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  القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني-ثانياً 

  القرارات-ألف 

  تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل-٢٠٠٦/١

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 أن جلنة حقوق اإلنسان،     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٣رد يف مقررها     إىل أنه ي   إذ تشري  
، ٢٠٠٣أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٥إذ حتيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان "

بإعداد دراسة  قـررت، دون تصويت، تأييد قرار اللجنة الفرعية تعيني السيد إمانويل ِدكوه مقرراً خاصاً مكلفاً                
 ،"مفصلة عن تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

 الذي أكدت   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٩ قرار اجلمعية العامة     وإذ تضـع يف اعتبارها     
لتني وملزمتني قانوناً يف    العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان يشكالن أول معاهدتني دوليتني شام         "فيه اجلمعية أن    

 ،"ميدان حقوق اإلنسان، ويؤلفان مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لب الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل " بأن اجلمعية العامة قد دعت يف القرار ذاته     وإذ ُتـَنوِّه   
تشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق           تكثـيف اجلهـود املنتظمة الرامية إىل        

اإلنسان والقيام، عن طريق برنامج اخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبساعدة هذه الدول، بناء على 
 بالعهد الدويل  طلـبها، عـلى التصديق على العهدين أو االنضمام إليهما وإىل الربوتوكولني االختياريني املتعلقني             

 ،"اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بغية حتقيق انضمام على النطاق العاملي

الذكرى السنوية  " واملعنون   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٣١ بقـرار اللجنة الفرعية      وإذ ُتذكِّـر   
 ٢٠٠٤/٢٦ و٢٠٠٣غسطس أ/ آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٣٥، وكذلك بقراراهتا "العاشرة للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٤ و٢٠٠٤أغسطس / آب١٢املؤرخ 

 املقدمة إىل   (E/CN.4/Sub.2/2003/37) مبا أجنزه املقرر اخلاص من عمل استكماالً لوثيقة العمل           وإذ ترحـب   
دِّم إىل اللجنة الفرعية يف      الذي قُ  (E/CN.4/Sub.2/2004/8)الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية، والتقرير األويل        
الذي قُدِّم إىل   ) Add.1 و Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/2005/8(دورهتا السادسة واخلمسني وُدِرس فيها، والتقرير املرحلي        

الذي قُدِّم  ) Add.1 و A/HRC/Sub.1/58/5(اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني وُدِرس فيها، والتقرير اخلتامي           
 لراهنة،يف الدورة ا

 بالتقرير اخلتامي الذي أعده السيد إمانويل ِدكوه، املقرر اخلاص املكلف بإعداد دراسة             ترحـب  -١ 
 مفصلة عن تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل، وتشكره على ما أجنزه من عمل؛

ا املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان      الدول كافةً على وضع إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدمه          حتث -٢ 
(A/CONF/157/23)موضع التنفيذ، بغية تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً فعلياً على نطاق العامل؛ ، 
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 بأن دوالً عديدة، ال سيما دول أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان، قد تعهدت بالتصديق على تنوه -٣ 
 آملة يف بالتشجيع عليها مبزيد من املنهجية؛صكوك جديدة، وترحب هبذه احلركية، 

 من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكفل توزيع التقرير اخلتامي على              تـرجو  -٤ 
 نطاق واسع، ال سيما إحالته رمسياً إىل األجهزة التقليدية، وكذلك إىل جلنة القانون الدويل؛

اعتباره التوصيات املقدمة يف التقرير اخلتامي، يف ضوء       جملـس حقوق اإلنسان بأن يضع يف         توصـي  -٥ 
، ال سيما ضرورة ضمان متابعة حالة الصكوك        (A/HRC/Sub.1/58/5/Add.1)اجلـداول الـواردة يف إضافة التقرير        

 جمللس؛الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان متابعةً دورية ومنتظمة، يف إطار الدراسة الدورية على نطاق العامل اليت جيريها ا

 بـتطوير املسـاعدة التقنية، يف إطار األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات             توصـي  -٦ 
اإلقليمية، تيسرياً لتصديق الدول كافةً على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ولوضع هذه الصكوك موضع            

ذه الغاية، بدعم من الدول واملنظمات غري   التطبـيق الفعـلي، وبالـنظر يف إمكانية تنظيم حلقة دراسية حتقيقاً هل            
احلكومـية، وبدعـم كذلك من املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعنية يف املقام األول، تعزيزاً                 

 للحوار مع الدول بشأن التصديق على املعاهدات الدولية؛

لدولية حلقوق اإلنسان على  بإدراج بند فرعي يف جدول األعمال بشأن تطبيق املعاهدات ا توصي -٧ 
نطاق العامل، ومبواصة التدارس مجاعياً، يف إطار اللجنة الفرعية أو اجلهاز الذي سيحل حملها، بشأن طبيعة حقوق                 

 اإلنسان وبشأن ما يترتب على هذه احلقوق من آثار يف القانون الدويل؛

ة االستبيان الذي وضعه املقرر      متابع - أو اجلهاز الذي سيحل حملها       - من اللجنة الفرعية     ترجو -٨ 
اخلاص، والعمل، مبساعدة من املفوضية السامية ومشاركة املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على              

 إعداد جمموعة مبا صدر من اجتهادات قانونية وطنية بشأن تطبيق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

أن املمارسات اجليدة، ال سيما خطط وبرامج العمل اليت تضعها           بتنظيم حلقة دراسية بش    توصي -٩ 
الـدول على الصعيد الوطين، وتشجع مواصلة التدارس بشأن العقبات القضائية وغري القضائية اليت تعترض سبيل                

 .تطبيق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على نطاق العامل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس.  تصويتاعتمد بدون[

  احلق يف احلصول على انتصاف فعال-٢٠٠٦/٢

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

  مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تستترشد 
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 على ٢٠٠٦أبريل /ن نيسا٣ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل أن اجلمعية العامة قد شددت كثرياً يف قرارها وإذ تشري  
تشجيع الدول األعضاء على أن تنفذ بالكامل       "مسـألة التنفـيذ إذ ذكـرت فيه أن على جملس حقوق اإلنسان              

 ،"االلتزامات اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإلنسان

 العالقة بني املسألة العامة وهي مسألة تنفيذ قانون حقوق اإلنسان وبني ظهور هذه    وإذا تضع يف اعتبارها    
 املسألة بشكل حمدد يف احلق يف احلصول على انتصاف فعال،

بأمهية التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال والدور الذي يؤديه هذا احلق يف               وإذ تسـلم     
 منع وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان،

خلمسني واليت أوضحت إىل املناقشات اليت جرت يف أثناء الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة وا         ونظـراً    
 نطاق وحمتوى احلق يف احلصول على انتصاف فعال،

إىل ورقة العمل اليت قدمها حممد احلبيب الشريف يف الدورة السابعة واخلمسني عن احلق يف               وإذ تشـري     
 ، وورقة العمل اليت قدمتها فرنسواز هامبسون يف       (E/CN.4/Sub.2/2005/13)االنتصاف الفعال يف اجملال اجلنائي      

الدورة السابعة واخلمسني عن إعمال القوانني احمللية للحق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال يف املسائل املدنية                 
، وورقة غرفة املؤمتر (E/CN.4/Sub.2/2005/15)الـيت تثار ضد انتهاكات حقوق اإلنسان على يد وكالء الدولة    

لدورة الثامنة واخلمسني عن التطبيق العملي للحق يف        املقدمة من فرانسواز هامبسون وحممد احلبيب الشريف يف ا        
 ،(A/HRC/Sub.1/58/CRP.4)احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان 

  على االستنتاجات والتوصيات الواردة يف ورقيت العمل ويف ورقة غرفة املؤمتر؛توافق -١ 

صاً لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن        تعيني السيد حممد احلبيب الشريف مقرراً خا       تقرر -٢ 
التطبـيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وذلك استناداً إىل ورقة                  
العمل اليت أعدها، وورقة العمل اليت أعدهتا فرانسواز هامبسون، وورقة غرفة املؤمتر اليت قدمها االثنان، وكذلك                

 وردت واملناقشات اليت جرت يف الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية،             التعلـيقات اليت  
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل وتطلب

 رحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات الالحقة؛ألي آلية مشورة من اخلرباء تقوم يف املستقبل، وتقريراً م

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة حىت يتسىن له إجناز  تطلـب  -٣ 
 هذه املهمة؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٤ 

فرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     إن جملـس حقـوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة ال           " 
، يقرر املوافقة على مقرر اللجنة الفرعية تعيني حممد احلبيب          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢

الشريف مقرراً خاصاً مهمته إعداد دراسة شاملة يف التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال يف 
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د إىل ورقة العمل اليت أعدها عن احلق يف االنتصاف الفعال يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وذلك باالستنا
، وورقة العمل اليت أعدهتا فرانسواز هامبسون عن إعمال القوانني (E/CN.4/Sub.2/2005/13)اجملال اجلنائي 

، وورقة غرفة املؤمتر اليت     (E/CN.4/Sub.2/2005/15)احمللـية للحق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال          
، والتعليقات اليت وردت واملناقشات اليت جرت يف الدورتني (A/HRC/Sub.1/58/CRP.4)ثنان معاً أعدها اإل

السـابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً أولياً إىل                
ية مشورة من اخلرباء تقوم يف      اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا التاسعة واخلمسني أو يف الدورة األوىل ألي آل              

ويقرر اجمللس أيضاً املوافقة على الطلب إىل       . املسـتقبل تقريـراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات الالحقة         
 ؛"األمني العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إىل املقرر اخلاص حىت يتسىن له إجناز مهمته

حالة عدم موافقة جملس حقوق اإلنسان على تعيينه ألي         يطلب إىل السيد الشريف، يف        أن يقرر -٥ 
سبب كان، أن يعد ورقة عمل موسعة عن التطبيق العملي للحق يف احلصول على انتصاف فعال يف حاالت انتهاك 
حقوق اإلنسان كي يقدمها إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو إىل الدورة األوىل ألي آلية مشورة من 

  تقوم يف املستقبل؛اخلرباء

 مواصـلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند ذاته من بنود                 تقـرر  -٦ 
 .جدول األعمال أو توصي بالنظر يف هذه املسألة يف الدورة األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء تقوم يف املستقبل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. صويتاعتمد بدون ت[

  حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم-٢٠٠٦/٣

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

  مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد 

سياق عمل املوظفني الدوليني املشتركني يف       بأمهية احملاسبة كهدف يف حد ذاهتا، وخاصة يف          وإذ تسـلِّم   
 عمليات لدعم السالم،

 إزاء االدعاءات املتعلقة حبدوث سلوك إجرامي وأنواع أخرى من السلوك السيئ من             وإذ يساورها القلق   
 جانب أفراد عسكريني ومدنيني يعملون يف إطار عمليات لدعم السالم،

 الذي قررت فيه أن تعهد إىل       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٠٤ إىل مقـررها     وإذ تشـري   
السـيدة فرانسواز هامبسون مبهمة أن تضع، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، ورقة عمل عن نطاق أنشطة                   
ومسـؤولية أفـراد القـوات املسلحة، والشرطة املدنية لألمم املتحدة، وموظفي اخلدمة املدنية الدولية واخلرباء                

 م السالم، املشاركني يف عمليات لدع
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 إىل املناقشات الالحقة اليت دارت أثناء دوراهتا اخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني            وإذ تشـري أيضاً    
 والسابعة واخلمسني واليت ُوضِّح فيها نطاق عمليات دعم السالم ألغراض إعداد الورقة املطلوبة، 

 إلدارية الذي ُنشر مؤخراً،  صدور تقرير فريق إعادة التصميم املعين بالعدالة اوإذ تالحظ 

 ورقة العمل اليت قدمتها إليها السيدة هامبسون يف دورهتا السابعة واخلمسني عن             وإذ تضـع يف اعتبارها     
، واملعلومات  )E/CN.4/Sub.2/2005/42(مسـألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم           

ماعات اليت قدمتها السيدة هامبسون يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة          املسـتوفاة الـواردة يف ورقة غرفة االجت       
 ، )A/HRC/Sub.1/58/CRP.3(الفرعية 

  االستنتاجات والتوصيات الواردة يف ورقة العمل؛تؤيد -١ 

 تعيني السيدة فرانسواز هامبسون مقررة خاصة لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن             تقرر -٢ 
ظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم، باالستناد إىل ورقة العمل وورقة غرفة             مسـألة حماسـبة املو    

االجتماعات اللتني قدمتهما فضالً عن التعليقات الواردة واملناقشات اليت جرت خالل الدورتني السابعة واخلمسني 
راً أولياً عن اللجنة الفرعية يف دورهتا والثامـنة واخلمسني للجنة الفرعية، وتطلب من املقررة اخلاصة أن تقدم تقري     

 التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل ألية هيئة خرباء ختلفها، وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات التالية؛

 إىل األمني العام تزويد املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة إلجناز هذه املهمة، مبا يف تطلب -٣ 
 إمكانية زيارة مقر األمم املتحدة؛ذلك 

 :  جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٤ 

 ٢٠٠٦/٣إن جملس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          " 
يدة فرانسواز هامبسون   ، يقرر املوافقة على قرار اللجنة الفرعية بتعيني الس        ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٤املـؤرخ   

مقـررة خاصة لالضطالع مبهمة إعداد دراسة شاملة عن مسألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات                
 وورقـة غـرفة االجتماعات     ) E/CN.4/Sub.2/2005/42(لدعـم السـالم، باالسـتناد إىل ورقـة العمـل            

)A/HRC/Sub.1/58/CRP.3 (    قات الواردة واملناقشات اليت دارت خالل الدورتني    اللتني قدمتهما فضالً عن التعلي
السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية، وطلبها من املقررة اخلاصة بأن تقدم إليها يف دورهتا التاسعة                

 هنائياً يف واخلمسـني أو إىل الـدورة األوىل ألية هيئة خرباء ختلفها تقريراً أولياً، وأن تقدم تقريراً مرحلياً وتقريراً             
ويقرر اجمللس كذلك املوافقة على الطلب املوجه إىل األمني العام بتزويد املقررة اخلاصة بكل      . السـنوات الالحقة  

 ".ما يلزمها من مساعدة لتمكينها من إجناز مهمتها، مبا يف ذلك إمكانية زيارة مقر األمم املتحدة

ان تعيينها مقررة خاصة، أن ُتِعد ورقة عمل يطلب من السيدة هامبسون، إذا مل يتم ألي سبب ك -٥ 
مسـتكملة عن مسألة حماسبة املوظفني الدوليني املشتركني يف عمليات لدعم السالم من أجل تقدميها إىل الدورة                 

 التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو الدورة األوىل ألية هيئة خرباء ختلفها؛
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هتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول          مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دور       تقرر -٦ 
 .األعمال أو توصي بالنظر يف هذه املسألة خالل الدورة األوىل ألية هيئة ختلفها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

 نسي صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجل-٢٠٠٦/٤

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 بـاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،              إذ تسترشـد   
 ومبختلف الصكوك القانونية املعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً،

ان على شخصه، وحقه يف اللجوء بشكل فعال إىل  حق كل فرد يف احلياة واحلرية ويف األموإذ تعيد تأكيد 
احملـاكم الوطنـية املختصـة يف حالة األفعال اليت تنتهك الكرامة والقيمة املتأصلة يف اإلنسان، وتنتهك احلقوق                  

 األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون،

خرين، احلق يف أن تنظر يف قضيته      أن لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآل         وإذ تعـيد أيضاً تأكيد     
 حمكمة مستقلة وحمايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائية توجه إليه،

  التزايد املطرد يف عدد ضحايا خاالت العنف اجلنسي،وإذ تالحظ مع القلق الشديد 

عل من الصعب تقدمي األدلة فيما يتعلق حباالت        إزاء القوانني واملمارسات اليت جت    وإذ يسـاورها القلـق       
االستغالل والعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، األمر الذي قد يؤدي إىل وقوع انتهاكات جسيمة للقواعد اليت                

 تكفل احلق يف حماكمة عادلة،

لعدل وتشكل عقبة  بأن صعوبة اإلثبات فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي متثل عائقاً إلقامة اواقتناعاً منها 
 أساسية أمام مراعاة حقوق الضحايا وقد تؤدي مباشرة إىل اإلفالت من العقاب،

  بالتايل ضرورة وضع مبادئ وتوجيهات بشأن قواعد اإلثبات فيما يتعلق بالعنف اجلنسي،وإذ تؤكد 

 ، وإىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٩ إىل قـرارها     وإذ تشـري   
 ،٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠٨

  (E/CN.4/Sub.2/2003/WG.1/CRP.1 بورقـيت العمل اللتني أعدهتما السيدة الالينا راكوتواريسووا          وإذ حتـيط عـلماً     
 وبالبيان الشفوي الذي أدلت به يف هذا الشأن يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية،) E/CN.4/Sub.2/2004/11و

 ؛(A/HRC/Sub.1/58/CRP.9)لتقرير األويل للجنة الفرعية  باترحب -١ 
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 إىل املقرر اخلاص أن يقدم إليها تقريراً مرحلياً يف دورهتا التاسعة واخلمسني وتقريراً هنائياً يف السنة      تطلب -٢ 
 يف املستقبل؛التالية، أو، يف غري ذلك، إىل جملس حقوق اإلنسان أو يف الدورة األوىل آللية مشورة من اخلرباء تنشأ 

 إىل األمـني العـام أن يدعو احلكومات وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة              تطلـب  -٣ 
 واملنظمات غري احلكومية إىل تزويد املقرر اخلاص باملعلومات املطلوبة إلعداد تقريره؛

للنهوض  إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة               تطلـب أيضـاً    -٤ 
 بالوالية املسندة إليه، مبا يف ذلك مساعدة يقدمها إليه مستشار متخصص يف هذا اجملال؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٥ 

إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،              " 
، يقرر تأييد الوالية املسندة إىل املقرر اخلاص املكلف بإعداد          ٢٠٠٦ أغسطس/ آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/٤

دراسة مفصلة عن صعوبة إثبات اجلرم أو املسؤولية فيما يتعلق حباالت العنف اجلنسي، كما يوافق على                
 الطلـب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل                 

الدورة األوىل آللية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل، وأن يقدم تقريراً هنائياً يف السنة التالية، أو، يف                  
ويرجو اجمللس من األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما            . غـري ذلك، إىل جملس حقوق اإلنسان      

 ".يلزمه من مساعدة للنهوض بالوالية املسندة إليه

واصلة دراسة هذه املسألة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف إطار البند ذاته من جدول األعمال، أو    م تقرر -٦ 
 .يف الدورة األوىل آللية املشورة من اخلرباء اليت ُتنشأ يف املستقبل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[

 عين بإقامة العدل الفريق العامل للدورة امل-٢٠٠٦/٥

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

بأن سيادة القانون عامل أساسي يف محاية حقوق اإلنسان، كما يشدد على إذ تعرب عن اقتناعها الراسخ  
 ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبأهنا ينبغي أن تظل حمل اهتمام اجملتمع الدويل،

ن على الدول أن تقوم، عن طريق نظمها القانونية والقضائية الوطنية، بتوفري سبل             بـأ اقتـناعاً مـنها     و 
 االنتصاف املدنية واجلنائية واإلدارية املالئمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان،

 سبل  بأن احملاكم الدولية والنظم القضائية الوطنية ميكن أن تعمل بطريقة متكاملة لتوفريواقتناعاً منها أيضاً 
 االنتصاف املالئمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان،

  إىل املعايري الدولية العديدة يف جمال إقامة العدل،وإذ تشري 
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 أن احلق يف الوصول إىل العدالة، على النحو الوارد يف الصكوك الدولية الواجبة التطبيق املتعلقة  وإذ تؤكد  
 يز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،حبقوق اإلنسان، يشكل أساساً مهماً لتعز

 أمهية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، بوصف            وإذ تضـع يف اعتبارها     
 ذلك إسهاماً ذا أمهية حامسة يف ضمان السالم والعدل ويف وضع حٍد لإلفالت من العقاب،

 ٢٥ إىل   ١٤نسان، الذي ُعقد يف فيينا يف الفترة من          إىل توصـية املؤمتـر العاملي حلقوق اإل        وإذ تشـري   
، بوضع برنامج شامل يف إطار األمم املتحدة بغية مساعدة الدول يف مهمة بناء وتقوية               ١٩٩٣يونـيه   /حزيـران 

 اهلياكل الوطنية املناسبة اليت هلا تأثري مباشر على املراعاة الشاملة حلقوق اإلنسان واحلفاظ على سيادة القانون،

، الذي ينص، يف مجلة ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ إىل إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة يف       ذ تشـري  وإ 
أمور، على دعوة الدول إىل تعزيز احترام سيادة القانون يف الشؤون الدولية والوطنية على السواء، وإىل النظر يف                  

لية، وإىل ضمان تنفيذ الدول األطراف ألحكام التوقيع والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو       
 املعاهدات املربمة يف جماالت مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،

، )A/HRC/Sub.1/58/8( بتقرير الفريق العامل للدورة املعين بإقامة العدل        ترحـب مع االرتياح    -١ 
 اجلنائية الدولية، واملرأة واألطفال يف السجون، واحلق يف سبل          وحتيط علماً مبناقشاته اليت تناولت مواضيع العدالة      

 انتصاف فعالة، والعدالة االنتقالية؛

 العـدد املتزايد للدول واملنظمات غري احلكومية وغريها من املراقبني الذين            تالحـظ باهـتمام    -٢ 
 يشاركون مشاركةً فعالة يف أعمال الفريق العامل للدورة؛

ية التنفيذ الكامل والفعال جلميع معايري األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان       أمه تؤكد من جديد   -٣ 
 يف جمال إقامة العدل؛

 دعوهتا إىل مجيع الدول األعضاء أال تألو جهداً يف توفري اآلليات واإلجراءات التشريعية              تكـرر  -٤ 
 الة تنفيذ تلك املعايري تنفيذاً كامالً؛وغريها من اآلليات واإلجراءات الفعالة، فضالً عن املوارد الكافية، لكف

 أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب باعتباره عقبةً أساسية أمام إعمال حقوق اإلنسان،             تؤكد من جديد   -٥ 
املبادئ األساسية  " الذي اعتمدت به     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٥وتشـري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان        

تعلقة حبق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون      واملـبادئ التوجيهية امل   
؛ وترحب باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملاكم اجلنائية الدولية التابعة لألمم املتحدة من           "اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب    

 ن العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان؛أجل العمل على حنٍو متكامل لضمان عدم اإلفالت م

تعرب عن اقتناعها بأن مسألة العفو بوصفه وسيلة لتسوية الرتاعات تظل مصدر قلق مستمر ملا                -٦ 
تتـيحه مـن إمكانية إفالت مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان من املساءلة عن أفعاهلم، وتالحظ أيضاً              

  اجملال؛احلاجة إىل مواصلة الدراسة يف هذا
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 أمهية مساءلة موظفي األمم املتحدة العاملني يف عمليات دعم السالم، وتشدد على أمهية           تؤكـد  -٧ 
 مواصلة الدراسة يف هذا اجملال؛

 أمهية التوصل عرب املزيد من الدراسة والنقاش إىل فهم أفضل للعالقة بني قانون              تؤكد من جديد   -٨ 
، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بفقدان املدنيني حلقهم يف احلماية يف أثناء             حقـوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل     

 الرتاعات والظروف اليت ميكن فيها لطرف أن يطلق النار مبوجب القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛

الة وسيادة القانون يف     األمهية والطابع املُلح للجهود الوطنية والدولية اليت ترمي إىل استعادة العد           تؤكـد  -٩ 
حـاالت الـنـزاع وما بعد الرتاع، وكذلك القيام، يف سياق العملية االنتقالية عند االقتضاء، بضمان املساءلة والعدالة،                  
 وتشجيع املصاحلة وحتقيقها، واستعادة الثقة يف مؤسسات الدولة، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز؛

 بشأن حقوق ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان تشري -١٠ 
 وما بعد الرتاعسيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات اإلنسان والعدالة االنتقالية، وإىل تقرير األمني العام عن 

والدراسة ) E/CN.4/2006/91( احلقيقة  املتعلقة باحلق يف معرفةدراسة، وتالحظ باهتمام الS/2004/616)(الرتاع 
حبقوق اإلنسان يف  املتعلقـة حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية اليت اضطلعت هبا العناصر املعنية األنشطةبشأن 

 اللتني أعدهتما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛) E/CN.4/2006/93 (منظومة األمم املتحدة

أدوات سيادة القانون الالزمة ملفوضية السامية خلمسة منشورات ضمن سلسلة  بإصدار اترحب -١١ 
الرتاعات، حيث تركز تباعاً على مبادرات املالحقة، وجلان احلقيقة واملصاحلة، وتنظيم قطاع للدول اخلارجة من 

 العدالة، ووضع إطار تشغيلي للتحري، ورصد النظم القانونية؛

عال يف املمارسة يظل هدفاً مهما مل يتحقق بعد يف العديد من  أن احلق يف انتصاف فتالحظ -١٢ 
 الدول، وتؤكد احلاجة إىل مواصلة حتليل املفاهيم ودراستها يف هذه اجملال؛

 الدول، واهليئات املختصة يف األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية تدعو -١٣ 
يد الفريق العامل أو الكيان الذي سيخلفه أو مواصلة تزويده باملعلومات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تزو

 يف دوراته املقبلة؛

 أن توصي جملس حقوق اإلنسان مبواصلة نشاط الفريق العامل املعين بإقامة العدل يف إطار تقرر -١٤ 
 .أي آلية للخرباء أو املشورة تنشأ يف املستقبل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل اخلامس. د بدون تصويتاعتم[
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الفسـاد وأثره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،         -٢٠٠٦/٦
 وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

  منه،٦خباصة الفقرة ، و٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة إذ تضع يف اعتبارها 

، الذي مّدد به بصفة     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٠٢ إىل مقرر جملس حقوق اإلنسان       وإذ تشري  
 استثنائية ملدة سنة واحدة والية اللجنة الفرعية ومعها واليات جلنة حقوق اإلنسان وآلياهتا ومهامها ومسؤولياهتا،

فساد تقوِّض تقويضاً خطرياً التمتع حبقوق اإلنسان، سواٌء أكانت         ألن ظاهرة ال  وإذ يساورها بالغ القلق      
 اقتصادية واجتماعية وثقافية أم مدنية وسياسية،

  مـا اعـُتمد على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية من معايري ملكافحة الفساد،              وإذ تـأخذ يف احلسـبان      
 تشرين ٣١ املؤرخ   ٥٨/٤اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجب قرارها      وال سـيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت          

 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤، واليت بدأ نفاذها يف ٢٠٠٣أكتوبر /األول

بأن الفساد قد بات يشكل هاجساً دولياً رئيسياً يتخذ أشكاالً كثرية، بدءاً حباالت عادية مثل يف          واقتناعاً منها    
للسلطة وانتهاًء بتكديس ثروات شخصية طائلة عن طريق االختالس أو غريه من الوسائل             الرشـوة أو جتاوزات صغرية      

 غري األمينة،

 الـذي قدمتــه املقررة    (A/HRC/Sub.1/58/CRP.10) الـتقرير املرحلي الثاين      وإذ تـأخذ يف احلسـبان      
 اخلاصة، السيــدة كريسيت إمبونــو،

على تقريرها املرحلي الثاين الذي يتضمن استبياناً مفصالً       البالغ للمقررة اخلاصة    تعـرب عن تقديرها      -١ 
يتعلق مبكافحة الفساد من املقرر إحالته على الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل اجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛ مبا 

 ملصارف، وما إليها؛فيها الوكاالت املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية املعنية، وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون، وا

 العقبات والتحديات اليت تواجه الدول اليت استحدثت آليات وطنية ملنع الفساد ومكافحته،          تالحـظ  -٢ 
 وترحب مبا حققته هذه اآلليات من إجنازات وجناح وبأثرمها اإلجيايب يف حقوق اإلنسان؛

، إن مل تكن قد قامت بذلك        الدول على استحداث آليات وطنية مستقلة ملنع الفساد ومكافحته         حتث -٣ 
بعد، عن طريق سّن وتنفيذ تشريعات حمددة ملكافحة الفساد، على أن تضمن يف الوقت ذاته حقوق اإلنسان األساسية،                  

 مبا فيها احلق يف اللجوء إىل اإلجراء القانوين املتبع؛

 قامة والرتاهة وعزَّة النفس؛ الزعماء السياسيني، كالً يف بلده، على أن يكونوا قدوة وطنية يف االستتشجع -٤ 

 اجملتمع املدين، ال سيما وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، إىل زيادة املشاركة يف منع               تدعـو  -٥ 
 الفساد واملعاقبة عليه؛
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 اعـتماد االسـتبيان املـتعلق مبكافحـة الفسـاد والـوارد يف تقريـر املقـررة اخلاصة                   تقـرر  -٦ 
A/HRC/Sub.1/58/CRP.10)املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان؛) رفق، امل 

 أن تطلب إىل األمني العام أن حييل االستبيان على الدول األعضاء واجلهات األخرى              تقـرر أيضـاً    -٧ 
صـاحبة املصـلحة يف ذلك مبا فيها الوكاالت املتخصصة اليت تتناول قضايا الفساد، واملنظمات غري احلكومية املعنية،                  

 عنيون، واملؤسسات املالية الدولية، وما إليها، بغية متكني املقررة اخلاصة من إجناز واليتها؛وأعضاء اجملتمع املدين امل

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من إجناز واليتها،                تطلب -٨ 
بلدان املهتمة باألمر لكي يتسىن هلا حبث العقبات مبـا يف ذلك لتمكينها من القيام بزيارة دراسية إىل بلد أو بلدين من ال          

 والتحديات اليت تواجه اآلليات الوطنية، وأفضل املمارسات ملنع الفساد ومكافحته؛

 :حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي جملس  -٩ 

 ١٥، املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠٤إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ يشري إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان             " 
 ٢٠٠٦/٦، وإذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

، يوافق على طلب اللجنة الفرعية إىل األمني العام أن حييل االستبيان            ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املـؤرخ   
املقدم من ) ، املرفق(A/HRC/Sub.1/58/CRP.10املتعلق مبكافحة الفساد والوارد يف التقرير املرحلي الثاين 

املقـررة اخلاصـة عـلى الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف ذلك مبا فيها الوكاالت                 
املتخصصـة اليت تتناول قضايا الفساد، واملنظمات غري احلكومية املعنية، وأعضاء اجملتمع املدين املعنيون،              

 الطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل واملؤسسات املالية الدولية، وما إليها، ويوافق على
املساعدة الالزمة لتمكينها من إجناز واليتها، مبا يف ذلك لتمكينها من القيام بزيارتني دراسيتني إىل بلدين                
مـن البلدان املهتمة باألمر لكي يتسىن هلا حبث العقبات والتحديات اليت تواجه اآلليات الوطنية، وأفضل            

 ".ارسات ملنع الفساد ومكافحتهاملم

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  آثار أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية على التمتع حبقوق اإلنسان-٢٠٠٦/٧

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

ة، مبوجب ميثاقها، هو حتقيق التعاون الدويل يف حل املشاكل الدولية            بأن أحد مقاصد األمم املتحد     إذ تذكِّر  
 ،ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان للجميع

 مة يف قرارها إعـالن الـتقدم والتنمـية يف امليدان االجتماعي الذي اعتمدته اجلمعية العا   وإذ تعـيد تأكـيد     
، واإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بإقامة نظام اقتصادي        ١٩٦٩ديسمرب  / كانون األول  ١١املـؤرخ   ) ٢٤-د(٢٥٤٢
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، ١٩٧٤مايو / أيار١املؤرخني ) ٦-دإ(٣٢٠٢و) ٦-دإ (٣٢٠١دويل جديد اللذين اعتمدهتما األمم املتحدة يف قراريها  
 كانون  ١٢املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١ذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها       وميـثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية ال      

، وإعـالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل الذي اعتمده املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية               ١٩٧٤ديسـمرب   /األول
كانون  ١٤املؤرخ  ) ١٧-د(١٨٠٣، وقـرار اجلمعيـة العامـة      ١٩٦٦يف عـام    ) اليونسـكو (والعـلم والـثقافة     

املؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥ ، وقرار اجلمعية العامة   "السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية    " املعنون   ١٩٦٢ديسـمرب   /األول
إعالن بشأن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون         " املعنون   ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤

 ،"بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة

 أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، قد أعاد تأكيد احلق  تضع يف اعتبارهاوإذ 
يف التنمية بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان األساسية، وأعاد تأكيد                  

 بذل جهود متضافرة من أجل ضمان االعتراف        أن اإلنسـان هـو املوضوع الرئيسي للتنمية، وأكد على ضرورة          
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية،

 أن حتقيق تقدم دائم يف اجتاه إعمال احلق يف التنمية يتطلب اتباع سياسات إمنائية فعالة على                 وإذ تالحظ  
 اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدويل،الصعيد الوطين، فضالً عن وجود عالقات 

 ما للشركات عرب الوطنية من نفوذ متغلغل يف مجيع ميادين احلياة وما ألنشطتها              وإذ يـثري قلقهـا البالغ      
 وأساليب عملها من تأثري يف حقوق اإلنسان،

املتعددة اجلنسيات والسياسة    اإلعـالن الـثالثي للمبادئ املتعلقة باملؤسسات         وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ،١٩٧٧نوفمرب /االجتماعية الذي اعتمده جملس إدارة منظمة العمل الدولية يف تشرين الثاين

 بـأن أنشـطة شىت منظمات األمم املتحدة ينبغي أن تكون مترابطة ترابطاً وثيقاً وبأن من                 وإذ تسـلِّم   
صات املتصلة باإلنسان من أجل تعزيز مجيع حقوق الضـروري االستفادة من مجيع اجلهود املبذولة يف شىت التخص       

 اإلنسان تعزيزاً فعاالً،

 ٨ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦ إىل قراراهتا السابقة بشأن هذا املوضوع، وأحدثها هو القرار           وإذ تشري بصفة خاصة    
 ،٢٠٠٥أغسطس /آب

طة الشركات عرب    األعمال اليت قام هبا الفريق العامل للدورة املعين بآثار أساليب عمل وأنش            وإذ تـدرك   
 الوطنـية عـلى التمـتع حبقوق اإلنسان واليت قامت هبا أيضاً اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك مشاريع القواعد اليت                   

وضـعتها بشـأن مسـؤوليات الشـركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان                  
(E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2)، 

حقوق " املعنون   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩نة حقوق اإلنسان     بقرار جل  وإذ حتيط علماً   
 ،"اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال
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والشركات  التقرير املؤقت للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسانوإذ تأخذ يف احلسبان  
 ،)E/CN.4/2006/97 ( التجاريةعرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

وثيقة العمل اليت أعدهتا السيدة تشني سونغ والسيدة فلوريزيل أوكونور عن           وإذ تأخذ يف احلسبان أيضاً       
 االتفاقـات االقتصـادية الثنائـية واملـتعددة األطـراف وأثـرها يف حقوق اإلنسان اخلاصة باملستفيدين منها                  

)A/HRC/Sub.1/58/CRP.8 ( اليت أعدها غاسبار بريو عن دور الدولة يف محاية حقوق اإلنسان فيما ووثيقة العمل
 ).A/HRC/Sub.1/58/CRP.12(يتعلق بأنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 

 الرئيس املقرر للفريق العامل للدورة املعين بأساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية،             تشكر -١
 ؛)A/HRC/Sub.1/58/11(لى تقريره املتعلق بأعمال الدورة الثامنة للفريق العامل السيد احلاج غيسه، ع

 القواعد املتعلقة مبسؤوليات الشركات عرب الوطنية        جملـس حقوق اإلنسان بأن يعتمد      توصـي  -٢ 
  وأن ينظر يف إنشاء آلية للمتابعة؛من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان وغريها

 ضمن جدول أعمال    أساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية      تظل مسألة     بأن أيضاًتوصي   -٣ 
 جملس حقوق اإلنسان وجدول آلية املشورة من اخلرباء اليت ُتنشأ يف املستقبل إلسداء املشورة إىل اجمللس؛

 بأن تنسق هيئة اخلرباء اليت ستنشأ مستقبالً أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات            كذلكتوصـي    -٤ 
 .نظومة األمم املتحدة حىت يتسىن مزيد من التماسك بني هذه األنشطةداخل م

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  احملفل االجتماعي-٢٠٠٦/٨

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      إىل اإلعـالن العـاملي حلقوق اإلنسان وما تتسم به          إذ تشـري   
واحلقوق املدنية والسياسية من عدم قابلية للتجزئة وتراُبط وتشاُبك، وإىل إعالن طهران الصادر عن املؤمتر الدويل                

 والذي نص على أن اإلعمال الكامل للحقوق املدنية والسياسية غري           ١٩٦٨املعين حبقوق اإلنسان املعقود يف عام       
 ون التمتُّع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ممكن بد

 الذي تأذن   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠١/١٠٣ إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان       وإذ تشري أيضاً   
أبريل / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٠٧فـيه للجنة الفرعية بعقد احملفل االجتماعي، ومقرر جلنة حقوق اإلنسان            

يه اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن يأذن للجنة الفرعية بأن تعقد يف جنيف حمفالً سنوياً               الذي توصي ف   ٢٠٠٣
، ومقرر اجمللس "احملفل االجتماعي"فيما بني الدورات ُيعىن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وُيعرف باسم 

 ،٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٦٤االقتصادي واالجتماعي 
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، وبصفة خاصة الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة تشري كذلكوإذ  
  الذي ميدِّد والية ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ٢٠٠٦/١٠٢ مـنه، ومقـرر جملـس حقـوق اإلنسـان         ٦

 اللجنة الفرعية، 

اال يشكالن ضرورة أخالقية     أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ما ز          وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 مقرر احملفل   - تقرير رئيس    وإذ تالحظ ومعـنوية حتمـية للبشـرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،             

مكافحة الفقر، واحلق يف    " والذي ركّز على موضوع      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ و ٣االجـتماعي الرابع املعقود يف      
 ،"ودور املرأة: املشاركة

احملافل االجتماعية األربعة السابقة اليت ركّزت على املسائل املتصلة باستئصال شأفة  بسجل وإذ حتيط علماً 
 الفقر يف سياق حقوق اإلنسان واليت قلّما تعاجلها آليات أخرى، 

 املقرر الذي ُينتظر أن يتخذه جملس حقوق اإلنسان بشأن آليته اخلاصة بإسداء             وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ل،مشورة اخلرباء يف املستقب

، وترحب  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ و ٣ لعقد احملفل االجتماعي الرابع يف       تعـرب عـن ارتياحها     -١ 
 ؛(A/HRC/Sub.1/58/15) مقرره -بتقرير رئيسه 

 إىل اإلسهام املهم الذي قدمه يف املناقشة أفراد من ذوي اخلربة فيما يتصل              توجِّه اهتماماً خاصاً   -٢ 
 شون ويعملون يومياً إىل جانب الفقراء؛الفقر، وأفراد ممن يعي" تأنيث"بظاهرة 

 وبالطاَبع املبَتكر لكثري    ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       حتيط علماً مع االرتياح    -٣ 
 واملنظمات غري   - وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر           -منها، وتدعو الدول واملنظمات الدولية      

ات اجملـتمع املـدين، ونقابـات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه                 احلكومـية، ومـنظم   
 االستنتاجات والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

م إىل اجلمعـية العامة أن تأخذ يف اعتبارها استنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعا            تطلـب    -٤ 
  ضمن إطار استعراض عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر؛٢٠٠٦

 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجراء تعيد تأكيد -٥ 
ت حـوار وتـبادل لـآلراء بني ممثلي الناس الذي يعيشون يف حالة فقر والدول األعضاء واجملتمع املدين واملنظما         

احلكومية الدولية، وتشدِّد على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّز                
 للحوار ال يوجد يف أي مكان آخر يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

 للحوار   جملـس حقوق اإلنسان بأن حيافظ على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً            توصـي  -٦ 
وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، وخباصة الفقراء والناس       حلقوق اإلنسان   التفاعـلي بـني منظومة األمم املتحدة        

 األشد ضعفاً، نظراً ألن هلذا احلوار دوراً خاصاً وال غىن عنه يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛
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  ومقرر جملس حقوق اإلنسان     ٦٠/٢٥١، دون اإلخالل بقرار اجلمعية العامة       تؤكـد من جديد    -٧ 
، مقررها بأن جيتمع احملفل االجتماعي كل سنة وأن ُتسَند إليه الوالية املبيَّنة يف قرارات سابقة للجنة     ٢٠٠٦/١٠٢

 يف جنيف يف مواعيد مناسبة      ٢٠٠٧الفرعـية، وتطلب أن ُيعقد االجتماع التايل للمحفل االجتماعي خالل عام            
كنة من أصحاب املصلحة اآلخرين، وتقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعه التايل             ملشاركة أوسع جمموعة مم   

 :على ما يلي

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

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

أو اجلهة اليت   (تقاسم ومناقشة املبادئ التوجيهية ذات الصلة والتقارير اليت أعدهتا اللجنة الفرعية             )ج( 
 أو غريها من هيئات حقوق اإلنسان باالشتراك مع اجملتمع املدين؛) ختلفها

يام كما هي  جملـس حقـوق اإلنسان بأن ميدِّد اجتماع احملفل االجتماعي ملدة مخسة أ            توصـي    -٨ 
املمارسـة املّتبعة فيما يتصل ببعض األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية، وذلك بغية ختصيص يومني للمناقشات                
املواضيعية بشأن الفقر وحقوق اإلنسان، مبا يتوافق مع الشكل احلايل للمحفل االجتماعي، وختصيص يومني آخرين 

نسان يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف         ملناقشـة عمل آليات األمم املتحدة حلقوق اإل       
التنمية فيما يتصل بالفقر، بغية احلصول على تعقيبات من اجملتمع املدين لتقدميها إىل خمتلف اآلليات، وختصيص يوم 

الجتماعي، ولصياغة واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع املكلفني بواليات بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوع احملفل ا
 استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل اهليئات ذات الصلة؛

 دعوهتا املوّجهة للمشاركة واإلسهام يف احملفل االجتماعي إىل املنظمات غري احلكومية ذات     تكرِّر -٩ 
 املركـز االستشـاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإىل املنظمات غري احلكومية األخرى خارج جنيف،               
وال سـيما اجلهـات الفاعلـة الناشئة حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال                 
واجلـنوب، ومجاعـات مكافحة الفقر، ومنظمات الفالحني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات             

ات العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملنظمات      الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابط      
 وبوجه -والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية 

 واملصارف -خاص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية 
 إلقليمية واملؤسسات املالية ووكاالت التنمية الدولية؛ا

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور تطلب -١٠ 
وأوسـع مشاركة ممكنة يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية                  

 املنظمات الدولية؛والقطاع اخلاص و

 احملفل االجتماعي إىل موافاة آلية إسداء مشورة اخلرباء التابعة جمللس حقوق اإلنسان واليت سُتنشأ               تدعو -١١ 
 يف املستقبل بتقرير مستقل يتضمن موجزاً شامالً ومفصالً للمناقشات، مبا يف ذلك التوصيات ومشاريع القرارات؛
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هناً بالقرار الذي سيتخذه جملس حقوق اإلنسان بشأن آليته اخلاصة          أن يقوم األمني العام، ر    تـرجو    -١٢ 
بإسـداء مشورة اخلرباء يف املستقبل، باعتماد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، ودعوة األفراد    

 .ية الالزمة لنجاح هذه املبادرةذوي الصلة واملنظمات ذات الصلة إىل احملفل االجتماعي، واختاذ مجيع التدابري العمل

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

 تنفـيذ القواعـد واملعايري القائمة يف جمال حقوق          -٢٠٠٦/٩
 اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من أن بزوغ عامل يتمتع فيه البشر حبرية القول              إىل ما ورد    إذ تشـري     
 والعقيدة وبالتحرر من اخلوف والفاقة هو أمسى ما ترنو إليه نفوسهم، 

 على ما اضطلعت به األمم املتحدة من أعمال بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع منذ عام                وإذ ترتكـز   
للمقرر اخلاص للجنة الفرعية ملكافحة التمييز ومحاية ) E/CN.4/Sub.2/1996/13(نهائي ، وخباصة التقرير ال١٩٨٧

 األقليات، السيد ديسبوي،

 كانون  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٨٦ إىل قـرارات اجلمعـية العامة يف هذا الشأن، وخباصة القرار             وإذ تشـري   
تشراً يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت       أن الفقر املدقع ال يزال من     ) أ(، الذي أكد من جديد      ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

أن الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة        ) ب(حالـتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و     
وأنه ال بد للدول من ) ج(اإلنسان وأنه من الضروري لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما، و

مشاركة أشد الناس فقراً يف عملية صنع القرار يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف تعزيز حقوق                التشـجيع على    
 اإلنسان ومكافحة الفقر املدقع،

 بأن أوضاع الفقر املدقع، اليت تنجم عن تراكم يف ضروب اهلشاشة ومتس بصفة دائمة عدة                وإذ تذكـر   
شون يف هذه األوضاع يف إعادة حتمل مسؤولياهتم        جمـاالت معيشية، على حنو يقوض فرص األشخاص الذين يعي         

 وإعادة اكتساب حقوقهم بأنفسهم يف مستقبل منظور، 

أي "إعالن األلفية الذي أكد فيه رؤساء الدول واحلكومات رمسياً أهنم لن يدخروا             وإذ تضع يف اعتبارها      
 املدقع املهينة والالإنسانية اليت يعيش      جهٍد يف سبيل ختليص بين اإلنسان، رجاالً ونساًء وأطفاالً، من ظروف الفقر           

