون اخلارجية   اآثار    )أ(
  حقوق اإلنسان يف البلدان النامية، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

الية الدولية املتصلة هبا يف قدرة الدول على وضع         تأثري الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات امل        )ب(
وتنفيذ سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك امليزانيات الوطنية اليت تستجيب للمتطلبات احليوية من أجل تعزيز إعمـال           

  احلقوق االجتماعية؛

من حدة التدابري املتخذة من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف   )ج(
  هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً املثقلة بالديون؛

التطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيما يتعلـق بـسياسات اإلصـالح               )د(
واملنظمـات  وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحـدة              القتصادي  ا

  ؛احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

                                                      

)١( A/HRC/7/9. 
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   األهداف اإلمنائية لأللفية؛لتحقيقاملعايري الدنيا حتديد   )ه(

  تعزيز التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بغية إجناز الوالية؛  )و(

 من االلتزامات املالية    اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها       متديد والية    يقرر أيضاً   - ٣
، التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         الدولية املتصلة هبا على     

  لفترة ثالث سنوات؛

 إىل اخلبري املستقل أن يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي املقدم إىل جملس حقـوق اإلنـسان،                 طلبي  - ٤
اإليدز، عند حبـث تـأثري      /ابط مع التجارة وغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشرية          استكشاف أوجه التر  

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة       على   الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا        
بما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل ، وأن يسهم أيضاً، حساحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل النطاق الواسع لواليته؛)٢(التنمية

 إىل اخلبري املستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم             يطلب أيضاً   -٥  
القتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدوليـة واإلقليميـة، واملنظمـات غـري            املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان ا    

احلكومية، بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة بغية حتسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقدمي مشروع حمـّدث للمبـادئ         
  ؛٢٠١٠التوجيهية العامة إىل اجمللس يف عام 

عاون، وفقاً لواليته، مع اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية             إىل اخلبري املستقل الت    يطلب كذلك   -٦  
واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة االستشارية، واإلجراءات اخلاصة، واآلليات، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة 

يف جمال عمله الرامـي إىل حتـسني        للمجلس واملتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، وذلك           
  املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله؛

 إىل األمني العام أن يوفر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتاج إليه من موظفني               يطلب  -٧  
   التنمية؛وموارد من أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل

 احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص    حيث  -٨  
  على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛

لية املتصلة هبـا     إىل اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدو            يطلب  -٩  
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يقـدم إىل اجمللـس يف                 

، وفقاً لربنامج عمله السنوي تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع إىل        ٢٠٠٩عام  
   يف دورهتا الثالثة والستني؛اجلمعية العامة

                                                      

 األمـم  منـشورات  (٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٢-١٨ املكسيك، مونتريي، التنمية، لتمويل الدويل املؤمتر تقرير )٢(
 .املرفق ،١ القرار األول، الفصل ،)A.02.II.A.7املبيع  رقم املتحدة،
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  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  -١٠  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

   صوتا٣٤ًاعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
.]انظر الفصل الثالث.  صوتا١٣ًمقابل 

  قوق اإلنسان والتضامن الدويلستقل املعين حبملاخلبري ا والية  - ٧/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بـشأن              جمدداًإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥اللجنة مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا فيها قرار 

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

 ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة         "املعنَون   ٥/١ يهقرار إىل   وإذ يشري 
 ن املؤرخيْ ،"مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان            "املعنَون
  مؤكداً أن صاحب الوالية يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،و، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدوليـة         تعزيز ومحاية التضامن الدويل،      من زاوية  وإذ يشري أيضاً،  
، يف   املعقود يف مونتريي   ،ملؤمتر الدويل لتمويل التنمية   ، وا ١٩٩٣ املعقود يف فيينا عام      ،مثل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان    

، ١٩٩٢ عام    دي جانريو، الربازيل،    املعقود يف ريو   ، بالبيئة والتنمية  ، ومؤمتر األمم املتحدة املعين    ٢٠٠٢عام  املكسيك،  
 ؤمتر العاملي املعـين   ، وامل ٢٠٠٢ام   ع ، يف جنوب أفريقيا،    املعقود يف جوهانسربغ   ،ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    

  ،٢٠٠٥ عام ، يف اليابان، املعقود يف كويب،باحلد من الكوارث

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول            جمدداً  د  وإذ يؤكِّ 
ة قيام كل بلـد ببـذل       وال جيوز أن يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمي              

  قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان النامية الرامية إىل                إذ يقرُّ   و
  فية للجميع، مل يكن كافياً،إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

  : ملدة ثالث سنوات من أجل ما يليستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلملاخلبري امتديد والية يقرِّر   -١

مبادئ توجيهية، وضع تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل بُسبلٍ منها مواصلة   )أ(
لتعزيز لتمتُّع هبذا احلق األساسي واختاذ تدابريٍ على الصعيدين اإلقليمي والدويل            تعزِّز ا  ومبادئومقاييس، ومعايري،   
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هتيئة األوضاع اليت تتيح إعمال حقوق   والتنمية   املبذولة بشأن    وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان النامية يف مساعيها      
  اإلنسان إعماالً كامالً؛

مم املتحدة، وغريها من املنظمـات الدوليـة        آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األ    التماس    )ب(
 بواليته، آخذاً يف حسبانه نتائج مجيع مؤمترات         اضطالع اخلبري   لدى  وذلك واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة،    

يف املعقـودة   القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة العاملية واالجتماعات الوزاريـة               
  االقتصادي واالجتماعي؛امليدانني 

حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الشعوب واألفراد يف                )ج(
  التضامن الدويل؛

الشعوب واألفراد  اإلعمال الكامل حلق    ها من أجل    اختاذتوصياٍت بشأن اخلطوات املمكن     تقدمي    )د(
   للتصدي ملا يواجه التعاون الدويل من حتدياٍت متزايدة؛ ومقترحاٍت،يف التضامن الدويل بصورٍة تدرجيية

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك               ) ه(  
 كـي   مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع نطاقٍ ممكن من املصاحلِ والتجارب، كل يف نطاق واليتها،                 

  تعمِّم يف إطار أنشطة األمم املتحدة اإلعمال الفعلي حلق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل تعميماً كامالً؛

حق الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال والتظاهرات مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات   )و(
  الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛

وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري إىل  ول، إىل مجيع الدويطلب  - ٢
اخلبري  وأن تتعاون مع عوب واألفراد يف التضامن الدويلم يف أنشطتها مراعاة حق الش    احلكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

ية يف االستجابة بصورٍة إجيابية      أثناء واليته، وأن تزوِّده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جبد            ستقلملا
  لطلبات اخلبري املستقل لزيارة بلداهنا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

مجيع املوارد البشرية واملاليـة     توفر  ن  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  - ٣
  ال؛ فعَّوٍحنعلى أداء واليته من  ستقلملاخلبري التمكني الالزمة 

عمل من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الـشعوب          ال إىل اخلبري املستقل أن يواصل       يطلب  - ٤
   وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللسواألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم

  .دول األعماليقرِّر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من ج  - ٥

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

   صوتا٣٤ًاعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
.]انظر الفصل الثالث.  صوتا١٣ًمقابل 
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  والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  - ٧/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

السياسية وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وإذ يشري إىل      
  ،قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل  إىل مجيع القرارات السابقة بشأن وإذ يشري أيضاً  
ن وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرار        وجلنة حقوق اإلنسا   اجلمعية العامة    ا اعتمدهت اليتأقليات دينية ولغوية    

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥ وقرار اجمللس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩اللجنة 

اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات              أن   وإذ يؤكد   
لغوية، مبا يضمن على حنو فعال عدم التمييز واملساواة للجميع، فضالً عن االشتراك          قومية أو إثنية وأقليات دينية و     

الكامل والفعال يف املسائل اليت متسهم، إمنا يسهمان يف احليلولة دون نشوء مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان وأوضاع 
  األقليات ويف تسوية هذه املشاكل واألوضاع بصورة سلمية،

 والصراعات اليت تتعلق بأقليات يف بلدان كـثرية والـيت           الرتاعات دة تكرار وحِ  إزاءوإذ يساوره القلق      
أسفرت عن نتائج مأساوية يف كثري من األحيان، وإزاء معاناة األشخاص املنتمني إىل أقليات معاناة غري متناسبة يف 

 على وجه اخلصوص  عرضهم  كثري من األحيان من آثار الرتاعات املؤدية إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وت             
  ،للتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفق الالجئني، وإعادة التوطني القسري

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

 بشأن  ٥/٢ و  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،         ٥/١ قراريهوإذ يشري إىل      
 ١٨مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان املـؤرخني             

  ،، وإذ يؤكّد أن صاحب الوالية يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما٢٠٠٧يونيه /حزيران

 أقليات قومية أو إثنية وأقليـات       األشخاص املنتمني إىل   بتقرير األمني العام بشأن حقوق       وإذ حييط علماً    
، والذي أوصى فيه بضرورة أن حيافظ اجمللس على اآلليات القائمة )١( املقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعةدينية ولغوية

  ينها، مبا يف ذلك اإلجراء اخلاص،وحتس

ن، وبالدور اهلام   مبا اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات من عمل حىت اآل           يشيد    - ١  
 وزيادة تسليط األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويةالذي أدته يف زيادة الوعي حبقوق 

الضوء على هذه احلقوق، ويشيد جبهودها املتواصلة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوقهم مبا يكفل التنميـة العادلـة               
 مبا يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع احلكومات، وهيئات وآليـات األمـم               وإجياد جمتمعات آمنة ومستقرة،   

  ت الصلة واملنظمات غري احلكومية؛املتحدة ذا
                                                      

)١( A/HRC/4/109. 
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 للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت أولـت عنايـة            يعرب عن تقديره    - ٢  
، وقدمت الدعم إىل إثنية وأقليات دينية ولغويةاألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو خاصة لتعزيز ومحاية حقوق 

  ة املستقلة فيما تقوم به من عمل؛اخلبري

  : متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات ويطلب إليها ما يلييقرر  - ٣  

إثنية وإىل أقليات دينية تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو   )أ(  
 مع احلكومات، مع مراعاة املعايري الدولية والتشريعات الوطنية املوجودة        املشاوراتعن طريق   مبا يف ذلك    ولغوية،  

  خبصوص األقليات؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق       للتعاون التقين مع  حتديد أفضل املمارسات واإلمكانات       )ب(  
  احلكومات؛اإلنسان بناء على طلب 

  عملها؛األخذ مبنظور جنساين يف   )ج(  

، التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع املنظمات اإلقليمية              )د(  
  ؛ية تاليف االزدواجمع

  ؛امراعاة آراء املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليته  )ه(  

  ؛٦/١٥ حسبما قرر اجمللس يف قراره عين بقضايا األقلياتاملنتدى توجيه عمل امل  )و(  

موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقدمي توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات   )ز(  
  .املنتمني إىل أقلياتفعالة من أجل حتسني إعمال حقوق األشخاص 

قلة يف تأدية املهام والواجبات املنوطة هبا، وتشجيع  جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبرية املستيهيب  - ٤  
الوكاالت املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية علـى             

  ع املكلف بالوالية والتعاون معه؛إجراء حوار منتظم م

توفري املساعدة البشرية والتقنية واملالية     األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان       يطلب إىل     - ٥  
  املستقلة بواليتها على حنو فعال؛الالزمة الضطالع اخلبرية 

  . لربنامج العمل السنوي للمجلسوفقاًيقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة   - ٦  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[
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   محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب - ٧/٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ٢٠٠٣/٦٨، وإذ يشري أيضاً إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان          ٦/٢٨ وقراره   ٢/١١٢إىل مقرره   إذ يشري     
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩ فضالً عن قرارات اجلمعيـة العامـة         ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
  ،٦٢/١٥٩ و٦١/١٧١و

أن على مجيع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا              يعيد تأكيد     - ١  
  مبوجب القانون الدويل وال سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني والقانون اإلنساين؛

هاب لضحاياه وألسرهم ويبدي تضامنه     للمعاناة اليت يتسبب فيها اإلر     يعرب عن استيائه الشديد     - ٢  
  العميق معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛

 إدانته القاطعة جلميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وجبميع أشكاله ومظاهره يؤكد من جديد  - ٣  
مية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه      حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرا           

بتعزيز التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب وحماربته فيدعو هبذا اخلصوص الدول واهليئات الفاعلة األخرى ذات الصلة 
، اليت تؤكد علـى     )١(بالقيام، حسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب          

  احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛أمور عدة منها 

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   ٤ التزام الدول، وفقاً للمادة     أيضاً يؤكد من جديد    - ٤  
 فيما يتعلق جبميع باحترام حقوق معينة بوصفها غري قابلة للتقييد يف أي ظرف من الظروف، ويشري،       )٢(والسياسية

احلقوق األخرى املتضمنة يف العهد إىل أن أية تدابري تقيد أحكام العهد جيب أن تتخذ، يف مجيع احلاالت، وفقـاً                    
  ؛)٣(ألحكام تلك املادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استثنائي ومؤقت

   الـضالعة يف مكافحـة اإلرهـاب بأمهيـة           بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنيـة      يهيب  - ٥  
  هذه االلتزامات؛

 أن تدابري مكافحة اإلرهاب ينبغي تنفيذها يف إطار املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان             يعيد تأكيد   - ٦  
اليت يتمتع هبا األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات وجيب أن تنأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو                 

   اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي؛اجلنس أو

                                                      

 .٦٠/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة  )١(

 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(

تقييد األحكام أثناء   ( من العهد    ٤بشأن املادة   ) ٢٠٠١(٢٩انظر، على سبيل املثال، التعليق العام رقم         )٣(
 .الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان) حالة الطوارئ
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الـيت  التمييـز   الدول عدم اللجوء إىل التنميط املستند إىل مناذج مقولبة مبنّية على أسس             يناشد    - ٧  
  أو الدينية؛/على األسس العرقية واإلثنية وحيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك 

فاء الّتام بالتزاماهتا فيما خيص التعذيب      الدول على أن تتحلى، يف مكافحتها لإلرهاب، بالو       حيث    - ٨  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن حتظر التعذيب حظراً مطلقاً؛

على أن حتترم احتراماً كامالً التزاماهتا بعدم اإلعادة القسرية لالجئني، مبوجب           أيضاً   الدول   حيث  - ٩  
 والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وعلى أن تستعرض يف الوقت نفسه، مع االحترام الكامل       قانون الالجئني الدويل  

هلذه االلتزامات والضمانات القانونية األخرى، شرعية أي قرار تكون قد اختذته بشأن منح شخص مركز الالجئ                
مال جنائية، مبا فيها أعمال يف حال ظهور دليل له مصداقيته وأمهيته يشري إىل أن الشخص املعين قد ارتكب أي أع

  إرهابية تندرج ضمن شروط االستثناء مبوجب قانون الالجئني الدويل؛ 

بالدول االمتناع عن إعادة األشخاص، مبا يف ذلك يف احلاالت املتصلة باإلرهاب، إىل بلداهنم يهيب   - ١٠  
ون الدويل، وال سيما قـانون حقـوق        األصلية أو بلد ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماهتا مبوجب القان            

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، مبا يف ذلك احلاالت اليت تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إىل 
االعتقاد أهنم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياهتم أو حريتهم ستكون عرضة للتهديد، يف انتهاك لقانون 

الدويل، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة أو رأيهم الالجئني 
  السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة مبحاكمة األشخاص الذين ال تتم إعادهتم؛

قانون الـدويل،    بالدول كفالة توخي الوضوح واالحترام التام اللتزاماهتا مبوجب ال         يهيب أيضاً   - ١١  
وخباصة قانون الالجئني وقانون حقوق اإلنسان، يف املبادئ التوجيهية واملمارسات املتعلقة جبميع عمليات مراقبة              

  احلدود وغريها من اآلليات السابقة للدخول إزاء األشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية؛

فري ضمانات باتبـاع اإلجـراءات      تو،   الدول على أن تكفل، يف سياق مكافحة اإلرهاب        حيث  - ١٢  
التزاماهتا مبوجـب    و )٤(القانونية الواجبة، مبا يتفق مع مجيع األحكام ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان             

 ١٩٥١واتفاقية عـام     )٥(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية         
  يف اجملاالت اليت يسري فيها كل منها؛،  اخلاص بوضع الالجئني١٩٦٩جئني وبرتوكول عام اخلاصة بوضع الال

 مجيع الدول على اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لكفالة متتع األشخاص احملرومني مـن              حيث أيضاً   - ١٣  
ضى القانون الدويل، حريتهم، بغض النظر عن مكان احتجازهم أو اعتقاهلم، بالضمانات اليت حيق هلم التمتع هبا مبقت

  مبا يف ذلك إعادة النظر يف احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات القانونية األساسية؛

                                                      

 ).٣- د( ألف٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٤(

 .٩٧٣ على ٩٧٠ األرقام ٧٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٥(
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 أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية الذي يبلغ حد وضع الشخص احملتجز خارج نطاق                يعارض  - ١٤  
 الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة مجيع السجناء        محاية القانون، وحيث الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية        

  يف مجيع أماكن االحتجاز وفقاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

، يف التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري اجلمعية العامة ل  باعتماد   ينّوه  - ١٥  
  ويسلّم بأن بدء نفاذها سيشكل حدثاً له أمهيته؛، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ  ٦١/١٧٧قرارها 

أو األنـشطة اإلرهابيـة   / بالدول كفالة اإلحاطة بقوانينها اليت جترم السلوك اإلرهـايب و        يهيب  - ١٦  
   حقوق اإلنسان؛وصياغتها بدقة وبشكل غري متييزي وغري رجعي األثر، ووفقاً للقانون الدويل مبا يف ذلك قانون

 الدول على القيام، عند السهر على االمتثال الكامل اللتزاماهتا الدولية، بإدراج ضـمانات              حيث  - ١٧  
  حقوق اإلنسان املالئمة يف إجراءاهتا الوطنية، لوضع القوائم اليت تشمل األفراد والكيانات بغية مكافحة اإلرهاب؛

أن تسعى إىل حفظ ومحاية كرامة األفراد وحرياهتم         أنه يتحتم على مجيع الدول       يؤكد من جديد    - ١٨  
  األساسية، وكذلك التمسك باملمارسات الدميقراطية وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 بتقارير املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة   ينّوه مع التقدير   - ١٩  
  .)٦(اإلرهاب املقدمة إىل اجمللس

 بتقريري املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن محاية حقوق اإلنسان واحلريـات          ينّوه مع التقدير    - ٢٠  
 فضالً عن العمل الرامي إىل تنفيذ الوالية اليت أناطتها          )٧(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب املقدمني إىل اجمللس       

 ويطلب إىل املفوضة ٦٠/١٥٨مبوجب قرارها  واجلمعية العامة ٢٠٠٥/٨٠هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها 
  السامية مواصلة جهودها املبذولة يف هذا الصدد؛

 املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية تعزيز تنسيقها وتعاوهنا يف جمال النهوض حبماية يناشد  - ٢١  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

خالصة بالسوابق القـضائية لألمـم      " أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الشأن        الدول على يشجع    - ٢٢  
  وأخذ حمتواها بعني االعتبار؛" املتحدة واملنظمات اإلقليمية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

مكافحـة  مكافحة اإلرهاب بني جملس األمن وجلنـة         باحلوار اجلاري يف سياق      نّوه مع التقدير  ي  - ٢٣  
هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا ويشجع ، اإلرهاب التابعة له واهليئات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

فيها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات               
رهاب، مبواصلة تطوير وحتسني التعاون واحلوار مع جملس األمن وجلنة          األساسية على القيام، يف سياق مكافحة اإل      

  مكافحة اإلرهاب التابعة له، مبا يف ذلك مديريتها التنفيذية؛
                                                      

)٦(  A/HRC/6/17وCorr.1و ،A/HRC/4/26و ،E/CN.4/2006/98. 

)٧( E/CN.4/2006/94و A/HRC/4/88. 
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 بالتعاون بني املقرر اخلاص واملعنيني اآلخرين باإلجراءات واآلليـات ذات            أيضاً ينّوه مع التقدير    - ٢٤  
قوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات ح

وحيثهم على مواصلة تعاوهنم وفقاً لوالياهتم وعلى تنسيق جهودهم، حيث ما يكون ذلك مناسباً، من أجل تعزيز                 
  اتباع هنج متسق بشأن هذا املوضوع؛

رهاب قرارات األمـم املتحـدة       الدول على أن تأخذ يف اعتبارها، يف سياق مكافحة اإل          يشجع  - ٢٥  
ومقرراهتا ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ويشجعها على إيالء االعتبار الواجب للتوصيات الـصادرة عـن                
املعنيني باإلجراءات واآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والتعليقات واآلراء ذات الصلة الصادرة عن هيئـات               

  معاهدات حقوق اإلنسان؛

 من املبـادئ    ٢بإصدار جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن العدد         ط علماً مع التقدير     يحي  - ٢٦  
  التوجيهية املتعلقة بالسياسات فيما خيص حقوق اإلنسان واللجنة؛

إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        بالطلبات اليت وجهتها اجلمعية العامة      يط علماً   حي  - ٢٧  
، ص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب             اإلنسان واملقرر اخلا  

مواصلة اإلسهام يف عمل فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي الداعية إىل 
  بضرورة احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

ضة السامية تقدمي تقرير منتظم إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي وإىل اجلمعية إىل املفويطلب   - ٢٨  
  العامة عن تنفيذ هذا القرار؛

  .السنويوفقاً لربنامج عمله ،  للمجلس٢٠٠٩-٢٠٠٨مواصلة النظـر يف هـذه املسألة يف الدورة يقرر   -٢٩  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. دون تصويتاعُتمد ب[

    والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان- ٧/٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الـذي اعتمـدت     ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٣/١٤٤إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشري     
حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيـز         اجلمعية العامة مبوجبه بتوافق اآلراء، اإلعالن املتعلق        

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، املرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أمهية اإلعالن                
  وتشدد على أمهية تعزيزه وتنفيذه،

  املذكور أعاله،إىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع أحكام اإلعالن أيضاً وإذ يشري   
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 ٢٠٠٥/٦٧ إىل مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، وخاصة قرار جلنة حقوق اإلنسان              كذلك وإذ يشري   
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٥٢، وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 

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

 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، و          ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
يونيـه  / حزيـران  ١٨مدونة سلوك املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل جملس حقوق اإلنسان، بتـاريخ               

  دي املكلفون بوالية واجباهتم وفقا هلذه القرارات ومرفقاهتا،، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤ٢٠٠٧

 الدور اهلام الذي يؤديه األفراد وتؤديه مؤسسات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة،                 وإذ يؤكد   
  ة للجميع،واجلماعات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسي

 بالعمل الذي أجنزه املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عـن             حييط علماً مع التقدير     - ١  
  حقوق اإلنسان؛

املكلّف باإلجراء اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوصفه مقرراً خاصـاً              متديد والية    يقرر  -٢  
  :اخلاص القيام مبا يلي املقررلفترة ثالث سنوات، ويطلب إىل 

تعزيز التنفيذ الفعال والشامل لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئـات اجملتمـع يف                 )أ(  
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، عن طريق التعاون واحلوار البّنـاء واملـشاركة مـع                   

  املعنيني واجلهات الفاعلة األخرى املعنية؛احلكومات وأصحاب املصلحة 

القيام، بطريقة شاملة، بدراسة االجتاهات والتطورات والتحديات املتصلة مبمارسة حـق أي شـخص                )ب(  
  يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

 هتدف إىل توفري محاية أفضل للمـدافعني عـن حقـوق            التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة      )ج(  
  اإلنسان، عن طريق اعتماد هنج عاملي، ومتابعة هذه التوصيات؛

التماس املعلومات اخلاصة حبالة وحق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحاية                  )د(  
   والرد عليها؛حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتلقي تلك املعلومات وفحصها

  إدراج منظور جنساين يف مجيع أعمال واليته، وإيالء اهتمام خاص حلالة املدافعات عن حقوق اإلنسان؛  )ه(  

العمل بتعاون وثيق مع هيئات األمم املتحدة ومكاتبها وإداراهتا ووكاالهتا املتخصـصة األخـرى ذات                 )و(  
  ا مع آليات اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس؛الصلة، سواء يف املقر أو على الصعيد القطري، وال سيم

  تقدمي التقارير بانتظام إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة؛  )ز(  
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مجيع احلكومات على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامـه، وموافاتـه بكافـة                حيث    -٣  
   إبطاء ال موجب له؛املعلومات، والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون

اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثها على الدخول      املقرر   احلكومات إىل التفكري جّدياً يف االستجابة لطلبات         يدعو  -٤  
  اخلاص فيما يتعلق مبتابعة توصياته وتنفيذها، حىت يتمكن من إجناز واليته مبزيد من الفعالية؛املقرر يف حوار بناء مع 

عام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة الـضرورية إىل             األمني ال  إىليطلب    -٥  
  املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  -٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

   حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة - ٧/٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٧٠إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الـصلة، وأخرهـا القـرار            إذ يشري     
 ٦٢/١٢٧ بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والقـرار            ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

   بشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني،٢٠٠٧ديسمرب /ول كانون األ١٨املؤرخ 

 ٢٠٥/٦٥ إىل القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان، وآخرهـا القـرار               وإذ يشري أيضاً    
  عي،، وكذا قرارات جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتما٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥املؤرخ 

 مشولية وتالحم وترابط وتشابك مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحاجـة  وإذ يؤكد من جديد     
  األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن يضمن هلم التمتع الكامل هبا بال متييز،

 بأن اإلعاقة مفهوم متطور وأهنا نامجة عن التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة واحلـواجز               وإذ يعترف   
  فية والبيئية اليت تعرقل مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين،املوق

 مبا لتيّسر الوصول إىل البيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم             وإذ يعترف أيضاً    
  تع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،واإلعالم واالتصال، من أمهية يف متكني ذوي اإلعاقة من التم

بأمهية التعاون الدويل من أجل حتسني ظروف معيشة ذوي اإلعاقة يف كل بلد وخاصة وإذ يعترف كذلك   
  يف البلدان النامية،
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ضرورة  بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كثرياً ما يكّن عرضة للتمييز املتعدد األشكال ويؤكد على               وإذ يعترف   
  األخذ مبنظور جنساين يف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز متتع ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 ضرورة تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كـامالً             يؤكد من جديد    - ١  
م كرامتهم املتأّصلة ويدعو احلكومات، يف هذا       ومتكافئاً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترا       