 ، "فيها حالياً أكثر من مليار شخص

، الذي أكد فيه رؤساء الدول      ٢٠٠٥ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً     
أن جلميع األفراد،   ب] وأقروا فيها [حق الشعوب يف العيش يف حرية وكرامة، مبنأى عن الفقر واليأس            "واحلكومات  
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ال سـيما الضعفاء من الناس، احلق يف التحرر من اخلوف ومن العوز، وأن تتاح هلم فرص متساوية للتمتع جبميع                    
 ،"حقوقهم وتنمية إمكاناهتم البشرية على أكمل وجه

 الذي  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٦ نصـب عينها قرار جلنة حقوق اإلنسان         وإذ تضـع   
عن قلقها البالغ من استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت ظروفها االقتصادية أو                أعربـت فـيه     

االجتماعية أو الثقافية، وأكدت فيه أن الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكاً لكرامة اإلنسان وأنه ال 
 صنع القرار يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف         بـد للدول من التشجيع على مشاركة أشد الناس فقراً يف عملية           

 إعمال حقوق اإلنسان،

 أيضاً إىل ضرورة فهم ما يعانيه األشخاص الذين  ٢٠٠٥/١٦ أن اللجنة أشارت يف قراراها       وإذ تالحـظ   
 يعيشون يف فقر مدقع، مبن فيهم النساء واألطفال، فهماً أفضل وضرورة إعمال الفكر يف هذا املوضوع باالستناد                

 إىل جتربة وآراء أشد الناس فقراً أنفسهم واألشخاص امللتزمني مبساندهتم، 

بتقارير اخلبريين املستقلني املعنيني مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيدة ليزين           وإذ حتـيط عـلماً       
سيما التحليل ، وال )E/CN.4/2006/43 وE/CN.4/2005/49 وE/CN.4/2004/43ومنها التقارير (والسيد سينغوبتا 

 الذي أجراه سينغوبتا لإلقصاء االجتماعي بوصفه عنصراً أساسياً وحمدداً من عناصر الفقر املدقع، 

 الذي طلبت فيه إىل اللجنة      ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣١ بقرار اللجنة    وإذ حتـيط علماً    
اعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان     الفرعية أن تنظر يف احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ القو           

 يف سياق مكافحة الفقر املدقع،

، الذي كلفت فيه فريقاً من خرباء       ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٥ املؤرخ   ٢٠٠١/٨ إىل قرارها هي     وإذ تشري  
تناداً اللجنة الفرعية بإعداد ورقة عمل مشتركة، دون أن تترتب على ذلك آثار مالية، بشأن احلاجة إىل القيام، اس                 

إىل خمتلف الصكوك الدولية ذات الصلة، وإىل األعمال اجلارية يف حمافل أخرى، وإىل استنتاجات وتوصيات حلقة                
اخلـرباء الدراسية بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وإىل أية إسهامات أخرى ذات صلة باملوضوع، وال سيما                 

نفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان        تلك الواردة من احلكومات، بوضع مبادئ توجيهية بشأن ت        
 يف سياق مكافحة الفقر املدقع،

، الذي طلبت فيه من فريق ٢٠٠٥أغسطس / آب٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٩ إىل قرارها هي    وإذ تشـري أيضـاً     
 اخلرباء املخصص أن يقدم إليها تقريره النهائي يف دورهتا الثامنة واخلمسني، 

الـتقرير النهائي للسيد خوسيه بينغوا، منسق فريق اخلرباء املخصص، عن تنفيذ   بوإذ ترحـب باهـتمام    
 ،)A/HRC/Sub.1/58/16(القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق الفقر املدقع 

 : مبشروع املبادئ التوجيهية املرفق هبذا القرار، خاصةً أن هذه املبادئترحب -١ 
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ن العامل وتقوم على عاملية مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها ختاطب مجيع بلدا )أ( 
 فيما بينها؛

هتـدف إىل اإلعمـال الفعلي جلميع حقوق اإلنسان جلميع البشر، مبن يف ذلك أشد الناس فقراً                  )ب( 
 وإقصاًء، على أساس التعاون الوثيق فيما بينهم؛

 عمال احلق يف التنمية يف مجيع البلدان ويف تنفيذ إعالن األلفية؛تساهم مسامهة ال يستهان هبا يف إ )ج( 

 تؤيد اتباع هنج يربط بني احترام حقوق اإلنسان واعتماد تدابري ملموسة توفر للفقراء فرصاً جديدة؛ )د( 

 بالشكر جلميع من أسهم يف وضع هذه املبادئ التوجيهية، وخباصة أثناء احللقات الدراسية     تتوجه -٢ 
وكذلك خالل  ) الربازيل(، وساو باولو    )اهلند(، وبوين   )فرنسا(، وبريليه   )تايلند(مـية املعقودة يف بانكوك      اإلقلي

دورات املنتدى االجتماعي، وعلى وجه التحديد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، أمالً يف أن تشجعهم هذه 
امتهم وإعادة اكتساب حقوقهم ويف أن تساعد       املبادئ التوجيهية يف ما يبذلونه من جهود يومية للحفاظ على كر          

 على حتقيق التغيريات اليت يصبو إليها هؤالء األشخاص بصفة مشروعة؛

 على التقرير النهائي لفريق اخلرباء املخصص وعلى مشروع املبادئ التوجيهية املرفق هبذا القرار؛توافق  -٣ 

توجيهية، بالتشاور مع اخلرباء ومع إىل جملـس حقوق اإلنسان أن يدرس هذه املبادئ ال  تطلـب    -٤ 
 .األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع واجلمعيات اليت تساندهم، هبدف اعتمادها وإحالتها إىل اجلمعية العامة

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

 املرفق

 مشروع مبادئ توجيهية

 ) أ(" حقوق الفقراء: وحقوق اإلنسانالفقر املدقع"

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

دنية قوق امل احل العهد الدويل اخلاص ب     وعلى إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ا تؤكـد مـن جديد على     إذ   
والسياسـية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصكوك األخرى املتعلقة حبقوق             

 ،اإلنسان اليت اعتمدهتا األمم املتحدة

                                                      

 .املستعملتان يف هذا النص حتيالن إىل وضع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع" فقر"و" فقري"كلمتا  )أ(
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إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها      املنصوص عليها يف    األحكام ذات الصلة     وإذ تضع يف اعتبارها    
إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية     يف  ، و ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥املؤمتـر العـاملي حلقوق اإلنسان يف        

مارس / آذار ١٢لعاملي للتنمية االجتماعية، اللذين اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي يف          وبـرنامج عمـل مؤمتر القمة ا      
 والقرارات الالحقة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٧يف جلمعية العامة  الذي اعتمدته ا٤٦/١٢١القرار ، و١٩٩٥

 ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨مة يف   اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن هذه املسألة، وإعالن األلفية الذي اعتمدته اجلمعية العا           
 وأهداف التنمية املبينة يف اإلعالن اليت تعهدت الدول رمسياً مبوجبها بأن ال تألو جهداً يف سبيل القضاء على البؤس،

 اليت شدد فيها رؤساء الدول      ٢٠٠٥ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        أيضاً وإذ تضع يف اعتبارها    
جلميع األفراد، ال سيما "وأقروا فيها بأن "  يف العيش حبرية وكرامة، مبنأى عن الفقر واليأسللشعوب احلق"على أن 

الضـعفاء من الناس، احلق يف التحرر من اخلوف والتحرر من العوز، وأن تتاح هلم فرصة متساوية للتمتع جبميع                   
 ،"حقوقهم وتنمية إمكاناهتم البشرية على أكمل وجه

 ويف العديد ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٤/٢٣٢لعامة، يف قرارها     بأن اجلمعية ا   وإذ تذكر  
مـن قراراهتا الالحقة يف هذا الشأن، الحظت بقلق عميق أن أغلبية املتأثرين بظاهرة الفقر املدقع هم من النساء                   

قها العميق   عن قل  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٥٦واألطفال، وأن اجلمعية أعربت يف قرارها       
 من استمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، أياً كانت ظروفها االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية،

، ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ يف ٤٧/١٣٤ بأن اجلمعية العامة، منذ اعتمدت قرارها وإذ تذكر أيضاً 
شكالن انتهاكاً لكرامة اإلنسان وشددت على ضرورة       مل تكف عن تأكيد أن الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي ي         

إجراء دراسة كاملة ومعمقة لظاهرة الفقر املدقع ترتكز على جتارب وأفكار أفقر الناس، وهي مهمة نفذها بالفعل     
 فريق اخلرباء املخصص التابع للجنة الفرعية،

در إىل تغيري وضعهم ووضع  أن من يعيشون يف فقر ويف فقر مدقع على اخلصوص هم أول من يباترىوإذ  
 أسرهم وأنه ينبغي، على سبيل األولوية، االعتراف جبهودهم ومساندهتا،

، مثلما شددت على ذلك اجلمعية العامة، بأن استئصال شأفة الفقر هو عقبة هائلة يف طريق العوملة وإذ تسلم 
 ؛ن دويل مستمر وعمل وطين حازموبأنه ال ميكن جتاوز هذه العقبة إال بواسطة سياسة منسقة تكون مثرة تعاو

، على غرار ما فعلت اجلمعية العامة، على أن الفقر الشديد والعام يقف حجر عثرة يف                وإذ تعيد التأكيد   
 طريق التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان ويقوض الدميقراطية واملشاركة الشعبية،

نسانية وحقوقهم املتساوية وغري القابلة للتصرف       أن الكرامة املتأصلة يف مجيع أفراد األسرة اإل        وإذ تعتـرب   
 تفرض االهتمام، على سبيل األولوية، بأفقر الناس وأكثرهم إقصاًء،

 على أن الفقر املدقع ال يزال موجوداً يف كل أصقاع العامل، وأنه يشكل إنكاراً               وإذ تؤكـد مـن جديد      
ى أنه جيب على اجملتمع الدويل أن يستمر يف اعتبار          حلقوق اإلنسان وقد يهدد يف حاالت معينة احلق يف احلياة وعل          

 احلد الفوري منه والقضاء عليه هنائياً من أهم األولويات،
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 املقررات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان اليت دانت مراراً حالة              وإذ تضـع يف اعتبارها     
 ٤يف  ألساسية للشخص وتأخذ يف االعتبار اإلعالن الصادرالـبؤس يف العـامل وشـددت على أهنا متثل إنكاراً للحقوق ا      

 عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              ٢٠٠١مايو  /أيار
 ٢٠٠١أبريل  /سان ني ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٣١واالجتماعية والثقافية، وإذ تذكر، يف السياق نفسه، بأن اللجنة، يف قرارها            

بفريق خرباء خمصص،  باالستعانة ويف قـرارات أخرى صدرت عنها يف هذا الشأن، طلبت إىل اللجنة الفرعية أن تصوغ،         
 مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ القواعد واملعايري القائمة يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع،

ها على جملس حقوق اإلنسان كي ينظر فيها، آملةً أن تشكل           املـبادئ التوجيهية التالية وتعرض    تعـتمد    
 .موضوع مناقشة معمقة من جانب مجيع األطراف املعنية بغية اعتمادها

 حقوق الفقراء: حقوق اإلنسان والفقر املدقع

الفقـر هـو الوضـع الـذي يعيشه إنسان حمروم بصورة دائمة أو مزمنة من املوارد والوسائل                  -١ 
ن واملقـدرة الضرورية للتمتع مبستوى معيشي الئق وباحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية            واخلـيارات واألمـا   

 .) ب(والسياسية واالجتماعية األخرى

اإلنسان؛ ومن مث فإنه جيب، على سبيل  لكرامةاالجتماعي انتهاكاً إلقصاء الفقر املدقع وا يشكلو -٢ 
 .طنية والدوليةاألولوية، إدراج تدابري ملكافحتهما يف اخلطط الو

ولألشـخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع كامل احلق يف املطالبة بوضع سياسات وبرامج على                -٣ 
الصعيدين الوطين والدويل ترمي إىل اجتثاث الفقر املدقع وبتنفيذها بفعالية عن طريق اتباع مبادئ حقوق اإلنسان                

 .وهذه املبادئ التوجيهية

 احلق يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف          قر مدقع ولألشـخاص الذين يعيشون يف ف      -٤ 
 . مجعاءذلك حق املشاركة يف صنع القرارات اليت تعنيهم واملسامهة يف توفري أسباب الرفاهية ألسرهم وجمتمعاهتم وللبشرية

ن وعـلى الدول، وكذلك مجيع هيئات اجملتمع على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، أ     -٥ 
تتخذ إجراءات فعالة كي تضع حداً للفقر املدقع؛ وحتقيقاً هلذا الغرض، عليها أن تتخذ إجراءات بناء على خطط                  
وبصورة شفافة ويف إطار شراكة مع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مع تقدمي تقارير دورية عما تقوم به                   

وعلى . ي والوطين، وفقاً للقواعد القانونية املعمول هبامن أعمال على مجيع املستويات، وخباصة على املستويني احملل
املستوى الدويل، جيب أن تعد الدول تقارير دورية عن أعماهلا تقدمها إىل هيئات رصد املعاهدات، وال سيما العهد 

 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                      

إعالن جلنـة احلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة بشـأن الفقـر والعهد الدويل اخلاص            ) ب(
 ٢، امللحق رقم    ٢٠٠٢الوثائق الرمسيـة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      (ة واالجتماعية والثقافية    باحلقوق االقتصادي 

[E/2002/22-E/C.12/2001/17]٨، الفقرة )، املرفق السابع. 
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ويتعني على الدول واملنظمات احلكومية الدولية والشركات الوطنية وعرب الوطنية واملنظمات غري  -٦ 
احلكومية، من مجلة مؤسسات أخرى، أن تضع يف اعتبارها حقوق اإلنسان وأن حتترمها احتراماً تاماً، خاصة منها املبادئ                  

 قرار صريح،   هلذه احلقوق، سواء كان نامجاً عن إمهال أو عن        فانتهاك الكيانات السالفة الذكر     . املتضـمنة يف هذا النص    
 .جيب أن ُيعترب انتهاكاً حلقوق اإلنسان وجيب أن ُيعترب مرتكبوه مسؤولني عنه بكل ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية

 ١الفرع 

 مشاركة الفقراء -ألف 

ألنشطة اليت تعنيهم وخاصة يف حيق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع أن يشاركوا يف مجيع ا -٧ 
وإن تنفيذ تلك السياسات والربامج دون مساعدة األشخاص املعنيني ومجعياهتم . بـرامج اجتـثاث الفقـر املدقع     

 .ومنظماهتم ميثل انتهاكاً للحق يف املشاركة يف الشؤون العامة

 القرار يف    يف عملية صنع    الناس فقراً  شدتعزز مشاركة أ  و الدولُتشـجع   مـن اجلوهـري أن      و -٨ 
ويتعني، إضافة . اجملتمعات اليت يعيشون فيها ويف تعزيز حقوق اإلنسان ويف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع

لمشاركة يف  ل و وسائل لتنظيم أنفسهم  فة  عضستلفئات امل لالذين يعيشون يف فقر و    لألشخاص   إىل ذلـك، أن تتيح    
هم عنيوضع اخلطط وتنفيذ السياسات اليت ت    يف  ، وال سيما    هاميع جوانب جبواالقتصادية واالجتماعية    احلياة السياسية 

 .) ج(شركاء يف التنميةحبق هم وهو ما سيجعل من

 وجيب على الدول أن تتخذ إجراءات يف مجيع امليادين ملكافحة تأنيث الفقر وضمان مشاركة - مكرراً ٨ 
جيب احلرص يف كل برنامج أو تشريع يرمي إىل القضاء و. النساء يف مجيع براجمها الرامية إىل مكافحة هذه الظاهرة

على الفقر املدقع على مراعاة اختالف أوضاع النساء والرجال، وتصحيح أوجه التفاوت بني البنات والبنني، وبني 
 .النساء والرجال، يف استخدام املوارد والتمتع باحلقوق وممارسة املسؤوليات ومساندة احلياة األسرية

تكون برامج مكافحة الفقر معروفة لدى عامة الناس وأن تكون هلا أهداف حمددة وأن       وجيب أن    -٩ 
وجيب على . توضـع هلا مؤشرات متكن من تقييم تنفيذها وكذلك آليات للمراقبة واملتابعة واملسؤولية االجتماعية   

تثاثه أن تشجع على إنشاء الدول واهليئات العامة واخلاصة اليت تنجح يف تنفيذ سياسات وبرامج للحد من الفقر واج
 .هيئات تناط هبا مهمة التقييم واملراقبة ويشارك فيها األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

  التمييز والوصم-باء 

بوصفه انتهاكاً حلقوق    فقر مدقع    جتب املعاقبة على التمييز يف حق األشخاص الذين يعيشون يف          -١٠ 
راء أو مجعياهتم أو جتمعاهتم أو أحيائهم أو أماكن سكناهم ونعتهم بأهنم            وبالتايل جيب اعتبار وصم الفق    . اإلنسان

ن  على اآلخرين وينتهجون العنف وبغري ذلك من األوصاف السلبية أشكاالً م   أشـخاص بـال حقـوق ويشكلون خطراً       
 مظهرهم أو على أي     وميثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان التمييُز ضد الفقراء بناء على صورهتم أو ملبسهم أو            . التمييزأشـكال   

                                                      

 .٢٠٠١مارس / آذار١٤ املؤرخ ٥٥/١٠٦قرار اجلمعية العامة  ( ج)
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 الفاعلة املعنية ملزمة والدولة واهليئات الدولية وغريها من اجلهات. سبب آخر يرتبط بوضع الفقر املدقع الذي يعيشون فيه
 .بانتقاد ومكافحة وصم الفقراء وبالترويج لصورة متوازنة وصحيحة لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

م دور أساسي يف عمليات التمييز والوصم، ومن مث يف مكافحة           ولوسـائل االتصال ونظم التعلي     -١١ 
 .هذه الظواهر

ويـتعني على موظفي الدولة وموظفي املنظمات الدولية والعاملني يف املنظمات اإلنسانية وعلى              -١٢ 
ا مجيع من يعملون يف جمال القضاء على الفقر أن يقيموا مع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع عالقات قوامه                  

احترام كرامتهم وحقوقهم األساسية خاصة يف طريقة معاملة األشخاص ويف تقدمي اخلدمات واإلعانات اإلنسانية              
وتقع هذه االلتزامات على املوظفني العاملني يف ُنظم املساعدة االجتماعية وجيب أن . ويف صياغة املشاريع وتنفيذها

 . للفقراءيكون عدم التمييز املبين على وضع الفقر حقاً مكفوالً

 ٢الفرع 

  ترابط احلقوق فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة-جيم 

حيق لكل من يعيش يف فقر مدقع أن يتمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وهي حقوق غري قابلة للتجزئة  -١٣ 
املدقع باعتبار أن   وممارسة هذه احلقوق هي الشرط الواجب توفره من أجل القضاء على الفقر             . ومترابطة فيما بينها وعاملية   

 فإن إعادة حق ما وعلى العكس من ذلك،. احلـرمان من أي من تلك احلقوق يؤثر سلباً على جمموع حقوق األشخاص  
 .) د(مبعزل عن احلقوق األخرى ليس شرطاً كافياً لكي خيرج األفراد وأسرهم وجمتمعاهتم من حالة الفقر املدقع

  احلقوق املدنية والسياسية-دال 

وهلم احلق  . من يعيشون يف فقر مدقع احلق يف االعتراف بشخصيتهم القانونية يف كل مكان            لكل   -١٤ 
شخصية "يف املشـاركة الكاملـة يف حياة اجملتمع الذي يعيشون فيه، ويف أن يكون هلم حمل إقامة وأن يتمتعوا ب                       

 القانوين وأن يتمتعوا جبميع     حمددة وأن ميلكوا بطاقة هوية أو أي وثيقة أخرى تثبت جنسيتهم أو وضعهم            " قانونية
احلقـوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق                

وجيب أن يتمتعوا باملواطنة الكاملة يف الدولة اليت حيملون جنسيتها، وهلم احلق يف املشاركة دومنا . املدنية والسياسية
وأي إنكار حلقوق الفقراء املدنية والسياسية      . اة السياسية لتلك الدولة واملشاركة يف الشؤون العامة       متيـيز يف احلي   

 .بسبب الفقر املدقع الذي يعيشون فيه جيب اعتباره متييزاً جسيماً، سواء طال هذا اإلنكار حق فرد أو مجاعة

حتياجات أطفاهلم والعناية هبم    وحيق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إنشاء أسرة وتلبية ا           -١٥ 
 .وتربيتهم والتمتع بالكرامة األساسية املتأصلة لدى كل إنسان مبا يضمن احترام احلياة اخلاصة واألسرية

وجيـب على احلكومات، باخلصوص، وضع حد للعنف الذي متارسه جهات فاعلة تابعة للدولة               -١٦ 
 مدقع وال سيما األطفال والنساء وتأمني محاية أمنية كافية          وغري تابعة هلا يف حق األشخاص الذين يعيشون يف فقر         

                                                      

 .١٧٨، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1993نظر ا ) د(
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وجيب على الدولة أن تضع برامج تثقيفية موجهة للسكان عموماً ولقوات الشرطة خصوصاً حبيث تشجع على . هلم
وجيب أن يتمتع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا              . عدم التمييز يف حق البؤساء    

وجيب تقدمي كل شخص مسؤول عن ارتكاب أعمال تنطوي على عنف          . هم وأن يتاح هلم التقاضي دون متييز      غري
 .ومتييز يف حق أشخاص يعيشون يف ظروف من البؤس إىل العدالة ومعاقبته على ذلك

وجيب على الدولة بشكل خاص أن حترص على محاية الفئات املستضعفة من السكان، ومنهم من  -١٧ 
والدولة ملزمة بتنفيذ برامج    . هلم وأطفال الشوارع واملعوقون واملسنون وهم األكثر تأثراً بالفقر املدقع         ال مـأوى    

 .فعالة لفائدة هذه الفئات املستضعفة بوجه خاص

ويـتعني على الدول اختاذ تدابري خاصة ترمي إىل تأمني محاية الفقراء من أن ُتنتهك كرامتهم وحياهتم                  -١٨ 
وجيب أن تكون تلك احلماية فعالة وجمانية ومكفولة على قدم املساواة مع أشخاص             . وشرفهم ومسعتهم اخلاصة وسالمتهم   
 .القانون اآلخرين

  احلق يف الغذاء-هاء 

وعلى الدولة . لكل إنسان احلق يف غذاء صحي وكاف ومناسب ويف أال يتعرض خلطر اجلوع واجملاعة -١٩ 
 .، بصورة فردية أو مجاعية، يف احلصول مادياً واقتصادياً على غذاء مناسبواجملتمع الدويل واجب تأمني حق كل إنسان

ولـتأمني احلصـول عـلى الغذاء، حيق لسكان األرياف الفقراء امتالك أراضيهم بصورة فعلية                -٢٠ 
وجيب على الدول وعلى اجملتمع الدويل التشجيع على محاية حقوق          . وتسـجيل ملكيـتهم هلـا حسب األصول       

ملكـية أراضيهم والتشجيع على أشكال من اإلصالح الزراعي تتيح امتالك أراض جديدة ومحاية              املـزارعني يف    
أراضـي السكان األصليني وترسيم حدودها وكذلك أراضي وأقاليم األقليات املنحدرة من الرقيق ومحاية املوارد               

 اخلاصة مبجموعات الرعاة    السـمكية ومناطق الصيد البحري التابعة جملتمعات الصيادين احملترفني وحقوق الرعي          
 .الرحل وحقوق القنص اخلاصة بكل من يعيشون على هذه املوارد

ويف حاالت اجلوع أو اجملاعة ويف حال تقدمي املساعدة االجتماعية يف شكل أغذية أو توزيع مواد  -٢١ 
كال توزيع منظمة تشجع غذائية أو تدابري مشاهبة، يتحتم احترام كرامة األشخاص احتراماً تاماً عن طريق اتباع أش

 .على املشاركة الفعالة للسكان املعنيني

 وسرقة املساعدة اإلنسانية الدولية والغش املقصود يف املواد       الفساد وهتريب األغذية  وجيب اعتبار    -٢٢ 
أو جنحاً  ،   من األعمال السيئة   وما يف حكمها  الغذائية املوجهة إىل السكان وتوزيع مواد غذائية منتهية الصالحية          

 . رادعةجرائم بالغة اخلطورة وباخلصوص انتهاكات حلقوق اإلنسان وال سيما حقوق الفقراء يعاقب عليها بعقوبات

  احلق يف الصحة-واو 

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلق يف الصحة وعلى الدولة أن تضمن إعمال هذا احلق                 -٢٣ 
 .إعماالً مناسباً
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احلق يف معاملة كرمية وإنسانية قوامها االحترام من جانب أنظمة          ولكـل من يعيشون يف بؤس        -٢٤ 
ولذلك فإنه من الضروري تدريب العاملني يف جمال الصحة على معرفة الواقع الذي يعيشه              . الـرعاية الصـحية   

 .األشخاص احملرومون وأسرهم وعلى إقامة عالقات شراكة معهم

املدقع حيث تستشري جوائح وأوبئة وأمراض تصيب       وحيق لألشخاص الذين يعيشون يف مناطق الفقر         -٢٥ 
اإليدز أو املالريا أو داء السل أو اجلذام أو التيفوس، أن يتمتعوا بالصحة             /عمـوم السكان، كفريوس نقص املناعة البشري      

 جملموع والدولة املعنية ملزمة بكفالة احلق يف الصحة    . واملشاركة بنشاط يف تصميم برامج استئصال تلك األمراض وتنفيذها        
ويف احلاالت اليت تتجاوز قدرهتا على االستجابة، جيب        . سـكاهنا مبن فيهم قطاعات السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع          

 .على الدولة طلب املساعدة من اجملتمع الدويل وعلى هذا اجملتمع أن يقدم هذه املساعدة بشكل فوري

وبالتايل فإن أي إمهال من جانب      . ياةوهـناك رابـط وثـيق بني احلق يف الصحة واحلق يف احل             -٢٦ 
املسـؤولني عـن تنفيذ خطط الوقاية أو العالج وأي ختطيط خاطئ أو غري مناسب أو سيئ النية يؤدي إىل وفاة                     

 .أشخاص جيب أن يفضي إىل حماكمة املسؤولني ومعاقبتهم على الصعيدين الوطين والدويل

 أو التهريب أو االجتار يف السوق السوداء أو أي          وجتب املعاقبة على ممارسات السرقة أو الفساد       -٢٧ 
جـنحة أخرى تتعلق باللقاحات أو األدوية أو املواد املستعملة يف اجلراحة أو غريها اليت كانت الغاية منها تقدمي                   
املسـاعدة يف جمال الصحة، معاقبة صارمة واعتبارها جرمية شديدة اخلطورة، حسب خطورهتا، وجيب أن تكون                

 .وحيق للضحايا وملن خيلفهم احلصول على تعويضات.  وحماكمة يف احملاكم املختصةموضع مالحقة

  احلق يف املاء الصاحل للشرب-زاي 

حيق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلصول على املاء الصاحل للشرب ويتعني على الدولة  -٢٨ 
ية اليت يستشري فيها الفقر، جيب على الدولة توفري ويف املناطق الريف. أن تكفل هلم احلصول على هذه اخلدمة جماناً

وإذا تعذَّر على الدولة املعنية القيام بذلك       . املاء الصاحل للشرب كلما تسببت الظروف املناخية يف حدوث جفاف         
 .بصورة مستقلة، وجب عليها طلب املساعدة من اجملتمع الدويل امللزم بتقدميه

لذا، جيب اعتبار أي إمهال أو تفريط . لة وثيقة حبياة األشخاص وللحق يف املاء الصاحل للشرب ص      -٢٩ 
وباملثل، جيب اعتبار تدمري وسائل التزويد . أو ختطيط يؤدي إىل عدم توفري خدمة توزيع املاء مساسا باحلياة البشرية

لسكان على املاء الصاحل باملاء وبيع احلقوق املتعلقة باملاء وخصخصة املوارد املائية وإدارهتا املؤدية إىل تعذر حصول ا
 .للشرب مساساً هبذا احلق

  احلق يف املسكن-حاء 

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع احلق يف احلصول على مسكن الئق حيتمون به من عوارض  -٣٠ 
 .املناخ ويف التمتع حبياة أسرية ويف النماء يف ظروف كرمية والئقة

 امللكية اخلاصة أو الفردية أو التعاونية أو اجملتمعية         ولكـل مـن يعيشون يف فقر مدقع احلق يف          -٣١ 
ملسـاكنهم وأثاثهم وأدواهتم بكل أنواعها، ويف املناطق الريفية حيق هلم أن ميلكوا أراضيهم ومساكنهم وأدواهتم                
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 ويتعني على الدولة أن تضمن للفقراء. وماشـيتهم وغري ذلك من ضرورات احلياة اليومية ملكية جمتمعية أو فردية      
 .احلصول على مسكن حبيث يكون ذلك وسيلة سريعة لتحسني ظروف حياهتم

وجيـب على الدول بشكل خاص، يف إطار سياساهتا الرامية إىل استئصال شأفة الفقر، أن تشدد    -٣٢ 
على سياسة توفري السكن وأن تشجع املشاركة النشيطة ملن يعيشون يف فقر مدقع يف حتديد هذه السياسة وتنفيذها 

وجيب . وعلى الدول بوجه خاص أن هتتم بنوعية املساكن االجتماعية اليت تبنيها ومبدى مناسبتها. هتا وتقييمهاوإدار
أن يعاقـب القضاُء بصرامة على الفساد وسوء إدارة مواد البناء واإلمهال واعتبار ذلك نوعاً من التمييز وانتهاكاً                  

 .حلقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا الفقراء

 يف التعليم ويف الثقافة احلق -طاء 

وحيق هلؤالء األشخاص وألوالدهم احلصول على التعليم       . لكل من يعيش يف فقر مدقع احلق يف التعليم         -٣٣ 
اإلقصاء  األساسي والوصول إىل خمتلف املستويات الدراسية اليت يتيحها نظام التعليم دون أن يتعرضوا ألي شكل من أشكال                

 . اخلصوصأن تكفل احلصول على التعليم لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع على وجهوجيب على الدولة . أو التمييز

وجيب تنفيذ برامج خاصة    . ولكل من يعيشون يف فقر مدقع احلق يف االستمتاع بالثقافة والفنون           -٣٤ 
ارة املوارد،  تتـيح االستمتاع بالثقافة وتتيح التدريب والقراءة واالستمتاع بالفن واألدب وتدرب على تدبري وإد             

ضـمن أمـور أخـرى، بالتعاون مع الفقراء ومع أسرهم ومبشاركتهم النشيطة فيها باعتبار تلك الربامج وسائل           
وجيب أن يكون اهلدف من برامج التدريب والثقافة، سواء كانت من وضع وتنفيذ الدولة . الستئصال شأفة البؤس

 .لى معرفة حقوقهم وتثمني جتربتهمأو هيئات خاصة، إىل احترام كرامة الفقراء وتشجيعهم ع