  :الصدد، إىل اختاذ تدابري فعالة من أجل ما يلي

  منع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد ذوي اإلعاقة؛  )أ(  

وضمان املشاركة واإلشراك الكاملني والفعالني لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحتـرام اسـتقالهلم              )ب(  
   الشخصي؛ واالستقالل؛ وتكافؤ الفرص؛الذايت، مبا يف ذلك حرية االختيار

باعتماد اجلمعية العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري          يرحب    - ٢  
   ويعرب عن أمله يف أن يدخال حيز النفاذ يف موعد مبكر؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣يف 

 دولـة   ٧١ دولة صدقت عليها، و    ١٧و دولة قد وقعت على االتفاقية       ١٢٦ بكون   يرحب أيضاً   - ٣  
، منذ أن فتح باب التوقيع على االتفاقية وبروتوكوهلا يف  دولة١١ وقعت على بروتوكوهلا االختياري وصدقت عليه

، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل اإلقليمي، اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تنظر يف مسألة               ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠
  ية والربوتوكول االختياري على سبيل األولوية؛التوقيع والتصديق على االتفاق

 اإلعاقـة عنـد      بالعناية اليت أوالها العديد من املقررين اخلاصني حلقـوق ذوي          يرحب كذلك   - ٤  
ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة أن تأخذ يف احلسبان، عنـد اضـطالعها بوالياهتـا، متتـع           االضطالع بوالياهتم،   

  كافئ جبميع حقوق اإلنسان؛األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل واملت

 جملس اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وسائر آليات اجمللس، على األخذ مبنظور ذوي             يشجع  - ٥  
  اإلعاقة، حسب االقتضاء، عند اضطالعها بعملها ويف توصياهتا لكي يتسّنى إشراك ذوي اإلعاقة يف عمل اجمللس؛

ار حلقوق ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل االستعراض  كافة أصحاب املصلحة على إيالء االعتبحيث  - ٦  
الدوري الشامل، مبا يف ذلك إبان املشاورات اليت جتريها الدول على املستوى الوطين من أجل حتضري املعلومـات                  
املتوقع تقدميها لالستعراض، بغية إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية املمثلة لذوي     

  قة يف تلك املشاورات؛اإلعا

مبا يعار من اهتمام حلقوق ذوي اإلعاقة يف أعمال عدة أجهزة راصدة ملعاهدات حقوق              يرحب    - ٧  
اإلنسان ويشجع كل تلك األجهزة على زيادة األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعماهلا، مبا يف ذلك أنشطتها للرصد          

  وعن طريق إصدار تعليقات عامة؛
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 أن تتناول بالكامل، بالتشاور مع جهات منها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             احلكومات على  حيث  -٨  
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، مسألة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى امتثاهلا لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير               

  يت بدأت تفعل ذلك؛مبقتضى صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ذات الصلة، ويرحب جبهود احلكومات ال

بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة              يرحب    -٩  
 ويدعو املفوضة السامية إىل مواصلة تقدمي الدعم املالئم من أجل األخذ مبنظور             )١(املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

 ومواصلة أنشطة مفوضيتها اليت تسهم يف التوعية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              ذوي اإلعاقة يف أعمال اجمللس    
  ويف فهمها، مبا يف ذلك التعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة؛

اعية الدول على التوعية فيما خيص حقوق ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك محالت للتوعية اجلم             يشجع    - ١٠  
وبرامج تدريبية، حملاربة األفكار النمطية والتحيزات واملمارسات الضارة واحلواجز املوقفية فيما يتـصل بـذوي               

  اإلعاقة وتعزيز التصّورات اإلجيابية وزيادة الوعي االجتماعي لذوي اإلعاقة؛

املبادئ التوجيهية  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على مراعاة التنفيذ التدرجيي للمعايري و        يشجع  - ١١  
اليت تتيح االستفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األمم املتحدة مراعاة كاملة، أيضاً مع أخذ أحكام اتفاقيـة                 

 على احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له مـن             ويشددحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان،       
  شخاص ذوي اإلعاقة؛موارد على شبكة اإلنترنت، متاحاً بالكامل لأل

 الدول على اختاذ التدابري املالئمة لتحديد وإزالة العراقيل واحلواجز اليت حتول دون وصول يشجِّع  - ١٢  
األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة العمل على أن يتيّسر لذوي اإلعاقة الوصول، على قدم املساواة مع اآلخرين، إىل 

االتصاالت، وسائر التسهيالت املفتوحة أو املتاحة للجمهور، يف كل من          البيئة املادية ووسائل النقل واملعلومات و     
  املناطق احلضرية والريفية؛

الذي لعبته املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا          اهلام   بالدور   يرحب  - ١٣  
 اإلعاقـة، ويـشجِّع     فيها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف التفاوض على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            

  املؤسسات واملنظمات ذات الصلة على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز فهم االتفاقية و، عند االقتضاء، تنفيذها؛

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على االستمرار يف تقوية شراكاهتا مع منظمات اجملتمع             يشجِّع  - ١٤  
بصفة خاصة على املنظمات املمثلة لذوي اإلعاقة، بغية توعيتها بأعمال املدين وأنشطتها املُوِصلة إليها، مع التأكيد 

  منظومة حقوق اإلنسان؛

 إجراء حوار تفاعلي سنوي يف إحدى دوراته العادية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وأن ُيجرى يقرِّر  - ١٥  
ة الالزمة للتصديق على االتفاقية أول حوار من هذا القبيل يف دورته العاشرة، مركِّزاً على التدابري القانونية الرئيسي   

  وتنفيذها الفعال، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة وعدم التمييز؛

                                                      

)١( A/HRC/7/61. 
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إىل املفوضية السامية إعداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص            يطلب    - ١٦  
ق على االتفاقية وتنفيذها الفعال،     ذوي اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانونية اليت هي مفتاح للتصدي           

مثل تلك املتعلقة منها باملساواة وعدم التنفيذ، بالتشاور مع الدول ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها منظمات ذوي                
اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب أن تتاح الدراسة على املوقع الشبكي للمفوضية السامية، يف 

  ل انعقاد دورة اجمللس العاشرة؛شكل متيسِّر، قب

 بأن اجلمعية العامة طلبت إىل األمني العام أن يرفع إىل اجلمعية يف دورهتـا القادمـة                 حييط علماً   - ١٧  
، وبأهنا طلبت أيضاً إىل األمني العام ٦٢/١٧٠تقريراً عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ القرار 

   اجمللس إسهاماً منه يف مناقشته حلقوق ذوي اإلعاقة؛أن يقدم ذلك التقرير إىل

 املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية أن يواصل التعاون مع اجمللس              يدعو  - ١٨  
  .وأن خياطبه بشأن األنشطة املضطلع هبا عمالً بواليته، طبقاً لربنامج عمل اجمللس

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

    حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية- ٧/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بأغراض ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

د أن تكون له  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها لكل فر١٥ باملادة وإذ يسترشد أيضاً  
  جنسية وتنص على أال حيرم أي أحد من جنسيته تعسفاً،

، وكذا مجيع القرارات السابقة     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١١ مقرره   وإذ يعيد تأكيد    
اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية، وال سيما القـرار        

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٥

   حبق الدول يف سن قوانني حتكم اكتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل،وإذ يعترف  

  انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل اجلمعية العامة يف إطار خالفة الدول الواسعة النطاق،مسألة أن  يالحظ وإذ  

األحكام ذات الصلة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ويف الصكوك املتعلقة بانعـدام             علماً بأن   وإذ حييط     
 ٣والفقرة  ،  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     ية الدولية    من االتفاق  ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(اجلنسية، ومنها الفقرة    

،  من اتفاقية حقـوق الطفـل      ٨ و ٧واملادتان  ،  سية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا       ٢٤ املادة   من
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد        ٩واملادة  ،   من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة     ٣ إىل   ١واملواد  
  واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية،، املرأة
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 حلقوق اإلنسان والالجئني وكذلك إىل أن احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويلوإذ يشري   
الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية، مبا فيها، فيما يتصل يّتصل بالدول األطراف، االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص       

  عدميي اجلنسية يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا،

ومتالمحة ومترابطة ومتشابكة وأنه ال بد للمجتمـع         على أن مجيع حقوق اإلنسان تعم الكافة         وإذ يشدد   
الدويل من أن يعامل حقوق اإلنسان على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم املساواة وبنفس التشديد، 
حسب ما أكده من جديد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف                     

 ٦٠/٢٥١ة العامة مبوجب قرارها     واجلمعي )٢( يف نتائجه  ٢٠٠٥ ومؤمتر القمة العاملي لعام      )١(١٩٩٣يونيه  /حزيران
  ، الذي أنشأت اجلمعية مبقتضاه جملس حقوق اإلنسان،٢٠٠٦مارس / آذار١٥املؤرخ 

، الذي جاء فيـه، يف      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٦١/١٣٧إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
ور، أهنا حتثّ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة أنشطتها فيما يتعلق بتحديـد                مجلة أم 

  عدميي اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،

معاجلة  يها إىلة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف سعيع به مفوضل بالعمل اهلام الذي تضطوإذ حييط علماً  
، ٢٠٠٦ -) ٥٧-دال(١٠٦مشكلة انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، وال سيما اعتماد جلنتها التنفيذية االسـتنتاَج رقـم               

  املتعلق بتبّين انعدام اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،

ديـسمرب  / كـانون األول ٣ املـؤرخ  ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، مبوجب قرارها  وإذ يضع يف اعتباره     
، النداء املوجه إىل كافة الدول من أجل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتناع عن حرمـان       ١٩٨٦

  أفراد سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢  املـؤرخ  ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠ديسمرب  /ألول كانون ا  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٣إىل قراري اجلمعية العامة      وإذ يشري   
   بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 إىل قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن حقوق غري املواطنني، وال سيما           وإذ يشري أيضاً    
 وكذلك إىل التقرير النهائي املقدم من املقـرر         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢١ من قرارها    ٧ الفقرة

  ،)٣(اخلاصة للجنة الفرعية املعنية حبقوق غري املواطنني

 حلرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعسفاً من جنسيتهم، خاصـة             العميق وإذ يعرب عن قلقه     
  ألسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو جنسانية أو سياسية،

إىل أن حرمان الفرد من جنسيته، ذكراً كان أم أنثى، قد يؤدي إىل انعدام اجلنسية ويعرب، يف                  وإذ يشري   
هذا الصدد، عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املوجهة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً اللتزامات الـدول مبوجـب                  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان،
                                                      

)١( A/CONF.157/23. 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢(

)٣( E/CN.4/Sub.2/2003/23و Add.1-4. 
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ية لألشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسوإذ يؤكد   
  حترم احتراماً كامالً،أن ُت

   أن احلق يف اجلنسية لكل إنسان حق أساسي من حقوق اإلنسان؛يؤكد من جديد  - ١  

بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية ألسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو سياسية أو                يسلم    - ٢  
  هاٌك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛جنسانية انت

 إىل مجيع الدول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات والتمّسك هبا وهـي                يطلب  - ٣  
حترم أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو                   

  ة إذا كانت هذه التدابري والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛األصل القومي أو اإلثين، خاص

 مجيع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات بشأن اجلنسية بغية تفادي انعدام اجلنسية، تتمشى مع             حيث  - ٤  
  ؛لدولمبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع احلرمان التعسفي من اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجة خلالفة ا

 إىل الدول أن تنظر، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، يف االنضمام إىل اتفاقيـة خفـض                   يطلب  - ٥  
  حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛

 أن متتع الفرد، ذكراً كان أم أنثى، متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يالحظ  - ٦  
  عثر نتيجة احلرمان التعسفي من اجلنسية، مما يعوق اندماجه االجتماعي؛قد يت

 إىل الدول أن تضمن إتاحة وسيلة انتصاف ناجعة لألشخاص الذين يكونون قد حرمـوا               يطلب  - ٧  
  تعسفاً من جنسيتهم؛

ات  اآلليات املناسبة التابعة جمللس وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهد            حيث  - ٨  
ويشجع مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات بشأن مسألة حقوق اإلنسان               
واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وعلى مراعاة هذه املعلومات، إىل جانب أية توصيات 

  ة كل منها؛عنها، يف تقاريرها ويف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والي

 من األمني العام مجع معلومات عن هذه املسألة من مجيع املصادر ذات الصلة وتوفريهـا                يرجو  - ٩  
  للمجلس كي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته العاشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ١٠  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨س مار/ آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[
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   يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهادور احلكم السديد  - ٧/١١

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه معياراً مشتركاً لإلجناز لدى الشعوب واألمم كافـةً       ذ يسترشد إ
، )١(سترشد أيضاً بإعالن وبرنامج عمل فيينـا      يهيئة من هيئاته، وإذ     يسري على كل فرد من أفراد اجملتمع وكل         

  اللذين أكدا أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،

 وإىل مجيع القرارات ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٦٨ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يشري 
لق بدور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك إىل إعالن األمم املتحـدة              السابقة ذات الصلة فيما يتع    

  بشأن األلفية،

 بأمهية إجياد بيئة تفضي، على الصعيدين الوطين والدويل، إىل التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان               وإذ يسلِّم 
  واحلريات األساسية، وأمهية عالقة التعاضد بني احلكم السديد وحقوق اإلنسان،

ـ          وإذ يسلِّم أيضاً   ي احتياجـات    بأن احلكم الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويلّب
 اجلماعات الضعيفة واملهمَّشة، هو األساس الذي يقوم عليه احلكـم           فرادوتطلعات الشعب، مبا يف ذلك النساء وأ      

  منها احلق يف التنمية، إعماالً كامالً، وبأن هذا األساس شرطٌ ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان، و،السديد

 على أن الدميقراطيات قد تضمَّنت مزايا مؤسسية ال جدال يف مواتاهتا للتنمية املستدامة، وأهنا، حني                وإذ يشدِّد 
تقوم على احترام حقوق اإلنسان، توفر للحكوماِت حوافز سياسية لتلبية احتياجات الشعب ومطالبه، وتتيح حواراً عن                

   العامة أكثر ترّوياً ومشوالً وأكثر مرونةً، وتقييم الضوابط والتوازنات الالزمة لسلطة احلكومة،السياسات

 الدميقراطية وحقوق اإلنسان  النهوض ب  الدور القيادي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف          وإذ يؤكد جمدداً  
لدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة وجمتمع ، وإذ تسلّم بدور العمليات األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل لوتعزيزها

  الدميقراطيات،

، من أجل تيـسري   عند احلاجة  أمهية التعاون الدويل واإلقليمي، عندما تطلبه الدول         أيضاً وإذ يؤكد جمدداً  
  تنفيذ احلكم السديد وممارسات مكافحة الفساد على مجيع األصعدة،

والدويل أمٌر أساسٌي لتحقيق النمو االقتصادي املطَّرد       أن احلكم السديد على الصعيدين الوطين       وإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع، كما ورد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

، ٢٠٠٠ بنتائج كلٍّ من مؤمترات جمتمع الدميقراطيات، املعقودة يف وارسو يف عام             مع االرتياح  وإذ حييط علماً  
، واليت تعهَّدت فيهـا الـدول       ٢٠٠٧، ويف باماكو يف عام      ٢٠٠٥، ويف سانتياغو يف عام      ٢٠٠٢ عام   ويف سيول يف  

                                                      

)١( A/CONF.157/23. 
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باالستناد إىل مبادئها وأهدافها املشتركة لتعزيز الدميقراطية يف مناطق العامل كافة، ولدعم سالمة العمليات الدميقراطية يف 
   سياساٍت ترمي إىل تعزيز فعالية احلكم الدميقراطي،اجملتمعات اليت تشقُّ طريقها حنو الدميقراطية، ولتنسيق

أن مكافحة الفساد على كل األصعدة يؤدي دوراً مهماً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويف وإذ يدرك 
  عملية إجياد بيئٍة تفضي إىل التمتع الكامل هبا، 

إضعاف برٍ ضارٍ على حقوقِ اإلنسان  بتزايد الوعي يف اجملتمع الدويل مبا الستشراء الفساد من أثوإذ يسلِّم
إعاقة قدرات احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا على حـدٍّ         باحلكومة، وكذلك   باملؤسسات وزعزعة ثقة اجلمهور     

  األكثر ضعفاً وهتميشاً،لألشخاص سيما باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  سواء، وال

 وبأن تعزيز حقوق الزمانحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان مت بأن اختاذ تدابريٍ فعَّالة ملكافوإذ يسلِّم أيضاً
  اإلنسان ومحايتها أمٌر أساسٌي للوفاء بكل جوانب أي استراتيجية ملكافحة الفساد،

 بنتائج الدورتْين األوىل والثانية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مع االهتمام وإذ حييط علماً
  ،٢٠٠٨، ويف بايل، بإندونيسيا، يف عام ٢٠٠٦عقودتْين يف البحر امليِّت، باألردن، يف عام ملكافحة الفساد، امل

 مبذكرة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اليت حتيل هبا التقرير اخلاص مبؤمتر              يرحِّب  - ١
ضية األمم املتحدة السامية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، الذي عقدته مفو

، وحتيط فيها علماً باملواضيع الرئيسية اليت نوقشت ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩ و٨حلقوق اإلنسان يف وارسو يف 
  :خالل احللقة الدراسية

  أثر الفساد على حقوق اإلنسان؛  )أ(  

  حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد؛  )ب(  

  ع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم؛دور اجملتم  )ج(  

  مكافحة الفساد مع صْون حقوق اإلنسان؛  )د(  

 الدول إىل التفكري يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها، وإىل                يدعو  -٢
  ا اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد؛تعزيز الشفافية، واملساءلة، والوقاية واإلنفاذ، بوصفها مبادئ رئيسية تسترشد هب

ممارسات احلكم السديد    "ة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنَون       ةبنشريرحِّب    - ٣
، ويطلب إىل املفوضية إعـداد      ٢٠٠٥/٦٨حقوق اإلنسان   جلنة  ، عمالً بقرار    )٢("من أجل محاية حقوق اإلنسان    

  كم السديد وحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤمتر وارسو؛منشورٍ عن مكافحة الفساد وإرساء احل

                                                      

، XIV.10.07منشورات األمم املتحدة، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، رقـم املبيـع               )٢(
 .٢٠٠٨فرباير /شباط
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 أن يواصل النظر يف مسألة دور احلكم السديد، مبا يف ذلك مسألة مكافحة الفساد يف سياق يقرِّر  - ٤
  .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف دورٍة مقبلة

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

   صوتاً مقابل ال شيء،٤١ية بتصويت مسّجل بأغلباعُتمد [
.] انظر الفصل الثالث. عن التصويت٦وامتناع 

   حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي - ٧/١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

صلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          ال املواد ذات    إذ يؤكد من جديد     
ميان احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي، واحلـق يف عـدم التعـرض    املدنية والسياسية، اللذين حي  

   االعتراف للفرد بالشخصية القانونية، يفقاحلللتعذيب، و

 املنشئ لفريق عامل يتألف من ١٩٨٠فرباير / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
   الشخصية لبحث املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،مخسة أعضاء يعملون كخرباء بصفتهم

، الـذي   ١٩٩٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
اعتمدت اجلمعية مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هـذا اإلعـالن                

  عة مبادئ جلميع الدول،جممو

ها قرار، يف التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       اجلمعية العامة ل   باعتماد   وإذ يقر   
، وإذ يعترف بأن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت           ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماًدثاًسيشكل حعليها  دولة ٢٠ممكن عن طريق تصديق 

 بصفة خاصة إزاء تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق شىت              وإذ يساوره بالغ القلق     
  من العامل، مبا فيها حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف اليت تندرج يف إطار حاالت االختفـاء القـسري أو         

شهود على حاالت االختفاء أو أقارب املخـتفني مـن          ما شاهبها من حاالت، وتزايد األنباء عما يتعرض لـه ال         
  ،ويف وسوء معاملة وختةمضايق

أفعال االختفاء القسري جرائُم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفها يف نظام رومـا األساسـي                 بأن وإذ يقر   
  ،)١(للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                      

)١(  A/CONF.183/9.  
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 ٢٠٠٥/٢٧ و ٢٠٠٤بريـل   أ/ نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٠ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ 

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

 ٥/٢قراره   و "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       " املعنون   ٥/١إىل قرار اجمللس    وإذ يشري     
 ١٨، املـؤرخني    "لسلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان          مدونة قواعد ا  "املعنون  
  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ؛)٢(بتقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيحييط علماً   - ١  

 متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات أخرى ويشجعه، يف سياق اضطالعه بواليته،              يقرر  - ٢  
  :على ما يلي

ر االتصال بني أسر املختفني واحلكومات املعنية، وال سيما عندما ختفق القنوات العادية يف يّسأن ُي  )أ(  
ياً وحمددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه املعلومات ذلك، بغية كفالة التحقيق يف كل حالة موثقة توثيقاً كاف

  تندرج ضمن واليته وتتضمن العناصر املطلوبة؛

 مهمته اإلنسانية، مبعايري األمم املتحدة وممارساهتا فيما يتعلق بتناول البالغات  سياقتقيد، يفأن ي  )ب(  
  والنظر يف ردود احلكومات؛

قاب يف ضوء األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالن املتعلق          نظر يف مسألة اإلفالت من الع     أن ي   )ج(  
 يف االعتبار جمموعة املبادئ الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق          حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واضعاً      

  ؛)٣(اإلنسان عن طريق العمل على مكافحة اإلفالت من العقاب

ل ضحايا االختفاء القسري وأطفال األشخاص املختفني،        حلاالت األطفا  اً خاص اً اهتمام ويليأن    )د(  
  والتعاون تعاوناً وثيقاً مع احلكومات املعنية يف البحث عن هؤالء األطفال والتعرف عليهم؛

تعلق  من املنظور اإلنساين وت    األكثر إحلاحاً  ملا حيال إليه من حاالت تعترب        اً خاص اً اهتمام أن يويل   )ه(  
توجيه هتديـدات   بى حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أقارب املختفني، أو            لشهود عل اإساءة معاملة   ب

  هم، أو ترويعهم؛يلإخطرية 

 حلاالت اختفاء األشخاص العاملني يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           اً خاص اً اهتمام أن يويل   )و(  
  لتحسني محاية هؤالء األشخاص؛واحلريات األساسية، أينما حدثت، ووضع توصيات مناسبة ملنع حدوثها و

                                                      

  .A/HRC/7/2الوثيقة   )٢(
  .E/CN.4/2005/102/Add.1، املرفق الثاين، والوثيقة E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة   )٣(
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  أخذ مبنظور جنساين يف إعداد تقاريره، مبا يف ذلك عند مجع املعلومات وصياغة التوصيات؛أن ي  )ز(  

  قدم املساعدة املناسبة للدول يف تنفيذ اإلعالن والقواعد الدولية القائمة؛أن ي  )ح(  

  ب يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان؛اصل مداوالته بشأن أساليب عمله وإدراج هذه اجلوانأن يو  )ط(  

  ؛ للمجلسعمل السنويال عن تنفيذ واليته إىل جملس حقوق اإلنسان وفقا لربنامج اًتقريربانتظام قدم أن ي  )ي(  

 احلكومات اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية بشأن االدعاءات بوقوع              دعوي  - ٣  
 هيف تقاريرملا يقدمه الفريق العامل  تقدمي تلك الردود وإيالء االهتمام الواجب حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل

  ؛ه املسألةتوصيات متعلقة هبذمن 

  : على ما يلي الدولحيث  - ٤  

  أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛  )أ(  

لعامل وأن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هـذا             أن تتعاون مع الفريق ا      )ب(  
  اإلطار، يف الطلبات املقدمة لزيارة بلداهنا؛

أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها احلرص على أال ُيعتقَل أي شـخص                  )ج(  
ضمان فتح مجيع أماكن االحتجـاز يف     حمروم من احلرية إال يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني، و           

وجه السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قـوائم رمسيـة                 
  أو سجالت للمحتجزين، والعمل على إحالة احملتجزين إىل سلطة قضائية فور احتجازهم؛/وعلنية ومستوفاة و

 عمليات االختفاء القـسري مـن العقـاب،         اجلناة يف أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت          )د(  
  واستجالء حاالت االختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛

اختفاء قسري ألشخاص ينتمون إىل فئات مستـضعفة،        تؤدي إىل   أن حتول دون وقوع أعمال        )ه(  
  فال، وحتقق يف هذه احلاالت باهتمام خاص، وتقدم مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛وخاصة األط

أن تتخذ خطوات لتقدمي احلماية الكافية للشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،   )و(  
ختفني مما قد   وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لعمليات االختفاء القسري، واحملامني، وأسر األشخاص امل           

  يتعرضون له من ترويع أو سوء معاملة؛

  :احلكومات املعنية على ما يلي ثحي  - ٥  

أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتخذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق                 )أ(  
  العامل إليها؛
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لى تزويـد الـسلطات     أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل ع           )ب(  
  املختصة بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد حلل القضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أسرهم   )ج(  
لك، وعند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزيـة  احلصول على تعويض منصٍف وفوري وكافٍ، وأن تنظر إضافة إىل ذ  

  ُتقر مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني؛  )د(  

  :الدول مبا يلي يذكِّر  - ٦  

ختفاء  من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من اال        ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة          )أ(  
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛

أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبـات مالئمـة                  )ب(  
  ؛نائيقانون اجلالتراعي املراعاة الواجبة مدى خطورة هذه األعمال مبوجب 

يام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مىت مـا             أن عليها أن تضمن ق      )ج(  
  وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛

وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القـسري قـد              إذا  أن عليها،     )د(  
   ختفاء؛مجيع اجلناة الضالعني يف هذا االأراضٍ خاضعٍة لواليتها، أن تقدم إىل العدالة حدثت يف 

أن اإلفالت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت االختفاء القـسري                 )ه(  
  وإحدى العقبات الرئيسية اليت حتول دون استجالء هذه احلاالت؛

 من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األشخاص احملرومني من حريتـهم           ١١أنه ينبغي، مبقتضى املادة       )و(  
، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف على حنو يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعالً

  تكفل سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛

  :عما يلي يعرب  - ٧  

ت العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على طلباته للحصول على      شكره للحكوما عن    )أ(  
طلب إليها أن تويل توصيات الفريـق       يمعلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، و         

  دعوها إىل إبالغه بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛يالعامل كل االهتمام الالزم، و

ديره للحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها،              تقعن    )ب(  
أو اليت تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليـات               

  ذا اجملال؛مناسبة للتحقيق فيها، وتشجع مجيع احلكومات املعنية على التوسع يف جهودها يف ه
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الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من التدابري، مبا فيها ما يلزم عند                دعوي  - ٨  
إعالن حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطـار                

العامل مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهـه مـن            املساعدة التقنية عند االقتضاء، وموافاة الفريق       
  عقبات يف سعيها ملنع حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛

 باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل وبأنشطتها الداعمة            يط علماً حي  - ٩  
  دعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛يإلعالن، ولتنفيذ ا

  : إىل األمني العام أن يواصل ما يليطلبي  - ١٠  

كفالة حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك دعـم            )أ(  
  تبدي استعداداً الستقباله؛مبادئ اإلعالن، ليتسىن له إيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورات يف البلدان اليت 

  أن يتيح املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛  )ب(  

أن ُيبقي الفريق العامل واللجنة بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل نـشر اإلعـالن                    )ج(  
  والترويج له على نطاق واسع؛

  . لربنامج عملهذا املوضوع وفقاًيقرر مواصلة النظر يف ه  - ١١  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال            - ٧/١٣
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و٥/١ إىل قراري اجمللس وإذ يشري
 ١٨املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني 

  ، ويشدد على أن صاحب الوالية سيؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /رانحزي

 إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة بالوالية اخلاصة مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال               وإذ يشري أيضاً    
، ١٩٩٠مارس / آذار٧ املؤرخ ١٩٩٠/٦٨واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وخباصة قرار جلنة حقوق اإلنسان 

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٨٥ومقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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   اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني والصكوك األخرى املتصلة هبذه الوالية،وإذ يضع يف اعتباره  

ل وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد         إزاء استمرار ممارسة بيع األطفا     وإذ يعرب عن بالغ القلق      
  اإلباحية يف أحناء عديدة من العامل،

بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل              يرحب    - ١  
  األطفال يف املواد اإلباحية؛

  :القيام مبا يلي متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات كيما يتسىن له يقرر  - ٢  

  النظر يف املسائل املتصلة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛  )أ(  
مواصلة العمل من أجل حتليل األسباب اجلذرية الكامنة وراء بيع األطفـال وبغـاء األطفـال                  )ب(  

ليت تساهم يف هذه املمارسات، ال سيما عامـل         واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والتصدي جلميع العوامل ا        
الطلب، وذلك من خالل احلوار املتواصل والبناء مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبا يف 

  ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛
 املواد اإلباحية والتقدم    حتديد األمناط اجلديدة لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف           )ج(  

  بتوصيات ملنع هذه األمناط ومكافحتها؛

حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف               )د(  
  املواد اإلباحية وتبادل هذه املمارسات وتروجيها؛

أن مكافحة بيع األطفال وبغـاء      مواصلة جهوده من أجل وضع استراتيجيات وتدابري شاملة بش          )ه(  
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك بالتشاور مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع 

  املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛
عليني أو املمكـنني    تقدمي توصيات بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألطفال من الضحايا الف            )و(  

ملمارسات البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، وبشأن اجلوانب املتصلة بإعادة تأهيل األطفـال ضـحايا                
  االستغالل اجلنسي؛

  دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛  )ز(  
األخرى ذات الصلة، وجلنة حقوق الطفل العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات األمم املتحدة   )ح(  

  وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس، كاملقرر اخلاص املعين مبسألة االجتـار باألشـخاص،                
ال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعين بأشـكال الـرق                  

خلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، واضعاً يف اعتباره التكامل بني خمتلف هذه املعاصرة، واملمثل ا
اإلجراءات اخلاصة، هبدف تعزيز األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مع جتنب أي               

  ازدواج ال لزوم له يف اجلهود املبذولة؛
  س عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛تقدمي تقرير إىل اجملل  )ط(  
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   إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلف بـه مـن                   يطلب  - ٣  
مهام وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوجهـه مـن                    

  نداءات عاجلة؛

أن تفكر جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه            مجيع احلكومات إىل   يدعو  - ٤  
  من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُيقّدما إىل املقـرر                يطلب  - ٥  
  الية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية وم

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

  احلق يف الغذاء  - ٧/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٦٢/١٦٤اجلمعية العامة ابقة بشأن مسألة احلق يف الغذاء، وال سيما قرار      إىل مجيع القرارات الس    إذ يشري  
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٦/٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  

  وكذلك مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتخذة يف هذا الصدد،

 الذي ينص على أن لكل شخص احلق يف التمتـع           ،)١(وق اإلنسان  إىل اإلعالن العاملي حلق    أيضاً وإذ يشري  
مبستوى معيشي الئق لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء، واإلعالن العاملي للقضاء على اجلـوع وسـوء                  

  ،)٣( وإعالن األمم املتحدة لأللفية،)٢(التغذية

، الـذي   )٤( واالجتماعية والثقافية   كذلك إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        وإذ يشري  
  يعترف باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

                                                      

 .)٣- د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١(

منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦- ٥تقرير مؤمتر األغذية العاملي، روما،  )٢(
 .، الفصل األول)A.75.II.A.3 املبيع

 .٥٥/٢ر اجلمعية العامة انظر قرا )٣(

 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(
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ر القمـة العـاملي     ـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمت     ـأن األم ـ يف اعتباره إعالن روما بش     ضعيوإذ   
 ١٣عتمـد يف رومـا يف       مخس سنوات بعد االنعقاد، الـذي ا      :  وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية     ،)٥(لألغذية
  ،)٦(٢٠٠٢يونيه /حزيران

 من جديد التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التـدرجيي              وإذ يؤكد  
للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف 

  ،)٧(٢٠٠٤مرب نوف/تشرين الثاين

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١  اجلمعية العامة من قرار٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع 

، وأنه ال بد من تناوهلا  ومتشابكة أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومترابطةمن جديد وإذ يؤكد 
  وبنفس القدر من االهتمام،على الصعيد العاملي على حنو عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة 

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار،           وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
على الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولويـة كافيـة       

  لألمن الغذائي وللقضاء على الفقر،

:  ما ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية              وإذ يكرر تأكيد   
وإذ يؤكد مخس سنوات بعد االنعقاد، ومفاده أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي، 

وكذلك ضرورة االمتناع عن االنفراد باختاذ تدابري        يف هذا اخلصوص أمهية التعاون والتضامن الدوليني،         من جديد 
  ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

عتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا لتحقيـق األهـداف            أن ت منه بوجوب    واقتناعاً 
 إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة           اخلاصة هبا يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف       

، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغـذائي          ودولياً تعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً    أن ت العاملي لألغذية، و  
هـود وتقاسـم     فيه تنـسيق اجل    عّدالعاملية يف عامل يتزايد فيه الترابط بني املؤسسات واجملتمعات واالقتصادات ويُ          

  ، أساسياًاملسؤوليات أمراً

                                                      

 تـشرين   ١٧- ١٣،  ، تقرير مؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة        منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     )٥(
 .، اجلزء األول، التذييل)WFS 96/REP( ١٩٩٦نوفمرب /الثاين

  مخـس سـنوات بعـد    : العاملي لألغذيـة تقرير مؤمتر القمة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٦(
 .، املرفقA/57/499 ، اجلزء األول، التذييل؛ انظر أيضا٢٠٠٢ًيونيه / حزيران١٣- ١٠، االنعقاد

  تقرير جملس منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،           منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٧(
، التذييل دال؛ )CL 127/REP (٢٠٠٤نوفمرب /يـرين الثانـ تش٢٧- ٢٢الدورة السابعة والعشرون بعد املائة، روما، 

 .، املرفقE/CN.4/2005/131 انظر أيضاً
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 بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأنه مل حيدث من الناحية العملية أي تقدم                 وإذ يسلم  
يذكر يف جمال احلد من اجلوع، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطري يف بعض املناطق ما مل تتخذ إجراءات عاجلة 

  ،)٨(ة ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعيةوحامس

 مما يـؤثر    ، أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس             وإذ يالحظ  
  سلباً على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،

إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات وآثارهـا املتزايـدة يف             يعرب عن بالغ قلقه      وإذ 
ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي السنوات األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح واألرزاق وعرَّ

  للخطر، وخباصة يف البلدان النامية،

فاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للزراعة، باألرقام          أمهية عكس مسار االخن    وإذ يؤكد  
  احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

 لالحتفال  موضوعاً" حلق يف الغذاء  موضوع ا " باختيار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        وإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أكتوبر /شرين األول ت١٦بيوم األغذية العاملي يف 

 باإلعالن اخلتامي الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمة األغذية والزراعة املعين باإلصالح             علماً وإذ حييط  
  ،)٩(٢٠٠٦مارس / آذار١٠الزراعي والتنمية الريفية املعقود يف بورتو أليغري بالربازيل يف 

 لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل اختاذ تـدابري         أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً     يؤكد من جديد    - ١ 
  عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذ، مبا يتفق مع احلق يف               أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
 مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على احلصول على غذاء كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكون يف

  حنو كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبـل           ٦ أن أكثر من     يــرى أنه من غري املقبول      - ٣ 
ون نقصاً يف  مليون شخص يعان٨٥٤بلوغ سن اخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأن يكون يف العامل حوايل 

التغذية، وأنه بينما تقلصت درجة انتشار اجلوع فإن العدد املطلق للذين يعانون نقصاً يف التغذيـة قـد ازداد يف                    
السنوات األخرية، يف حني ترى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن من املمكن أن ينتج كوكب األرض من   

  ؛عف سكان العامل حالياً بليون نسمة، أي ض١٢الغذاء ما يكفي إلطعام 
                                                      

 ٢٠٠٦، تقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل عام انظر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )٨(
 ).٢٠٠٦ألغذية والزراعة، األمم املتحدة لروما، منظمة (

تقرير املؤمتر الدويل املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية،        ألغذية والزراعة،    ل األمم املتحدة منظمة   )٩(
 .، التذييل زاي)C 2006/REP(، ٢٠٠٦مارس / آذار١٠- ٧بورتو أليغري، الربازيل، 
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ل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغـذائي        ـ إزاء تعرض املرأة والفتاة بشك     يعرب عن قلقه    - ٤ 
د املرأة، ومن أن احتماالت وفاة ـز ضـر، مما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتمييـوالفق

لتغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها تبلغ ضعف          البنات يف العديد من البلدان من جراء سوء ا        
ة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تناهز ضـعف         ـرات تشري إىل أن نسب    ـاحتماالت وفاة البنني، ومن أن التقدي     

  نسبة الرجال؛

ييز ضد املرأة،  مجيع الدول على اختاذ إجراءات للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني والتميشجع  - ٥ 
وخباصة حيثما يسهم ذلك يف تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تكفل إعمال احلـق يف                    

 وعلى قدم املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها الدخل واألرض  كامالًالغذاء إعماالً
   وأسرهتا؛واملياه، لتمكينها من إطعام نفسها

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعـاة املنظـور              يشجع  - ٦ 
اجلنساين فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار أداء واليته، ويشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيـع                  

احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين     هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى املعنية بتناول مسألة         
  يف سياساهتا وبراجمها وأنشطتها ذات الصلة؛

 يية األشخاص ذو  َمل برامج تقدمي األغذية املأمونة واملغذّ     ْشتضرورة ضمان أن    من جديد    يؤكد  - ٧ 
  ر وصوهلم إليها؛يّسُياإلعاقة و

ياً إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء، مبا يف  مجيع الدول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجييشجع  - ٨ 
ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع واليت تكفـل التمتـع                    

قر يف هـذا    يالكامل باحلق يف الغذاء يف أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع، و               
 والتطورات اإلجيابية اليت تشهدها بعض البلدان واملناطق النامية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، الصدد باجلهود الكبرية

  ؛)١٠(ط عليها الضوء يف تقرير املقرر اخلاصلّمبا فيها اجلهود والتطورات اليت ُس

 ضـروري   أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار العام يف جمال التنمية الريفية أمر            يؤكد  - ٩ 
ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع االستثمارات يف التكنولوجيات              وللقضاء على الفقر واجلوع،     

  ر مبوجات اجلفاف؛سرعة التأثاملناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف املشاريع الصغرية احلجم من أجل احلد من 

 يف املائـة  ٥٠نون من اجلوع يعيشون يف املناطق الريفية، وأن     يف املائة ممن يعا    ٨٠ بأن نسبة    يقر  - ١٠ 
منهم من صغار املزارعني، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائي، نظراً إىل تزايد 
تكلفة املدخالت، واخنفاض اإليرادات من املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي واملياه والبذور وغري ذلك مـن                
املوارد الطبيعية يعد حتدياً متزايداً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم املقدم من الدول إىل صـغار املـزارعني                  

  وجمتمعات الصيادين وإىل املشاريع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء؛
                                                      

 .A/62/289 انظر )١٠(
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ئل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات  أمهية مكافحة اجلوع يف املناطق الريفية، بوسايؤكد  - ١١ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضي، واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي              
خلطر جفاف األراضي، ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان 

  ؛)١١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/فاف الشديد واليت تعاين من اجل

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييز، احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              أيضاً يؤكد  - ١٢ 
للشعوب األصلية وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخذاً يف االعتبار، حسب االقتضاء، إعـالن األمـم                

 ويعترف بأن كثرياً من منظمات الشعوب األصلية وممثلي جمتمعـات           ،)١٢(قوق الشعوب األصلية  املتحدة بشأن ح  
الشعوب األصلية قد أعربوا يف خمتلف احملافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب 

كافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء هيب بالدول اختاذ إجراءات خاصة مليمن أجل التمتع التام باحلق يف الغذاء، و
  املستويات العالية غري املتناسبة للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات الدولية، كل يف             يطلب  - ١٣ 
عتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف    إطار واليته، أن تضع متاماً يف ا      

  املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان املتـضررة               يسلم  - ١٤ 
 على حنو أفضل، وإىل القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية وبالتعاون معها، بغية إعمال احلق يف الغذاء ومحايته

حلماية السكان الذين أجربوا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت                
  هي من صنع اإلنسان واليت تنال من التمتع باحلق يف الغذاء؛

رد التقنية واملالية مـن مجيـع املـصادر وختصيـصها            احلاجة إىل بذل اجلهود لتعبئة املوا      يؤكد  - ١٥ 
واستخدامها على أمثل وجه، مبا يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقع على كاهل البلدان الناميـة، وإىل                  

  تعزيز اإلجراءات الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛

لعاملية ملفاوضات جولة الدوحة اإلمنائية بنجاح، كمـسامهة   بضرورة اختتام منظمة التجارة ا يقر  - ١٦ 
  يف هتيئة الظروف الدولية اليت تتيح إعمال احلق يف الغذاء؛

ا لكفالة أال يكون لـسياساهتا الدوليـة ذات         ـارى جهده ـ أن على مجيع الدول أن تبذل قص       يؤكد  -١٧ 
  لدولية، أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية ا

 بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، ويوصـي مبواصـلة               يذكر  - ١٨ 
  اجلهود الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛

                                                      

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١(

 .املرفق، ٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )١٢(
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 بتخفيض عدد مـن     ١٩٩٦ي لألغذية يف عام      بأن الوعود اليت قطعت يف مؤمتر القمة العامل        يقر  - ١٩ 
يعانون نقص التغذية مبقدار النصف مل تتحقق بعد، ويدعو مرة أخرى مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدوليـة،                 
إضافة إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، إىل إيالء األولوية لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفض نسبة 

 وإتاحة التمويل الالزم لذلك، وإعمال احلق يف الغذاء، على ٢٠١٥ اجلوع مبقدار النصف حبلول عام الذين يعانون
  ؛)٣( وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية)٥(النحو املبـني يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي

ناس يف مجيع األوقات  أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف هدف متكني مجيع المن جديد يؤكد  - ٢٠ 
من احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاهتم الغذائية وفقاً ألفضلياهتم من أجل حيـاة نـشيطة                  

متالزمة نقص املناعة املكتـسب     / من التصدي الشامل النتشار فريوس نقص املناعة البشرية        اًجزءيشكل  وصحية  
  ألخرى؛والسل واملالريا واألمراض املعدية ا) اإليدز(

  يف الغذاء؛  الدول على أن تويل، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية إلعمال احلقحيث  - ٢١ 

تقدمي واملساعدة اإلمنائية الدولية، وال سيما يف األنـشطة  و أمهية التعاون الدويل يف جمال التنمية   يؤكد  - ٢٢ 
رئ، من قبيل حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن           املتعلقة باحلد من خطر الكوارث ويف حاالت الطوا       

صنع اإلنسان، واألمراض واآلفات، وذلك من أجل إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويـسلم يف                  
  لصدد؛الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف هذا ا

 بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني دعم اجلهود الوطنية             يهيب  - ٢٣ 
الرامية إىل التصدي على وجه السرعة ألزمات الغذاء اليت تشهدها حالياً أفريقيا بأسرها، ويعرب عن بالغ قلقه من أن                   

  فيها اجلنوب األفريقي؛  عملياته يف خمتلف املناطق، مبا نقص التمويل جيرب برنامج األغذية العاملي على خفض

 مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، إىل تـشجيع               يدعو  - ٢٤ 
  يف احلق يف الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء احلق يف الغـذاء يف               إجيابياً السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً    

تنفيذهم للمشاريع املشتركة، وإىل دعم استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفـادي                
  ؛اختاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلباً

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق                يشجع  - ٢٥ 
طنية وسائر املؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع اخلاص            اإلنسان والشركات عرب الو   

  ؛يف إعمال احلق يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان توافر موارد مائية مستدامة الستهالك اإلنسان والزراعة

  الغـذاء،  التأثري السليب للزيادات الشاملة يف أسـعار األغذيـة علـى إعمـال احلـق يف                 ب ُيقر  - ٢٦ 
وخباصة تأثريها على السكان يف البلدان النامية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على واردات الغذاء لتلبيـة احتياجاهتـا                  

  ؛الوطنية الغذائية
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م من أجل تعزيز احلق يف       وبعمله القيّ  ،)١٣( بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       علماً حييط  - ٢٧ 
عامل، ويعرب عن تقديره ملا قام به املقرر اخلاص األول الذي كلف هبذه الوالية من عمل وما الغذاء يف مجيع أحناء ال

  أبداه من التزام من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

واضعاً يف االعتبار    صاحب الوالية اجلديد املعين باحلق يف الغذاء على االضطالع بأنشطته            يشجع  - ٢٨ 
  اق االضطالع بالوالية يف السنوات األخرية؛اهلامة اليت حتققت يف سياإلجنازات 

 ٦/٢ سنوات مبوجب قرار اجمللس ٣ فترة تنفيذ والية املقرر اخلاص، بالصيغة اليت مددت هبا ليؤيد  - ٢٩ 
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يتيحا كـل املـوارد                يطلب  - ٣٠ 
  ؛بشرية واملالية الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته تنفيذاً فعاالًال

 بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد             يرحب  - ٣١ 
 من ١١املادة ( الكايف بشأن احلق يف الغذاء) ١٩٩٩(١٢تعزيز احلق يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم 

 الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن         ،)١٤()العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
احلق يف الغذاء الكايف يرتبط ارتباطاً ال ينفصم بصميم كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنـه إلعمـال حقـوق       

 الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيضاً حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتماعية، اإلنسان األخرى املكرسة يف الشرعة
مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي 

  إىل القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق اإلنسان للجميع؛

 مـن   ١٢ و ١١املادتـان    (ءبشأن احلق يف املا   ) ٢٠٠٢(١٥ة العام رقم     إىل تعليق اللجن   يشيـر  - ٣٢ 
 الذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من املياه ألغراض استهالك ،)١٥()العهد

   والزراعة إعماالً للحق يف الغذاء الكايف؛اإلنسان

ية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق           أن املبادئ التوجيهية الطوع    من جديد  يؤكد  -٣٣ 
 ،)٧(٢٠٠٤نـوفمرب   /األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثـاين              

ـ                   أداة إضـافية  ايلتشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتـيح بالت
  ، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

                                                      

)١٣( A/HRC/7/5. 

 والتصويب ٢، امللحق رقم ٢٠٠٠، ـيادي واالجتماع ـة للمجلس االقتص  ـق الرمسي ـالوثائر  ـانظ )١٤(
)E/2000/22و Corr.1(املرفق اخلامس ،. 

 .، املرفق الرابع)E/2003/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣املرجع نفسه،  )١٥(
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 لتعزيز أخرى ميكن اختاذهابشأن تدابري ممكنة   توصيات   تنظر يف  إىل اللجنة االستشارية أن      يطلب  - ٣٤ 
، واضعة يف االعتبار ما يكتسيه تنفيـذ        عليهاإعمال احلق يف التغذية وأن تقدم تلك التوصيات إىل اجمللس ليوافق            

  ؛املعايري القائمة من أمهية تتعلق باألولويات

 بالتعاون املستمر بني املفوضة السامية واللجنة واملقرر اخلاص، ويشجعهم على مواصـلة             يرحب  - ٣٥ 
  تعاوهنم يف هذا الصدد؛

ه على أداء مهمته، وأن تزوده       جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعد         يهيب  - ٣٦ 
جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيـارة بلـداهنا                  

  لتمكينه من الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛

  .ق يف الغذاءحلقة نقاش بشأن إعمال احل ٢٠٠٩دورته الرئيسية يف عام فترة عقد خالل أن ي يقرر  - ٣٧ 

، ومؤداها أن يقدم املقرر اخلاص إىل ٦٢/١٦٤ إىل طلبات اجلمعية العامة، الواردة يف قرارها يشري  - ٣٨ 
 القرار وأن يواصل عمله، مبا يف ذلك دراسة         ذلكاجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ           

يف الغذاء يف إطار واليته احلالية، وإىل طلب اجمللس أن يقدم املقرر اخلاص             القضايا الناشئة اليت تتعلق بإعمال احلق       
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٩يف عام   بواليتهاضطالعه بشأن  شامالًتقريراً

 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، واهليئـات املنـشأة             يدعو  - ٣٩ 
علة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون مبعاهدات واجلهات الفا

تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بعدة طرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بـشأن سـبل              
  ووسائل إعمال احلق يف الغذاء؛

 ضمن نفس البند من جدول األعمال وفقاً        ٢٠٠٩ عام    أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف       يقرر  - ٤٠ 
  .لربنامج عمله السنوي

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

   حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٧/١٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

حدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي حنتفل هذا العام بالذكرى الستني  مبيثاق األمم املتإذ يسترشد  
  العتماده، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
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 جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق              وإذ يذكر   
   وقـرار   ٢٠٠٥/١١ و ٢٠٠٤/١٣ يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبـا فيهـا قـرارا اللجنـة               اإلنسان
  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،٦٢/١٦٧اجلمعية 

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

  ، واملـتعلقني علـى التـوايل       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨خني   املؤر ٥/٢ و ٥/١ بقراري اجمللس    وإذ يذكر   
ببناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومدونة قواعد السلوك للمكلفـني بواليـات يف إطـار                  
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وإذ يؤكد أن على املكلفني بواليات االضطالع بواجباهتم وفقاً هلذين               

  ومرفقيهما،القرارين 

 التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية وإذ يضع يف اعتباره  
  ، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيها،A/HRC/7/20 وA/62/264الدميقراطية، مبا فيها التقريران 

  ان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسوقد استعرض  

بالغ القلق إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسـعة النطـاق              وإذ يساوره     
للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل    

بعد، اليت تثري قلق اجملتمع الدويل، واليت تتعلق باختطاف األجانب، وحيث حكومة مجهورية كوريـا               اليت مل حتسم    
  الشعبية الدميقراطية على االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  خلطورةوإذ يعرب عن استيائه  

 عن بالغ أسفه لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بواليـة املقـرر               عربوإذ ي   
  اخلاص أو التعاون معه بشكل تام،

   الوضع اإلنساين اخلطري يف البلد،وإذ يثري جزعه  

اً  تأكيد مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتع مجيع سكاهنا متتع             وإذ يعيد   
  كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

على املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام              يثين    - ١  
  به من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته رغم حمدودية سبل الوصول إىل املعلومات؛

، ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣والية املقرر اخلاص، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنـسان       متديد   يقرر  - ٢  
  لفترة سنة واحدة؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقـرر اخلـاص وأن                 حيث  -٣  
  الالزمة لتمكينه من تنفيذ واليته؛تستجيب بشكل مؤات لطلباته املتعلقة بزيارة البلد وأن تقدم إليه كل املعلومات 
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 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان الوصول اآلمن دومنا عوائق            حيث أيضاً   - ٤  
  للمساعدات اإلنسانية اليت تسلم برتاهة على أساس االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛

واملنظمات احلكومية الدوليـة اإلقليميـة،       األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة،        ُيشجع  - ٥  
وأصحاب الواليات، واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعـاون              

  مستمرين مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته؛

لالضـطالع   إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني             يطلب  - ٦  
  بواليته بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل هذه اآللية بـدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية                      

  حلقوق اإلنسان؛

  . املقرر اخلاص إىل أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامةيدعو  - ٧  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

   أصوات٧ صوتاً مقابل ٢٢مسّجل بأغلبية اعُتمد بتصويت [
.]انظر الفصل الرابع. عن التصويت ١٨وامتناع 

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٧/١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـدين الـدوليني         إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات               إذ يؤكد من جديد   و  
األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني               

  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان     ؤكد من جديد أيضاً     وإذ ي   
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤وقراري اجمللس 

 وحيث  )١( التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان           وإذ يضع يف اعتباره     
  ت الواردة فيه، على تنفيذ التوصيا

                                                      

)١( A/62/354.  
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  ؛)٢( بتقرير املقررة اخلاصةحييط علماً  - ١  

 بتعاون حكومة السودان مع املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك على املستوى الوزاري، ويالحظ يرحب  - ٢  
  باهتمام تعاملها مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان؛

مل مع املقررة اخلاصة واالسـتجابة لطلباهتـا         حكومة السودان على مواصلة التعاون الكا      حيث  - ٣  
اخلاصة بزيارة مجيع مناطق السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد                

  من الفعالية؛

 إىل حكومة السودان مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             يطلب  - ٤  
  طوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛باختاذ مجيع اخل

 مبا اختذته حكومة السودان من تدابري ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف السودان، غري أنـه                يسلِّم  - ٥  
  ُيعرب عن انشغاله ألن تنفيذ هذه التدابري مل ُيحِدث، ألسباب عديدة ومتعددة، األثر اإلجيـايب املرغـوب علـى     

  قع؛أرض الوا

 إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل          عن بالغ قلقه   ُيعرِب  - ٦  
يف بعض أجزاء دارفور، ويكرر دعوته إىل مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز 

ردون داخلياً، وكذلك املدافعون عن حقـوق       بوجه خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملش         
  اإلنسان والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

 على أن حكومة السودان هي املسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها، مبن فيهم كافـة                يشدِّد  - ٧  
  الفئات الضعيفة؛