  احلق يف العمل-ياء 

وجيب . وكرمي ومنتج ومضمون مقابل أجر الئق      لكل من يعيش يف فقر مدقع احلق يف عمل الئق          -٣٥ 
أن تضـمن ل ـه سياسات الدولة احلق يف العمل وحقوق العمال واحلق يف محاية اجتماعية كافية وأنظمة ضمان                   

وجيب أن تأخذ سياسات مكافحة الفقر املدقع يف االعتبار احلق يف العمل            . ة واألزمات اجـتماعي ملواجهة البطال   
 .بوصفه عامالً من عوامل مكافحة هذه الظاهرة

أمـا فيما يتعلق باحلصول على عمل، فيجب على الدولة واجملتمع أن جيدَّا يف القضاء على كافة                  -٣٦ 
 اإلقامة أو األوضاع املعيشية أو العنصر أو العرق أو اجلنس أو أشكال التمييز على أساس املظهر أو الشكل أو حمل

وجيب فرض العقوبة الواجبة يف حالة التمييز يف العمل ألسباب تتعلق           . أي اعتبار آخر ناجم عن حالة الفقر املدقع       
 .بالفقر املدقع وال متت بصلة إىل إجادة العمل

م باإلنصاف حىت ال يعيش العاملون      وجيـب عـلى الدولـة أن تكفل وجود قوانني عمل تتس            -٣٧ 
وجيب على الدولة   . املأجورون، الدائمون وخصوصاً منهم املؤقتون، هم وأسرهم، يف حالة من الفقر رغم عملهم            

القضاء على عمل األطفال وعلى الدعارة والسخرة ومجيع أشكال الرق املعاصرة واألنشطة األخرى اليت يضطر من 
 .ستها يف كثري من األحيانيعيشون يف فقر مدقع إىل ممار
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  احلق يف اللجوء إىل احملاكم-كاف 

. جلميع من يعيشون يف فقر مدقع نفس احلق الذي يتمتع به باقي املواطنني يف اللجوء إىل احملاكم                 -٣٨ 
وجيـب على الدولة وعلى النظام القضائي احلرص على ضمان املساواة أمام القانون وعدم التمييز يف إقامة العدل                  

 . أساس املظهر اخلارجي أو حمل اإلقامة أو أي اعتبار آخر ناجم عن الفقر املدقععلى

وجيب على الدولة وعلى اهليئات القضائية ضمان توفري املساعدة القانونية اجملانية واجليدة للدفاع              -٣٩ 
امات وجيب على القضاة أن يشرحوا بشكل واضح ومفهوم االهت        . عـن األشـخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع        

واإلجـراءات، ويف حـال تعلـق األمر بأشخاص ال يتكلمون اللغة الرمسية املعتمدة يف احملكمة املعنية، عليهم أن          
 .يستعينوا مبترمجني حتريريني وفوريني متخصصني باجملان

وجيـب عـلى الدولـة أن تنفذ برامج تعليمية وإعالمية ملساعدة الفقراء على معرفة حقوقهم                 -٤٠ 
وباملثل، جيب على الدولة وعلى النظام القضائي تنفيذ برامج لتدريب          . لقانونية والقضائية املتاحة هلم   واإلجراءات ا 

 .القضاة وحمامي الدفاع وموظفي السلطة القضائية على إعمال العدالة بالنسبة للفقراء

 ٣الفرع 

  التزامات الدولة والتعاون الدويل-الم 

والتعاون .  وبالتايل فإن إعماهلا يتطلب تضافر جهود اجملتمع الدويل   تتسـم حقوق اإلنسان بصفة العاملية      -٤١ 
 .الدويل واجب على الدول ويتعني عليها أن ختصص له جزءاً هاماً من مواردها، خاصة منها الدول املتقدمة

وجيـب على التعاون الدويل أن يتزايد يف إطار احترام حقوق اإلنسان األساسية وأن يرمي إىل                 -٤٢ 
والدول واجملتمع الدويل ملزمة باختاذ إجراءات فورية من أجل وضع حد ألوضاع الفقر             .  إعمـاالً تاماً   إعماهلـا 

وحيثما وجدت أوضاع دائمة من الفقر الشديد واألوضاع النامجة عن كوارث طبيعية أو . واجملاعة والبؤس السائدة
فية يف أسرع وقت ممكن، ال تكون       عن نزاعات مسلحة أو عن أوضاع أخرى جترب الدول على ختصيص موارد كا            

الدولة املعنية وحدها هي من جيب عليها اختاذ إجراءات فورية وإمنا يتوجب األمر نفسه على اجملتمع الدويل الذي                  
وجيب على اهليئات الدولية العليا أن تضع تدابري وقائية وأن تقدم           . تقـع على عاتقه مسؤولية وضع برامج خاصة       

 .فاً إمنائية على املديني املتوسط والبعيد من أجل إهناء هذه األوضاع بصورة متضامنة وفعالةاملساعدة وأن حتدد أهدا

وجيـب أن يقـترن الـتعاون الدويل بتدابري مالئمة يف جمال التجارة الدولية وتطوير األسواق                 -٤٣ 
. الفقر املدقع واالسـتثمارات وسـوق السالح وتنظيم سوق العمل حىت تكون فعالة وال تؤدي إىل تسريع دورة                 

وجيـب أن يكون إلغاء الديون اخلارجية وخفض معدالت الفائدة املالية وأي تدبري آخر من هذا القبيل جزءاً من                   
 .سياسة التعاون الدويل اليت تتبعها الدول ومن التزاماهتا
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  واجبات ومسؤوليات اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص يف مكافحة الفقر-ميم 

 اهليئات العامة واخلاصة املنخرطة يف مكافحة الفقر املدقع، يف البلدان الصناعية كما يف البلدان إن -٤٤ 
النامية، أو يف تقدمي املساعدة اإلنسانية أو يف التعاون الدويل أو يف اخلطط والربامج اإلمنائية أو التعليمية أو غريها،                   

دافها وكذلك بالكشف عن متويلها وبإصدار تقارير عن        ملـزمة بـاإلعالن عن براجمها وبالتعريف بأساليبها وأه        
 .وجيب أن تتماشى التزاماهتا ومسؤولياهتا مع النظام الدويل حلقوق اإلنسان ومع املبادئ التوجيهية القائمة. أنشطتها

وجيـب أن يتحـلى العـاملون يف املنظمات الدولية العامة واخلاصة ويف املنظمات غري احلكومية ويف                  -٤٥ 
ت واملنظمات اليت تستهدف القضاء على الفقر مبستوى مهين وأخالقي رفيع يف ما يقومون به من أعمال وأن يثبتوا                   احلركا

وباملثل، فإنه . ذلـك، وجيـب أن ينطلقوا يف عملهم من مبادئ قانون حقوق اإلنسان الدويل ومن هذه املبادئ التوجيهية          
 كان وضعهم، مبن فيهم العاملون املتطوعون، ملراقبة مستقلة         جيـب إخضـاع التزامات ومسؤوليات هؤالء العاملني، أياً        

ونظـراً للطابع اإلنساين الذي يتسم به عمل هذه املنظمات، اليت كثرياً ما يكون العاملون فيها من                 . وملراقـبة املواطـنني   
هم احترام قواعد   املـتطوعني، وحـىت يتم التعبري عن تضامن أعمق جتاه الفقراء وظروف عيشهم، فإنه جيب أن ُيطلب من                 

 .السلوك األخالقي بشكل كامل وأن يلقى اإلخالل بتلك القواعد ما يستحقه من عقاب

وجيب على اجملتمع الدويل أن يرفع من شأن العمل التضامين والطوعي وأن يؤيده وميوله، خاصةً                -٤٦ 
ي والدويل، وجيب عليه تشجيع     ما يرمي منه إىل مكافحة الفقر وخلق ثقافة التضامن على الصعيد الوطين واإلقليم            

 .منظمات الفقراء واحلركات االجتماعية اليت تكافح من أجل استئصال شأفة الفقر يف سبيل إعمال حقوق اإلنسان

أكتوبر باليوم الدويل   / تشرين األول  ١٧وجيـب عـلى الدول وعلى اجملتمع الدويل االحتفال يف            -٤٧ 
، ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٤٧/١٩٦مة يف قرارها    للقضـاء على الفقر الذي أعلنته اجلمعية العا       

 .والذي ميثل فرصة ساحنة للرفع من شأن هذه التعبئة وتوطيدها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[

  تعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية- ٢٠٠٦/١٠

  اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،إن

من جديد أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية هي حقوق  إذ تؤكـد     
 مترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئة،

ق االقتصادية  يف اعتـبارها أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقو           وإذ تضـع     
واالجتماعية والثقافية، وجمموعة واسعة من النصوص األخرى، تنص دون لبس على أن لكل فرد احلق يف اإلعمال        

 الكامل حلقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
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  بإعالن احلق يف التنمية،وإذ تذكّر 

 من اجلزء األول من     ١٠ديد، يف الفقرة     بأن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد أكد من ج         وإذ تذكّر أيضاً   
إعـالن وبرنامج عمل فيينا، أن احلق يف التنمية هو حق عاملي غري قابل للتصرف وأنه جزء ال يتجزأ من حقوق                     
اإلنسان، وأن املؤمتر حث الدول واجملتمع الدويل على تشجيع التعاون الدويل الفعال إلعمال احلق يف التنمية وإزالة 

 عترض التنمية،العقبات اليت ت

 ٦ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، املعقود يف كوبنهاغن يف الفترة من              وإذ تأخذ يف احلسبان    
، وال سيما النداءات املوجهة يف برنامج عمله إىل منظومة األمم املتحدة لتعزيز أنشطة              ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢إىل  

ية من أجل ضمان تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي، وقدرة منظومة األمم      األمـم املـتحدة التنفيذية يف ميدان التنم       
املتحدة على مجع املعلومات وحتليلها وعلى وضع مؤشرات للتنمية االجتماعية، مع مراعاة األعمال اليت اضطلعت               

 هبا البلدان املختلفة، وخباصة البلدان النامية،

، والثالث  )إمداد التجمعات السكانية باملياه   (، والثاين   )د املائية تقييم املوار ( إىل القرارات األول     وإذ تشري  
الترتيبات (، والثامن   )البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا الصناعية     (، والرابع   )اسـتعمال املـياه يف الـزراعة      (

، اليت اعتمدها   ) املياه الترتيبات املالية للتعاون الدويل يف قطاع     (، والتاسع   )املؤسسية للتعاون الدويل يف قطاع املياه     
 ،١٩٧٧مارس / آذار٢٥ إىل ١٤مؤمتر األمم املتحدة املعين باملياه، املعقود يف مار دل بالتا باألرجنتني يف الفترة من 

، )١٩٩٠-١٩٨١( إعالن اجلمعية العامة للعقد الدويل لتوفري مياه الشرب واملرافق الصحية          وإذ تأخذ يف احلسبان    
 تشرين  ١٠ املؤرخ   ٣٥/١٨مـارس مـن كـل عـام، بيوم املياه العاملي وذلك يف قراريها               / آذار ٢٢واالحـتفال، يف    

 ، على التوايل،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٤٧/١٩٣ و١٩٨٠نوفمرب /الثاين

تقرير التنمية  "، واملبينة يف    "٢٠-٢٠" األهداف اليت ينشدها اتفاق من نوع مبادرة         أيضاً وإذ تضـع يف اعتبارها     
 ، وال سيما اهلدف املتمثل يف حصول اجلميع على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،"١٩٩٤شرية لعام الب

 إىل الربوتوكول امللحق باتفاقية محاية استخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية      وإذ تشري  
القتصادية ألوروبا والذي يشري إىل مبدأ       حتت رعاية اللجنة ا    ١٩٩٩، والـذي اعُتمد يف لندن عام        ١٩٩٢لعـام   

 اإلنصاف بني مجيع أفراد السكان فيما خيص احلصول على املاء،

 إىل مـبادئ إعالن ماديرا بشأن اإلدارة املستدامة للموارد املائية الذي اعتمده اجمللس            أيضـاً  وإذ تشـري   
أبريل / نيسان ٢٨ي اعتمده هذا اجمللس يف      ، والقرار الذ  ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٧األوروي املعين بقانون البيئة يف      

  بشأن مياه الشرب،٢٠٠٠

 ٥٥/١٩٦، يف قرارها "سنة دولية للمياه العذبة  "٢٠٠٣ أن اجلمعية العامة أعلنت سنة       وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 



A/HRC/Sub.1/58/L.11 
Page 31 

 املياه الذي اعتمدته جلنة احلقوق      املتعلق باحلق يف  ) ٢٠٠٢(١٥ التعليق العام رقم     وإذ تضـع يف اعتبارها     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي يؤكد أن املياه سلعة عامة أساسية للحياة والصحة وأنه ينبغي اعتبارها               

 سلعة اجتماعية وثقافية،

الذي ) ٢٠١٥-٢٠٠٥" (املاء من أجل احلياة   " بوجه خاص العقد الدويل للعمل       وإذ تـأخذ يف االعتبار     
، والذي تتمثل أهدافه يف زيادة ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٧ته اجلمعية العامة يف قرارها أعلن

التركـيز على املسائل املتصلة باملياه على مجيع املستويات، وعلى تنفيذ الربامج واملشاريع املتصلة باملياه، من أجل              
، وإعالن األلفية وخطة    ٢١واردة يف جدول أعمال القرن      املسـاعدة يف حتقـيق األهداف املتفق عليها دولياً وال         

 جوهانسربغ للتنفيذ،

 الذي قررت فيه أن تعهد إىل السيد        ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٧/١٨بقرارها  وإذ تذكّـر     
احلـاج غيسـة مبهمـة صياغة ورقة عمل، ال تترتب عليها آثار مالية، بشأن مسألة تعزيز إعمال حق اجلميع يف              

 لى مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،احلصول ع

 ورقة العمل اليت أعدها السيد غيسة بشأن تعزيز إعمال حق كل فرد يف احلصول               وإذ تضـع يف اعتبارها     
 ،)E/CN.4/Sub.2/1998/7(على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية 

، الذي وافقت فيه ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٢/١٠٥ إىل مقرر جلنة حقوق اإلنسان وإذ تشري 
على تعيني السيد احلاج غيسة مقرراً خاصاً مكلفاً بإجراء دراسة مفصلة عن العالقة بني التمتع باحلقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية وتعزيز إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات املرافق الصحية،

رحلي والنهائي اليت أعدها املقرر اخلاص عن تعزيز إعمال احلق يف  التقارير األويل واملوإذ تضع يف اعتبارها 
احلصـول عـلى مـياه الشرب وخدمات املرافق الصحية، واملقدمة إليها يف دوراهتا الرابعة واخلمسني واخلامسة                 

  E/CN.4/Sub.2/2003/WP.3 و E/CN.4/Sub.2/2002/10(واخلمسـني والسادسـة واخلمسـني عـلى التوايل          
 ،)E/CN.4/Sub.2/2004/20و

  أن املياه مصدر للحياة،وإذ تضع يف احلسبان 

 أن لكل فرد احلق يف احلصول على مياه الشرب بالقدر الكايف الذي يسد              وإذ تضـع يف احلسـبان أيضاً       
احتـياجاته األساسية ويف االستفادة من مرافق صحية مقبولة ثقافياً، وميكن الوصول إليها، وآمنة، وميكن حتمل                

 وتأخذ يف االعتبار مقتضيات النظافة، والكرامة اإلنسانية والصحة العامة ومحاية البيئة،تكاليفها 

 أن املوارد املائية متثل تراثاً مشتركاً وأنه جيب استعماهلا بشكل منصف وإدارهتا بالتعاون مع               وإذ تعتـرب   
 املستفيدين منها بروح من التضامن،