وجب ذلك االتفـاق،     املوقِّعني على اتفاق سالم دارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مب          يدعو  - ٨  
ويسلِّم بالتدابري اليت اتُِّخذَت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقِّعة عليه إىل االشتراك يف العملية الـسياسية                 
اخلاصة بدارفور اليت يتزعمها االحتاد األفريقي واألمم املتحدة امتثاالً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبـا يف                 

  ؛٤/٨قرار اجمللس  من ٥ذلك الفقرة 

 حكومة السودان على مواصلة ومضاعفة جهودها لتنفيذ التوصيات اليت حّددها فريق اخلرباء حيث  - ٩  
  وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملّددة؛

 حكومة السودان على تسريع اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشجِّع  - ١٠  
  يف السودان؛

                                                      

)٢( A/HRC/7/22.  
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 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   يدعو  - ١١  
اإلنسان، إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة الفنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء، ويناشد املاحنني مواصلة           

ة حقوق اإلنسان يف السودان ومواصلة تقدمي الدعم من توفري املساعدة املالية والفنية واملعدات الالزمة لتحسني حال
  أجل تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛

 حكومة السودان إىل تسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء اللجان املتبقية، وال سيما              يدعو  - ١٢  
  استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛

 بوجه خاص ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة             قلقهيعرب عن     - ١٣  
واجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها، وحيث حكومة السودان               

ات حقـوق اإلنـسان     على التصدي هلذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتـهاك              
  والقانون اإلنساين الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

  .٢٠٠٨سبتمرب / استعراض حالة حقوق اإلنسان يف السودان يف دورته املقررة يف أيلوليقرِّر  - ١٤  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

].انظر الفصل الرابع. اعُتمد بدون تصويت[

   حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه - ٧/١٧

   حقوق اإلنسان،جملس إن

 واخلمسني منـه  اخلامسة ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وال سيما بأحكام املادة األوىل واملادة         مبقاصد سترشدي إذ  
متناع يف العالقات الدولية     االحترام الدقيق ملبدأ اال    ضرورةعيد تأكيد   ياللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ         

 الوّديـة   بالعالقاتلة  صيف إعالن مبادئ القانون الدويل املت     على النحو احملّدد     أو استخدامها،    القوةعن التهديد باستخدام    
 تشرين  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥ العامة يف قرارها     اجلمعيةوالتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، الذي اعتمدته          

  ،١٩٧٠أكتوبر /ولاأل

 ١ والثقافية، واملادة  واالجتماعية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتني تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،والسياسية،من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

اصني حبقوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن منح         بالعهدين الدوليني اخل    كذلك سترشدي وإذ  
 اإلنسان  حلقوق اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي      ، إعالن وبرنامج عمل فيينا    بأحكامو االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة   

حبـق مجيـع    املتعلقـتني    ، من اجلزء األول   ٣ و ٢  نيوخاصة الفقرت ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ يف
  الحتالل األجنيب،الشعوب الواقعة حتت ا تقرير مصريها، وخصوصاً يفالشعوب 
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   ،١٩٤٧نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين    ٢٩املـؤرخ   ) ثانيـاً ( ألف وباء    ١٨١ قراري اجلمعية العامة     إىل شريي وإذ  
 حقـوق الـشعب     وُتحـّدد  ، وإىل سائر القرارات اليت تؤكـد      ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و

  الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف تقرير مصريه،

   ،١٩٦٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمــن قــرارات جملــس إىلشري أيــضاً يــ وإذ  
ــؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨و ــشرين األول٢٢امل ــوبر / ت ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣أكت ــارس / آذار١٢امل   ،٢٠٠٢م
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠ املؤرخ )٢٠٠٢(١٤٠٢و

أن ،  ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواها املؤرخة            وإذ يشري كذلك      
تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، إىل                

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريتخذة سابقاًجانب التدابري امل

 ٧ املـؤرخ  ٢٠٠٥/١ يف هذا الصدد وآخرها القـرار     اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

حـدة وقراراهتـا     يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثاق األمـم املت         الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقـاً جلميـع   بوصفه الصلة، وألحكام العهود واملواثيق الدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري       ذاتوإعالناهتا  

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عادل ودائم وشامل          القانون من قواعد    قاعدة قطعية شعوب العامل، نظراً لكونه     
  األوسط،يف منطقة الشرق 

 والدائم وغري املشروط يف تقرير مصريه، مبا غري القابل للتصرف الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
تصلة األراضي ذات سيادة ومستقلة ودميقراطيـة   مة  إقامة دول العيش يف ظل احلرية والعدالة والكرامة ويف        يف ذلك حقه يف     

  ؛وهلا مقّومات البقاء

دعمه للحل القائم على وجود دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن، مها          يؤكد من جديد أيضاً       -٢  
  إسرائيل وفلسطني؛

احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا يف            على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛ذلك القدس الشرقية

مة األمم املتحدة على دعم الشعب الفلسطيين       مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظو        حيث  -٤  
  ومساعدته على أن ينال حقه يف تقرير مصريه يف أقرب وقت؛

  .٢٠٠٩مارس /مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته لشهر آذار قررُي  -٥  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

.]انظر الفصل السابع. اعُتمد بدون تصويت[
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إلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، املستوطنات ا  - ٧/١٨
  اجلوالن السوري احملتليف مبا فيها القدس الشرقية، و

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

قوق اإلنسان واحلريات األساسية، كما   أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية ح        وإذ يؤكد من جديد    
 والعهدين الـدوليني    )١(تفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     الوردت ب كما  وردت يف ميثاق األمم املتحدة و     

  اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك املنطبقة،

قوق اإلنسان وجملس األمن  إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حوإذ يشري  
، الذي أكدت   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٦٢/١٠٨واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجلمعية العامة       

   عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،، مجلة أموريف ،فيه اجلمعية العامة من جديد

تفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب،           أن إسرائيل طرف يف ا     وإذ يضع يف اعتباره     
مجيع األراضي العربيـة  على ، واليت تنطبق قانوناً على األراضي الفلسطينية و    )٢(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخة

مده ر باإلعالن الذي اعت، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذك١٩٦٧ِّاليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥مؤمتر األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

 أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هو خـرق                 وإذ يرى   
لعريف، مبا يف ذلك األحكام املدونـة يف الربوتوكـول          التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون ا        

 وتلك املتعلقة حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢اإلضايف األول التفاقيات جنيف املؤرخة 
  ،)٣()الربوتوكول األول(الدولية 

اآلثار القانونية الناشئة   ن   بشأ ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري   
إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض     " أن   ما خلصت إليه من   ، وإىل   )٤(عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة      

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

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-  إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً  

                                                      

 ).٣- د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )١(

 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد سلسلة املعاهداتألمم املتحدة، ا )٢(

 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٣(

 .Corr.1 وA/ES-10/273انظر  )٤(
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 خطرية جداً  أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة تشكل انتهاكات            وإذ يؤكد   
ض اجلهود الدولية املبذولة، مبا لحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هذه األرض وتقّولللقانون اإلنساين الدويل و
 إنعاش عملية اهلادفة إىل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،  الدويل ومؤمتر باريسلسالم ليف ذلك مؤمتر أنابوليس

  ،٢٠٠٨حبلول هناية عام وذلك السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء 

  اليت وضعتها اللجنة الرباعية     الطريق خارطةلتزاماهتما مبوجب   ال الطرفني    كال إىل متّسكه بتنفيذ  وإذ يشري     
، وإذ يالحظ على وجه التحديد      )٥(الفلسطيين على أساس وجود دولتني     -  إجياد حل دائم للرتاع اإلسرائيلي       بغية

   جتميد مجيع األنشطة االستيطانية، إىلدعوهتا

ستوطنات وتوسيعها  شديد إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة امل         ال ه عن قلق  وإذ يعرب   
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك خطط توسيع املستوطنات اإلسرائيلية حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، 

   بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية جماورة، منتهكةً

ض حتقيق حل النـزاع على أساس       أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوّ     من أن  وإذ يعرب عن قلقه     
  وجود دولتني،

 إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل، يف تشييد اجلدار داخل             وإذ ُيعرب عن قلقه الشديد      
عرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار       يإذ  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، و          

 مئقـا الل  احل وجيعل   يةفاوضات املستقبل امل، مما قد حيكم مسبقاً على       ١٩٤٩اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام       
   الشعب الفلسطيين،يواجههايتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت مما  دولتني مستحيل التنفيذ مادياً وعلى وجود

 مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمـى مـن املـستوطنات              لكون قلقوإذ يساوره بالغ ال     
  اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

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

   بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة منـذ                يرحب  - ١  
  ؛بالكامل مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته أن تتعاون  إىل حكومة إسرائيلدعووي، )٦(١٩٦٧عام 

بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنني ب املتعلقة إسرائيل   عن مؤخراً الصادرة   إلعالناتل يأسف  - ٢  
وذات   دولة فلـسطينية جمـاورة     وإنشاءاإلسرائيليني يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، ألهنا تقوض عملية السالم           

 ٢٧مؤمتر أنابوليس للسالم املعقـود يف       إسرائيل يف   بتعهدات  تنتهك القانون الدويل وختل     ألهنا  ، و  ومستقلة سيادة
  ؛ ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

                                                      

)٥( S/2003/529املرفق ،. 

)٦( A/HRC/7/17. 
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  :إزاء ما يلييعرب عن بالغ قلقه   - ٣  

 من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا يف ذلـك          بهاستمرار االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل        )أ(  
كات وتدمريها، وطرد الفلـسطينيني،     توسيع املستوطنات، ونزع ملكية األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتل        

وشق الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القـدس                 
  الشرقية واجلوالن السوري، ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املربمـة               

املستوطنات عقبة رئيسية أمام حتقيـق      ف من تلك االتفاقية؛     ٤٩، وال سيما املادة     )٧(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢يف  
  متلك مقومات البقاء وذات سيادة ودميقراطية؛وسالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة 

يم اإلسرائيلية   الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليه أدوم      ١- اخلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة هاء      )ب(  
 القدس الشرقية احملتلة عن اجلزأين الشمايل واجلنويب من الـضفة           األمر الذي يزيد من فصل    وتشييد اجلدار حوهلا،    

   سكاهنا الفلسطينيني؛ويؤدي إىل عزلالغربية 

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

توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة اليت بات              )د(  
  قد يكون  ما وضعاً دائماً، وهو     يصبح على األرض قد   "أمراً واقعاً " ينشئيتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما       

   ضم فعلي؛مبثابة

ام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف اإلسرائيلية،        َرقرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ تْ       )ه(  
  لقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛وهو ما يتعارض مع ا

 هذه األرض، وتقييد حرية     استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل          )و(  
سبب يف وضع إنـساين     يت األمر الذي تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكرر لنقاط العبور يف قطاع غزة،              

   متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعية؛على سلباً يؤثّرحرج للغاية بالنسبة إىل السكان املدنيني، و

 بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية وحوهلـا،               االستمرار يف   )ز(  
  وهو ما يتعارض مع القانون الدويل؛

  : إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يليحيث  - ٤  

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

  ؛ ذات الصلةنشطةواأل" النمو الطبيعي"

                                                      

 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(
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  أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛  )ب(  

  ، ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥ على التنفيذ الكامل التفاق الوصول والتنقل املؤرخ         حيث  - ٥  
رور املواد الغذائيـة    مل يكتسي أمهية حامسة بالنسبة   وال سيما اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر           

   عن وصول وكاالت األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛واإلمدادات األساسية، فضالً

املقدمة من مفوضة األمـم املتحـدة       و ،فيذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات    إسرائيل بتن  يطالب  - ٦  
الزيارة الـيت   ب واملتعلقالسامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة واخلمسني              

  ؛)٨( إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردنهبا املفوضة الساميةقامت 

 عقوبـات  وتطبيق أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسلحة     إىل  إسرائيل يدعو  - ٧  
جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية     

  تلة، مبا فيها القدس الشرقية؛املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احمل

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املذكورة            يطالب  - ٨  
  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٩يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

ؤمتر أنابوليس للسالم ومـؤمتر      مل  الطرفني على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السالم، وفقاً         حيث  - ٩  
   الطريق الـيت أقرهـا جملـس األمـن يف           خارطةباريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، وأن ينفذا          

 تنفيذاً كامالً، هبدف التوصل إىل تسوية سياسية        ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥قراره  
 ١٩٦٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ ا يف ذلك القرار   شاملة وفقاً لقرارات جملس األمن، مب     

 وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار
 ، واتفاقات أوسلو وما   ١٩٩١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف           

  أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

  .٢٠٠٩مارس / مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته يف آذاريقرر  - ١٠  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  . صوتاً مقابل صوت واحد٤٦اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
.]انظر الفصل السابع

                                                      

)٨( E/CN.4/2001/114. 