شخص يف العامل ما زالوا حمرومني من إمكانية احلصول على مياه  أن أكثر من مليار وإذ يقلقها بالغ القلق 
 الشرب وأن قرابة أربعة مليارات من األشخاص ال يعيشون يف ظروف صحية الئقة،
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عن ) E/CN.4/Sub.2/2005/25( بتقرير املقرر اخلاص السيد احلاج غيسة،        ترحـب مع التقدير    -١ 
اإلصحاح، الذي يتضمن مشروع مبادئ توجيهية إلعمال       إعمـال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات          
 احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح؛

 على أن احلق يف املياه هو حق من حقوق اإلنسان، الفردية واجلماعية، ويرتبط              تؤكد من جديد   -٢ 
 اإلنسان ويف التعليق رقم بشكل وثيق حبقوق أخرى منصوص عليها يف العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق        

 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛) ٢٠٠٢(١٥

 أنه جيب أال تفرض أي قيود على إمكانية حصول اجلميع على مياه الشرب، وأنه تؤكد من جديد -٣ 
 جيب إخضاعها لتنظيم ومراقبة السلطات العامة؛

 من هذا القرار واملتعلقة بإعمال احلق يف        ١لفقرة   املـبادئ التوجيهـية املشار إليها يف ا        تعـتمد  -٤ 
 احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح؛

 إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية أن تويل األولوية، يف عمليات صنع القرارات السياسية  تطلب -٥ 
 احلصول على مياه الشرب عـلى الصـعد الوطين واإلقليمي والدويل، إىل تنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال احلق يف       

 وخدمات اإلصحاح؛

 إىل مجيع الدول التعاون يف توفري مياه الشرب وخدمات اإلصحاح بغية إعمال حق اجلميع تطلب -٦ 
 يف املياه؛

 إىل األمني العام أن يطلع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية باملسائل              تطلـب  -٧ 
صـحاح عـلى املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات               املتصـلة باملـياه واإل    

 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛) ٢٠٠٢(١٥اإلصحاح، وكذلك على التعليق العام رقم 

 السـيد غيسـة إىل مواصلة عمله بشأن احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات                تدعـو  -٨ 
ـ  حاح وإىل تقدمي تقرير متابعة إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية أو، يف حالة عدم وجودها، إىل                 اإلص

 الدورة األوىل آللية املشورة من اخلرباء اليت تنشأ يف املستقبل جمللس حقوق اإلنسان؛

ات  أن تعـرض تقرير السيد غيسة من إعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدم               تقـرر  -٩ 
اإلصـحاح الـذي يتضمن مشروع مبادئ توجيهية تتعلق بإعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب إىل جملس                  

 .حقوق اإلنسان كي ينظر فيها ويعتمدها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[
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  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية -٢٠٠٦/١١
 و إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية       أ

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ، )A/HRC/Sub.1/58/19( بتقرير الفريق العامل املعين باألقليات عن دورته الثانية عشرة إذ حتيط علماً 

 بتزايد مشاركة ممثلي األقليات يف دورات الفريق العامل،وإذ ترحب  

دير ملشاركة اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات مشاركة نشطة يف الدورة الثانية            عن التق وإذ تعـرب     
 عشرة للفريق العامل،

  الشعور بالقلق إزاء االنتهاكات املستمرة حلقوق األقليات يف مجيع أحناء العامل،وإذ يساورها 

إلنسان، وتدعو إىل ضـرورة ضمان قضايا حقوق األقليات حبثاً وافياً يف جملس حقوق ا تؤكـد    -١ 
استمرار الفريق العامل املعين باألقليات أو هيئة مماثلة لـه ذات خربة لضمان تقدمي مشورة متخصصة بشأن قضايا 

 حقوق األقليات إىل اجمللس يف املستقبل، وتفضل تقدميها من خالل هيئاته الفرعية؛

ل عن مخسة أيام عمل، وتوصي بأن       بانعقاد هذه اهليئة العتيدة بني الدورات لفترة ال تق        توصـي    -٢ 
تضـمن هذه اآللية الوصول إليها من قبل ممثلي األقليات من مجيع أحناء العامل ومشاركتهم فيها وبأن تكون مبثابة      

 منرب للحوار والتفاهم بشأن قضايا حقوق األقليات؛

ايا األقليات والتفاعل    الفرصة التارخيية اليت يتيحها إنشاء والية اخلبري املستقل املعين بقض          تؤكـد  -٣ 
املسـتمر بينها وبني الفريق العامل للسري قدماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال املتابعة واخلربة                  

 الفنية واخلربة الفنية يف املوضوع حيث يتسم التكامل مع املنرب املفتوح الذي يوفره الفريق العامل بأمهية حامسة؛

اقتراح اخلبري املستقل إجراء دراسٍة والقيام، عند االقتضاء، باختاذ مبادراٍت           تالحـظ مع التقدير    -٤ 
بشأن احلاالت املعينة من حاالت األقليات اليت تسترعي انتباه الفريق العامل واليت قّدمها ممثلو األقليات واحلكومات 

 يف أثناء دورته الثانية عشرة؛

 برنامج عمل مدته سنتان يتضمن سلسلة من احللقات          طلب الفريق العامل واخلبري املستقل     تؤيد -٥ 
الدراسية اإلقليمية اليت تتناول إحداها حالة املتحدرين من أصول أفريقية يف األمريكتني، واليت تتطرق لعوامل إدماج 

اء األقليات الذي يؤدي إىل التنوع يف الشرطة واألمن والقضاء اجلنائي وذلك كمتابعة للدراسة اليت ُبحثت يف أثن                
، فضالً عن إعداد ثالث دراسات يف       )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2006/WP.1(الـدورة الثانية عشرة للفريق العامل       

موضـوعات حمددة، تعقبها حلقات دراسية ملواضيع حمددة بشأن جتارب قطرية إجيابية يف احلكم الذايت لألقليات،             
ليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،        وسبل ووسائل تعزيز تطبيق إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أق         

 والتمييز املزدوج ضد نساء األقليات؛ 
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  بالتقدم احملرز واخلطوات املتخذة يف إنشاء صندوق طوعي لدعم مشاركة ممثلي األقليات، ترّحب -٦ 
 وال سيما أبناء البلدان النامية، يف اجتماعات األمم املتحدة؛

تحدة السامية حلقوق اإلنسان مبواصلة العمل بربنامج الزمالة لألقليات          مفوضية األمم امل   توصـي  -٧ 
باعتـباره أداة ممتازة لبناء القدرات يف صفوف ممثلي األقليات ولدى منظمات األقليات بشأن جوهر وطرق عمل         

ء من  خمـتلف آليات وصكوك حقوق اإلنسان، وتشجع املفوضية على حتديد سبٍل ممكنٍة ملواصلة العمل مع الزمال               
 أبناء األقليات عند انتهاء الربنامج؛ 

 املفوضـية السامية واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، ومعهما الفريق العامل املعين             تدعـو  -٨ 
باألقلـيات، إىل القـيام من خالل التعاون املشترك بني الوكاالت بإشراك خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة،                 

لدولية، والبنوك اإلقليمية، ووكاالت التنمية اإلقليمية والوطنية يف التحقيق الفعال ألهداف           واملؤسسـات املالية ا   
وغايات إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وذلك بغية إدراك                 

ساواة يف احلقوق، وبغية القيام على حنو       أمهية جعل قضايا األقليات يف صلب االهتمامات العامة كوسيلة لبلوغ امل          
 . الصلةفّعال بتعزيز إدخال منظور األقليات يف صلب عمليات تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج ذات

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

 العامل العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف -٢٠٠٦/١٢

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 أن أحد مقاصد األمم املتحدة املبينة يف امليثاق هو حتقيق التعاون الدويل على حل               إذ تضـع يف اعتبارها     
املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق               

 نسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين،اإل

 ٥٩/١٧٤ و ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٤٨/١٦٣ إىل قـراري اجلمعية العامة       وإذ تشـري   
يل للسكان ، اللذين أعلنت فيهما اجلمعية العامة، على التوايل، العقد الدو٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

 األصليني يف العامل، والعقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل،

 إىل أن اجلمعية العامة قد حددت هدف العقد الثاين باعتباره يتمثل يف زيادة تعزيز التعاون وإذ تشري أيضاً 
ية املنحى ومشاريع حمددة الدويل من أجل حل املشاكل اليت يواجهها السكان األصليون عن طريق تنفيذ برامج عمل

 وزيادة الدعم التقين وأنشطة وضع املعايري املتصلة بذلك،
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، قد طلبت إىل األمني العام أن يعيِّن وكيل         ٥٩/١٧٤ أن اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ تأخذ يف احلسبان    
سق أن يقدم إليها يف دورهتا      األمـني العـام للشؤون االقتصادية واالجتماعية منسِّقاً للعقد الثاين، وطلبت إىل املن            

 الستني تقريراً عن برنامج عمل شامل للعقد الثاين،

 بـأن العقد الثاين وبرنامج عمله ينبغي أن يؤديا إىل تغيريات إجيابية من حيث حتقيق االحترام                 واقتـناعاً مـنها    
يومية، بالنظر إىل أن جلنة حقوق      واإلعمال الكاملني حلقوق وحريات السكان األصليني وحتقيق حتّسن حقيقي يف حياهتم ال           

، على الرغم من اإلجنازات اهلامة املتحققة أثناء        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٥١اإلنسان قد أعربت يف قراها      
العقـد األول، عـن بالغ قلقها إزاء ما يعانيه السكان األصليون يف مناطق كثرية من العامل من عدم استقرار يف مستويات             

القتصادية واالجتماعية لديهم ومن أوجه تفاوت يف أوضاعهم باملقارنة بعموم السكان، وأكدت من جديد احلاجة               التنمية ا 
 إىل اإلقرار حبقوقهم وحرياهتم وتعزيزها ومحايتها مبزيد من الفعالية،

، إعالن ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ٢٠٠٦/٢باعتماد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره     وإذ ترحب    
 مم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، الذي يشكل أحد األهداف الرئيسية للعقد األول،األ

 على أمهية التشاور والتعاون مع الشعوب األصلية ومنظماهتا يف ختطيط وتنفيذ برنامج العمل              وإذ تشـدد   
العقد الثاين واهليئات واآلليات للعقد الثاين، وكذلك على احلاجة إىل ضمان التعاون والتشاور الكاملني بني منسِّق 

األخـرى ذات الصـلة يف منظومة األمم املتحدة، مثل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، على النحو الذي                  
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٩سلّمت به جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها 

صليني هو حمفل يف غاية القيمة تفاعلت فيه بشكل مثمر بأن الفريق العامل املعين بالسكان األواقتناعاً منها  
سنوياً طوال أكثر من عقدين جهود الدول والشعوب األصلية ومنظماهتا وقادهتا، إىل جانب العديد من الوكاالت           
ر املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وعدد كبري من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وهو ما ييسِّ

حتقـيق إدراك متناٍم من جانب الرأي العام الدويل لكثري من اجلوانب واألبعاد احلقيقية للوضع الصعب للشعوب                 
 األصلية يف كثري من أحناء العامل،

 إىل الفريق العامل املعين ٢٠٠٥/٤٩ بـالدعوة اليت وجهتها جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها      وإذ ترحـب   
منسِّق العقد الثاين، عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،           بالسـكان األصليني بأن يقدم إىل       

قائمـة باألنشطة اليت ميكن النظر يف إدراجها احملتمل كجزء من عنصر حقوق اإلنسان يف برنامج العمل الشامل                  
 والعشرين،للعقد الثاين، والطريقة املناسبة اليت امتثل هبا الفريق العامل للطلب يف دورته الثالثة 

يف تقريـر العـامل املعـين بالسـكان األصـليني عـن دورتـه الثالـثة والعشرين                  وقـد نظـرت      
(E/CN.4/Sub.2/2005/26)               وخاصـة املرفق الرابع من هذا التقرير، الذي يقترح فيه الفريق العامل على منسق ،

اإلقليمية والوطنية من أجل إدراجها     العقـد الثاين قائمة باألنشطة اليت يتعني االضطالع هبا على الُصعد الدولية و            
 احملتمل يف برنامج العمل للعقد الثاين،
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احلاجة إىل مواصلة إيالء اهتمام خاص لتحقيق املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف  تأكيدتكرر  -١ 
يق الكامل  التخطـيط ألنشطة العقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل وتنظيمها وتنفيذها، من أجل التحق              

 ألهداف العقد؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان اشتراك              تطلب -٢ 
 مكتبها يف أنشطة عنصر حقوق اإلنسان من برنامج العمل للعقد الثاين، بالتعاون الكامل مع منسِّق العقد الثاين؛

السكان األصليني أن يتابع عن كثب األنشطة املضطلع هبا كجزء  إىل فريقها العامل املعين بتطلب -٣ 
مـن عنصر حقوق اإلنسان من برنامج العمل للعقد الثاين، وذلك على أساس املعلومات اليت ستقدمها املفوضية                 

ة املدة السامية بصورة منتظمة إىل أعضاء الفريق العامل، بغية التمكُّن من اإلسهام يف استعراَضّي منتصف املدة وهناي
 ؛٢٠١٥ و٢٠١٠للعقد الثاين اللذين ستقوم هبما اجلمعية العامة يف عامي 

 عن رأيها بأن االستنتاجات والتوصيات اليت يعتمدها الفريق العامل سنوياً واخلربات اليت             تعرب -٤ 
تنوع ويف   سنة من عملها املتواصل بشأن قضايا السكان األصليني الشديدة ال          ٢٤جتمَّعـت لدى هذه اهليئة خالل       

تقييم تنفيذ برنامج العمل للعقد األول ميكن أن تكون ذات قيمة خاصة يف التخطيط والتنفيذ الناجَحني لألنشطة                 
 اليت يتعني االضطالع هبا يف إطار العقد الثاين؛

 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٣ باالحتفال باليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل يف ترحب -٥ 

حتفال يف جنيف، كالعادة، باليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل يف اليوم             مبواصلة اال  توصي -٦ 
الـرابع من الدورة السنوية للفريق العامل املعين بالسكان األصليني من أجل ضمان أوسع مشاركة ممكنة ملمثلي                 

 موظفي اهليئات   الشـعوب األصلية واحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فضالً عن           
 والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛

تأكـيد التوصية بأن يوجِّه منسِّق العقد إىل احلكومات واملاحنني احملتملني اآلخرين نداًء             تكـرر    -٧ 
 لإلسهام بسخاء يف صندوق التربعات للعقد الدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل؛

ِخذت واخلطوات اليت يستمر اختاذها إلقامة وتعزيز التعاون بني احملفل           باخلطوات اليت اتُّ   ترحـب  -٨ 
الدائم لقضايا السكان األصليني والفريق العامل املعين بالسكان األصليني واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان 

اجح يشدِّد على   واحلـريات األساسـية للسكان األصليني، كما كان احلال عند العمل على حتقيق هنج مشترك ن               
 .احلاجة إىل إعالن عقد دويل ثاٍن

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[
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  الفريق العامل املعين بالسكان األصليني-٢٠٠٦/١٣

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 الشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها على حنو أكثر  احلاجة امللحة إىل االعتراف حبقوق إذ تعـيد تأكـيد     
 فعالية، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبذه الشعوب،

، ١٩٩٣ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام             وإذ تضع يف اعتبارها    
 من اجلزء الثاين من إعالن ٣٢ إىل ٢٨زء األول، والفقرات من     من اجل  ٢٠وخباصـة التوصيات الواردة يف الفقرة       