A/HRC/7/L.11 
Page 51 

   مناهضة تشويه صورة األديان -٧/١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٤ املؤرخ   ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها       ٢٠٠٥إىل وثيقة نتائج مؤمتر القمة لعام       إذ يشري     
 ، واليت أكدت فيها اجلمعية على املسؤوليات الواقعة على عاتق مجيع الدول، وفقـاً             ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

مليثاق األمم املتحدة، باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب                
العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو 

   وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،النسب أو أي وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام

إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز               إىل   وإذ يشري أيضاً    
  ، )١(٢٠٠١سبتمرب /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك يف أيلول

 املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس            إىل اإلعالن وإذ يشري كذلك      
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥الدين أو املعتقد والذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها 

وار ما بني   سامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة املمكن أن يقدمها احل           باملوإذ يسلِّم     
  احلضارات يف تنمية الوعي والفهم للقيم املشتركة بني اإلنسانية قاطبة،

باإلعالن الصادر عن املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية أثناء دورته الرابعـة والـثالثني             وإذ حييط علماً      
ه اإلسالم والتمييز املمنهج ضد  الذي أدان االجتاه املتنامي حنو كر٢٠٠٧مايو /املعقودة يف إسالم آباد، يف شهر أيار

  أتباع هذا الدين والذي شدد على احلاجة إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تشويه صورة األديان،

بالبيان اخلتامي الذي اعتمدته الدورة احلادية عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي املعقودة        وإذ حييط علماً كذلك       
ت فيه املنظمة عن قلقها البالغ إزاء النمطية السلبية اليت تتبع بانتظام             والذي أعرب  ٢٠٠٨مارس  /يف داكار يف آذار   

ضد املسلمني واإلسالم واألديان السماوية األخرى وشجبت تنامي التعصب والتمييز عموماً ضد اجلماعات املسلمة 
  مما يشكل مهانة للكرامة اإلنسانية ويتعارض مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

 ٧ البيان املشترك الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األورويب واألمني العام واملـؤرخ               إىلوإذ يشري     
 والذي تضمن التسليم باحلاجة، يف كافة اجملتمعات، إىل التحلّي باإلحساس املرهف واملسؤولية ٢٠٠٦فرباير /شباط

  ها من العقائد، حىت من جانب أولئـك الـذين          يف تناول القضايا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة ألتباع عقيدة بعين         
  ال يشتركون يف العقيدة،

 والقائل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥النداء الذي وجهه رئيس اجلمعية العامة يف بيانه املؤرخ          وإذ يعيد تأكيد      
فـات  بأن هناك حاجة، يف أعقاب انعدام الثقة والتوتر القائمني إىل احلوار والتفاهم فيما بني احلـضارات والثقا                

                                                      

)١( A/CONF.189/12و Corr.1الفصل األول ،. 
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واألديان من أجل العمل معاً على منع التصرفات االستفزازية أو املؤسفة والسعي إلجياد أفضل السبل للنـهوض                 
  ،بالتسامح واالحترام وحرية الدين واملعتقد

بكافة املبادرات الدولية واإلقليمية للنهوض بالوئام بني الثقافات واألديان، مبا فيها ما متثل يف              وإذ يرحب     
وجهودها القّيمة صوب النهوض بثقافة " احلوار الدويل بشأن التعاون املشترك بني املعتقدات"و" ضاراتحتالف احل"

  السلم واحلوار على مجيع املستويات،

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            أيضاً بتقرير   وإذ يرحب     
  ،)٢(ع املسلمني والعرب يف شىت بقاع العاملاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب حول وض

 واللـذين  )٣(بتقريري املقرر اخلاص املقدمني إىل اجمللس يف دورتيه الرابعة والـسادسة      وإذ يرحب كذلك      
استرعى فيهما انتباه الدول األعضاء إىل خطورة الطابع الذي يتسم به تشويه صورة كافة األديان وإىل ضـرورة                  

لظواهر عن طريق تعزيز دور احلوار فيما بني األديان والثقافات وتعزيز التفاهم املتبادل             العمل على مكافحة هذه ا    
والعمل املشترك من أجل مواجهة التحديات األساسية اليت تطرحها التنمية والسلم ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان               

  فضالً عن احلاجة إىل تكملة االستراتيجيات القانونية،

 وجهه املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب  النداء الذيوإذ يكرر  
وما يتصل بذلك من تعصب إىل الدول األعضاء من أجل تنظيم محلة منهجية ملكافحة التحريض على الكراهية العنصرية                  

ترام حرية الدين وعن طريق تقبل واحتـرام      والدينية من خالل احلفاظ على التوازن الدقيق بني الدفاع عن العلمانية واح           
  ،)٤(تكامل مجيع احلريات اليت جيسدها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً مهماً تلعبه يف              وإذ يشدد   
   خالل التثقيف،النهوض بالتسامح وحرية الدين واملعتقد من

 أن تشويه صورة األديان من أسباب التنافر االجتماعي وعدم االستقرار على املستويني             وإذ يالحظ بقلق    
  الوطين والدويل ويفضي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان،

مبا  ما ملسه من اجتاه متزايد يف السنوات األخرية حنو التصرحيات اليت هتاجم األديان وإذ يالحظ ببالغ القلق  
  فيها اإلسالم واملسلمني داخل منتديات حقوق اإلنسان،

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

                                                      

)٢( E/CN.4/2006/17. 

)٣( A/HRC/4/19و A/HRC/6/6. 

 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(
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 إزاء حماوالت ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقـوق          يعرب عن عميق قلقه أيضاً      - ٢  
إلنسان ويشدد على أن املعاَدلة بني أي دين من األديان وبني اإلرهاب ينبغي أن تقابل بالرفض وأن تكافح مـن                 ا

  قبل اجلميع وعلى كافة املستويات؛

إزاء تكثيف احلمالت الرامية إىل تشويه صورة األديان وإىل التنميط          يعرب عن بالغ قلقه كذلك        - ٣  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١ أعقاب أحداث العرقي والديين لألقليات املسلمة يف

 إزاء األحداث اخلطرية األخرية املتمثلة يف تعمد التصوير النمطي لألديـان            يعرب عن بالغ انشغاله     - ٤  
وألتباعهم وللمقدسات يف وسائط اإلعالم من قبل األحزاب واجملموعات السياسية يف بعض اجملتمعات وإزاء ما تقترن 

  ث من استفزاز واستغالل سياسي؛به تلك األحدا

 بأنه يف سياق مكافحة اإلرهاب، يصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً يسهم يف التنكر يسلِّم  - ٥  
  للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة فضالً عن استبعادها االقتصادي واالجتماعي؛

رية اليت وضعت خصيصاً ملراقبة ورصد األقليـات        إزاء القوانني أو التدابري اإلدا    يعرب عن قلقه      - ٦  
  املسلمة وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وتضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛

 من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت التجاريـة واملراكـز           يعرب عن استيائه الشديد     - ٧  
  ن استهداف الرموز الدينية؛الثقافية وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان وم

 الدول على أن تتخذ، من خالل املؤسسات واملنظمات السياسية، إجراءات متنـع نـشر               حيث  - ٨  
األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكره األجانب واملوجهة ضد أي دين من األديان أو ضّد أتباعه واليت تشكل 

  عداوة أو العنف؛حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو ال

 الدول على القيام، يف إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفري احلماية الكافية من             حيث كذلك   - ٩  
أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه صورة أي دين، وعلى اختاذ مجيع التدابري املمكنـة     

ات قيمها، وعلى تكملة النظم القانونيـة باسـتراتيجيات فكريـة         لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان ومنظوم     
  وأخالقية ملكافحة الكراهية والتعصب الدينيني؛

 على أن احترام األديان ومحايتها من املهانة عنصر أساسي يساعد على متتع كافة األشخاص يشدد  - ١٠  
  باحلق يف حرية الرأي والوجدان والدين؛

 قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفـون بإنفـاذ            مجيع الدول على ضمان   حيث    - ١١  
القوانني والعسكريون وموظفو اخلدمة املدنية واملربون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف األديان واملعتقدات              

  الزم واملناسب هلم؛وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وضمان التثقيف أو التدريب ال

 على أن لكل شخص، كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلق يف                يشدد  - ١٢  
حرية التعبري وعلى أن ممارسة هذا احلق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة ولذلك جيوز إخضاعها لـبعض          
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ام حقوق ومسعة اآلخرين، أو لغرض محاية األمن        القيود لكن فقط القيود اليت ينص عليها القانون والالزمة الحتر         
  الوطين أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة؛

 الصادر عن جلنة القضاء على التمييز العنصري، الذي ١٥ على أن التعليق العام رقم يعيد التأكيد  - ١٣  
كراهية العنصرية يتمشى مع حرية     جاء فيه أن حظر نشر كافة األفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو ال             

  الرأي والتعبري وهو حظر ينطبق باملثل على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛

 البصرية واإللكترونية، مبا    - من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية        عن استيائه يعرب    - ١٤  
ه األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتييز فيها اإلنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكر

  ضد اإلسالم أو ضّد أي دين؛

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا             يدعو  - ١٥  
  يتصل بذلك من تعصب إىل موافاة اجمللس يف دورته التاسعة بتقرير عن كافة مظاهر تـشويه صـورة األديـان،                    

  يما ما خيص اآلثار اخلطرية املترتبة على كره اإلسالم بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق؛وال س

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ يطلب  - ١٦  
ات العالقة مبوضوع تشويه    هذا القرار وأن تتقدم بدراسة تتضمن جتميعاً للتشريعات والسوابق القانونية القائمة ذ           

  .صورة األديان وانتهاك حرمتها

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

   أصوات١٠ صوتاً مقابل ٢١اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية [
.]انظر الفصل التاسع.  عن التصويت١٤ وامتناع

  ة التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطي - ٧/٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

، الذي جدد مبوجبه والية اخلبري املستقل املعـين  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري أيضاً    
  قت نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله،حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن حيني و

 أن تراعى أيضاً املقررات الرامية إىل إنشاء أو اسـتعراض أو            ٥/١إىل أنه قرر يف قراره      وإذ يشري كذلك      
وقف الواليات القطرية، مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي بقصد تعزيز قدرة الدول األعضاء على االمتثال اللتزاماهتا 

سان، وأن ُيسترشد دوماً، عند اختاذ أي قرار يقضي بتبسيط واليات أو دجمها أو إمكانية وقـف                 جتاه حقوق اإلن  
  العمل هبا، بضرورة تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها،
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وإذ يضع يف احلسبان املناقشات اليت ُعقدت يف دورة اجمللس هذه بشأن والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق                     
  هورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق استعراض واليات جملس حقوق اإلنسان وترشيدها وحتسينها، اإلنسان يف مج

 لدور اجملتمع الدويل، وبشكل خاص االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب، يف مجهورية وإذ يعرب عن تقديره  
إجراء االنتخابات الرئاسية يف عـام      الكونغو الدميقراطية، الذي أسهم يف حتسني احلالة على األرض، مبا يف ذلك             

  ، وإذ يراعي التحديـات اليت ال تزال تواجه البلد،٢٠٠٦

 أن العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ويضطلع به                وإذ يعترب   
 يعزز ويكّمل العمل الذي تقوم قسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  به اإلجراءات اخلاصة املواضيعية،

 أن مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو             وإذ يأخذ يف االعتبار     
ية حتقيق الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما بغ

  كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد،

 تنفيذ آلية التعاون اجلديدة بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وقـسم            وإذ يأخذ يف االعتبار أيضاً      
مم املتحـدة   حقوق اإلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملفوضية السامية لأل             

  ،"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين، اليت ُتسمى 

   والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،وبعد استعراض  

  فترة واليته؛ بالتعاون الذي أقامته مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اخلبري املستقل أثناء يرحب  - ١  

 بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضـيعية التابعـة            أيضاً يرحب  - ٢  
للمجلس وبدعوته إىل العديد منها، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملمثل اخلاص لألمني 

خلياً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر        العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين دا      
اخلاص املعين باحلق يف الصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان، واملمثـل                  

ال، واملمثل  اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعم             
اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، التقدم، كل يف نطاق واليته، للتوصيات حـول أفـضل                 
الطرق ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية تقنياً على معاجلة حالة حقوق اإلنسان، بغية التوصـل إىل حتـسن                 

  رية الكونغو الدميقراطية من احتياجات؛ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه مجهو

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إحاطة اجمللس علما وإبالغـه بـالتطورات، يف              يدعو  - ٣  
دوراته املقلبة، بشأن حالة حقوق اإلنسان على األرض، مع حتديد التحديات اليت قد تظل قائمة أمامها، فضالً عن 

  احتياجاهتا يف هذا الصدد؛
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها امليداين يف مجهورية              يطلب  - ٤  
  الكونغو الدميقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة وبرامج مساعدهتا التقنية بالتشاور مع سلطات البلد؛

كونغو الدميقراطيـة    اجملتمع الدويل دعم تنفيذ اآللية احمللية للتعاون بني حكومة مجهورية ال           يناشد  - ٥  
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان ببعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة    

  ؛"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"الكونغو الدميقراطية، وهي اآللية املسماة 

، تقريراً  ٢٠٠٩ارس  م/املفوض السامي أن يقدم إىل اجمللس، يف دورته اليت ستعقد يف آذار           يدعو    - ٦  
  عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف البلد؛

، ) من املنطوق  ٢انظر أعاله الفقرة    ( إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية املشار إليها أعاله         يطلب  - ٧  
   مـن  ١٠، يف إطـار البنـد   ٢٠٠٩مـارس   /شـرة يف آذار   تقدمي تقرير إىل اجمللس يف موعد أقصاه دورتـه العا         

  جدول األعمال؛

 اجملتمع الدويل تزويد مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت تطلبها،            يناشد  - ٨
  هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

يف دورته الـيت   متابعة النظـر يف هذه املسألـة يف إطار البنـد نفسه من جدول األعمال        يقرر  - ٩  
  .٢٠٠٩مارس /سُتعقـد يف آذار

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .]انظر الفصل العاشر. اعُتمد بدون تصويت[

 - - - - - 