 وبرنامج عمل فيينا،

 املؤمتر العاملي ملكافحة    ٢٠٠١ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها يف عام         وإذ تضـع يف اعتبارها أيضاً      
 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 الذي أذن فيه    ١٩٨٢مايو  / أيار ٧ املؤرخ   ١٩٨٢/٣٤لس االقتصادي واالجتماعي    إىل قرار اجمل  وإذ تشري    
 اجمللس للجنة الفرعية بأن تنشئ كل سنة فريقاً عامالً معنياً بالسكان األصليني،

 بتقرير الفريق العامل املعين بالسكان األصليني عن دورته الرابعة والعشرين وإذ حتيط علماً مع بالغ التقدير 
(A/HRC/Sub.1/58/22)وال سيما االستنتاجات والتوصيات الواردة فيه ، 

 باملناقشات املستفيضة اليت أجراها الفريق العامل املعين بالسكان األصليني أثناء دورته الرابعة             وإذ ترحب  
استعراض التطورات ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      : والعشـرين يف إطـار واليته ذات الشقني، وهي        

قيام سلطات أو جمموعات    "ريات األساسية اخلاصة بالشعوب األصلية، مبا يف ذلك املوضوع الرئيسي املعنون            واحل
، ووضع املعايري،   "أو أفـراد ال ينـتمون إىل الشعوب األصلية باستخدام أراضي هذه الشعوب ألغراض عسكرية              

 جمال قضايا الشعوب األصلية،وكذلك التطورات ذات الصلة بالتعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة يف 

 إزاء خملفات احلقبة االستعمارية اليت ال تزال ظاهرة واليت تؤثر تأثرياً سلبياً يف وإذ تؤكـد بـالغ قلقهـا     
 األوضاع املعيشية للشعوب األصلية يف خمتلف أحناء العامل،

 الذي  ١٩٩٣مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٣/٣٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ تشـري مـرة أخرى      
أوصـت فيه اللجنة مجيع املقررين املعنيني مبواضيع معينة، واملمثلني اخلاصني، واخلرباء املستقلني، واألفرقة العاملة،    

 بأن يولوا اهتماماً خاصاً، يف إطار والياهتم، حلالة الشعوب األصلية،

، ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠ املؤرخني  ٢٠٠٥/٥١ و ٢٠٠٥/٤٩ بقراري جلنة حقوق اإلنسان      وإذ حتـيط علماً    
 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٥ املؤرخني ٢٠٠٥/٢٧٠ و٢٠٠٥/٢٦٨ومقرري اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

، يف سياق عملية اإلصالح اجلارية هليئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة اليت             وإذ تضـع يف اعتـبارها      
رار عمل فريقها العامل املعين بالسكان األصليني،       اسُتهلت مؤخراً مببادرة من األمني العام، االهتمام العميق باستم        
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عـلى حنـو مـا أعرب عنه مراراً عدد كبري من احلكومات وممثلو الشعوب األصلية وجتمعاهتا يف عدد كبري من                     
 االجتماعات املعقودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها،

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٣ إىل قرارها هي وإذ تشري 

 جلميع أعضاء الفريق العامل على ما أجنزوه من عمل هام وبّناء أثناء             تعـرب عن بالغ تقديرها     -١ 
 الدورة وعلى ما أخذوا به من أساليب عمل جديدة، بغرض تيسري إقامة حوار أكثر تفاعالً خالل دوراته السنوية؛

قوق اإلنسان يف األمم     رأيها، يف سياق عملية اإلصالح اجلارية ألنشطة وهيئات وآليات ح          تكرر -٢ 
املـتحدة الـيت استهلها األمني العام مؤخراً، بأنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار، لدى استعراض األنشطة واهليئات                  
واآللـيات ذات الصلة بالشعوب األصلية، أن الواليات املنوطة بالفريق العامل املعين بالسكان األصليني، واملقرر               

سان واحلريات األساسية للسكان األصليني، واحملفل الدائم املعين بقضايا السكان          اخلـاص املعين حبالة حقوق اإلن     
األصليني، هي واليات متمايزة بوضوح ومتكاملة، وأنه ال ينبغي بالتايل وقف عمل أي من هذه اهليئات الثالث،                 

 ه اآلليات الثالث؛وتدعو اهليئات األعلى منها إىل تأييد هذا الرأي، يف ضوء التعاون القائم أصالً بني هذ

يف شكل تلقائي يف جدول أعمال جملس حقوق " قضايا الشعوب األصلية" بإدراج البند املعنون توصي -٣ 
اإلنسان، وتؤكد احلاجة إىل هيئة خرباء تسدي املشورة للمجلس بشأن تعزيز ومحاية وإعمال حقوق الشعوب األصلية؛                

يئة وضُع تقارير ودراسات يف العمق وذات وجهة إجرائية، واملشاركةُ يف وتوصي أيضاً بأن تكون املهام الرئيسية هلذه اهل
وضع قواعد ومعايري دولية أخرى تتعلق بتعزيز ومحاية وإعمال حقوق الشعوب األصلية، وتوصي كذلك بأن تقدم هيئة            

 اخلرباء تقاريرها إىل اللجنة الفرعية أو إىل آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل؛

 إىل األمـني العـام إحالـة تقريـر الفـريق العـامل عـن دورته الرابعة والعشرين                   تطلـب  -٤ 
(A/HRC/Sub.1/58/22)              ،إىل مفوضـة األمـم املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمات الشعوب األصلية 

ملتحدة للتربعات واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املعنية، وإىل جملس أمناء صندوق األمم ا
لصـاحل السكان األصليني، وكذلك إىل جملس حقوق اإلنسان، ومجيع املقررين املعنيني مبواضيع معينة، واملمثلني               
اخلاصـني، واخلرباء املستقلني، واألفرقة العاملة القائمة كإجراءات خاصة حتت سلطة جملس حقوق اإلنسان، وإىل     

 مجيع هيئات املعاهدات؛

إىل هيئات املعاهدات، ومجيع اإلجراءات اخلاصة املعنية مبواضيع معينة إىل إخطار            دعوهتا   تكـرر  -٥ 
الفريق العامل بالطريقة اليت وضعت هبا يف االعتبار يف أعماهلا ووفقاً لوالية كل منها مسألة تعزيز ومحاية حقوق                  

 من قرار جلنة ٤ و٣قرتني الشـعوب األصـلية، وتدعوها كذلك، يف هذا السياق، إىل إيالء االعتبار الواجب للف       
 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٤/٥٨حقوق اإلنسان 

 املقرر احلايل للفريق العامل أن يقدم إىل االجتماع السنوي الرابع عشر            - إىل الرئـيس     تطلـب  -٦ 
جمللس حقوق  املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة التابعني لإلجراءات اخلاصة           /لـلمقررين 

اإلنسان عرضاً شفوياً يبّين فيه ضرورة مواصلة التعاون بني اإلجراءات اخلاصة والفريق العامل ويقترح طرائق ممكنة 
 لزيادة تطوير هذا التعاون الضروري للغاية؛
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 إعالن ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ٢٠٠٦/٢ باعتماد جملس حقوق اإلنسان بقراره ترحب -٧ 
 املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وتوصي باعتماده من قبل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني؛األمم املتحدة 

 قرارها بأن تأذن للفريق العامل أن يتيح للمحفل الدائم املعين بقضايا السكان           تؤكـد من جديد    -٨ 
ن األصليني، بناًء على طلب حمدد      األصليني وللمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكا         

 من جدول   ٤منهما، املعلومات املقدمة من ممثلي احلكومات والشعوب األصلية أثناء املناقشة العامة السنوية للبند              
، كخطوة حمددة صوب زيادة التعاون مع اهليئات األخرى ذات الواليات احملددة            )استعراض التطورات (أعمالـه   

 صلية؛املتصلة حبالة الشعوب األ

 إىل الفريق العامل أن يواصل حتري السبل والوسائل الكفيلة بزيادة تعزيز تعاونه مع احملفل            تطلب -٩ 
 الدائم واملقرر اخلاص؛

 مقرر الفريق العامل ملدة     -تطلـب إىل جملـس حقوق اإلنسان أن يوافق على مشاركة رئيس              -١٠ 
، على حنو ما ٢٠٠٧قضايا السكان األصليني يف عام    أسـبوع واحـد يف الدورة السادسة للمحفل الدائم املعين ب          

، لتمكينه من عرض تقرير الفريق العامل       )٥٩، الفقرة   A/HRC/Sub.1/58/22انظر  (أوصى بذلك الفريق العامل     
 عن دورته الرابعة والعشرين، وأن يوصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإقرار هذه املشاركة؛

اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتوجيه دعوة إىل رئيس احملفل         جملس حقوق اإلنسان و    توصـي  -١١ 
الدائم املعين بقضايا السكان األصليني وإىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان               

 األصليني للمشاركة يف الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل؛

تأثري " دورته اخلامسة والعشرين املوضوع الرئيسي املعنون         أن يعـتمد الفريق العامل يف      تقـرر  -١٢ 
، وأن تدعو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مجيع        "مـبادرات القطـاع اخلـاص على حقوق الشعوب األصلية         

املؤسسـات واإلدارات ذات الصـلة يف منظومة األمم املتحدة إىل تقدمي معلومات عن هذا املوضوع واملشاركة                 
  إن أمكن، يف املناقشات املتعلقة هبذه املسألة يف إطار الفريق العامل؛مشاركة نشطة،

 انتخاب أعضاء -١:  أن يكون جدول أعمال الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل كما يليتقرر -١٣ 
 املوضوع) ب(مناقشة عامة؛   ) أ: ( استعراض التطورات  -٤ تنظيم العمل؛    -٣ إقرار جدول األعمال؛     -٢املكتـب؛   
قيام سلطات أو جمموعات أو أفراد ال       ) "ج(؛  "تأثري مبادرات القطاع اخلاص على حقوق الشعوب األصلية       : "الرئيسي

استعراض وإقرار  :  وضع املعايري  -٥؛  "ينتمون إىل الشعوب األصلية، باستخدام أراضي هذه الشعوب ألغراض عسكرية         
العقد ) أ: ( مسائل أخرى-٦ايف واملوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛ املشاريع النهائية للمبادئ التوجيهية بشأن التراث الثق

حالة صندوق األمم   ) ج(التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى؛       ) ب(الـدويل الثاين للسكان األصليني يف العامل؛        
؛ )نص مستكمل (ة  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلي      ) د(املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني؛      

 حالة حقوق اإلنسان يف الدول واألقاليم املهددة بالزوال ألسباب بيئية على أن يشار خباصة إىل الشعوب األصلية؛                  -٧
  اعتماد التقرير؛-٩ تقدمي عناصر االستنتاجات والتوصيات؛ -٨
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للفريق العامل   إىل األمني العام أن يعد جدول أعمال مشروحاً للدورة اخلامسة والعشرين             تطلب -١٤ 
  من هذا القرار؛١٣استناداً إىل ما جاء يف الفقرة 

 املقرر، بإبالغ - املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام، بعد التشاور مع الرئيس     تدعـو  -١٥ 
دورة ، وذلك قبل انعقاد ال٤املشاركني يف الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل، بتنظيم املسائل يف إطار البند        

 من أجل تيسري إقامة حوار أكثر تفاعالً فيما بني خمتلف املشاركني؛

 من ٥ إىل الفريق العامل أن يواصل القيام، إذا لزم األمر يف دورته العشرين، يف إطار البند   تطلب -١٦ 
ية ومبسألة  مشروع جدول األعمال، باستعراض املشاريع النهائية للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتراث الشعوب األصل           

 املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛

 إىل مجيع الدول أن تويل اهتماماً حمدداً لتعزيز ومحاية املعارف التقليدية للشعوب األصلية،        تطلب -١٧ 
وكفالـة إعمال مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة إعماالً كامالً لدى محاية معارفهم التقليدية يف عالقاهتم مع                 

 السكان غري األصليني؛فئات 

 إىل السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس أن يقدم إىل الدورة اخلامسة والعشرين للفريق العامل              تطلب -١٨ 
من مشروع جدول األعمال، أو إىل أي آلية مشورة من اخلرباء، يف إطار البند املناسب من    ) ج(٤يف إطـار البند     

 ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٥ت إعدادها اللجنة الفرعية يف قرارها       جـدول األعمـال، ورقة العمل اإلضافية اليت طلب        
  بشأن مسألة الشعوب األصلية ومنع املنازعات وحلها؛٢٠٠٤أبريل /نيسان

 مجيع الدول إىل أن تقدم إىل الفريق العامل يف دورته اخلامسة والعشرين أية معلومات ترى من                 تدعو -١٩ 
 اليت تعيش يف إطار واليتها القضائية من آليات حلل املنازعات القائمة            املناسب تقدميها عما هو متاح للشعوب األصلية      

 أو احملتملة ومنعها استناداً إىل ممارسة هذه الشعوب حقوقها يف عالقاهتا مع الكيانات أو األفراد غري املنتمني إليها؛

 تقنيتني، واحدة    توصية الفريق العامل بأن ُيطلب إىل املفوضّية السامية تنظيم حلقيت عمل           تؤيـد  -٢٠ 
لوضـع مشروع هنائي للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتراث الشعوب األصلية، وأخرى إلعداد مبادئ توجيهية بشأن         
مـبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة تستند إىل األعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل يف السنوات األخرية، وأن      

 تضمن عقد هاتني احللقتني يف      ٢٠٠٧إلدراج خمصصات يف ميزانية عام      تـتخذ يف سبيل ذلك اخلطوات الالزمة        
؛ وتوصي بأن تنشر املفوضّية وتوزع على نطاق واسع املبادئ التوجيهية           ٢٠٠٧جنيف يف موعد أقصاه هناية عام       

 املتعلقة باملوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛

ضوع الرئيسي للدورة الرابعة والعشرين للفريق ، بالنظر إىل املناقشات اليت جرت يف إطار املوتقرر -٢١ 
 مقرر -، على سبيل األولوية، وبالتشاور مع رئيس ٢٠٠٧العـامل، أن تدعو املفوضية السامية إىل القيام يف عام   

الفريق العامل، بتنظيم حلقة عمل ثانية بشأن الشعوب األصلية وشركاتالتعدين وغريها من شركات القطاع اخلاص 
ن، بغية إعداد مبادئ توجيهية تقوم على أساس احترام ثقافات الشعوب األصلية وتقاليدها وتراثها       وحقوق اإلنسا 

 الثقايف، واحترام مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة والعليمة؛
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 لشيوخ وزعماء أمة ماسكواتشيس كري لإلعالن الرمسي        تكـرر اإلعراب عن تقديرها العميق      -٢٢ 
 بشأن ٢٠٠٤/١٥قة األمم املتحدة الدراسية املشار إليها يف قرار اللجنة الفرعية    الـذي أكدوا فيه استضافتهم حلل     

السبل والوسائل املمكنة لتنفيذ املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة بني الدول والشعوب األصلية،              
 يف كندا، ٦ مبوجب املعاهدة  على أراضيهم التقليدية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٥املقرر عقدها يف الفترة من 

انظر (وفقـاً للدعـوة الـيت وجهوهـا خـالل الـدورة الثانية والعشرين وسبق أن قبلها الفريق العامل رمسياً                     
E/CN4/Sub.2/2004/28    وترحـب باألعمـال الـيت اضـطلع هبا فعالً شيوخ وزعماء أمة              )١١٨، الفقـرة ،

 ماسكواتشيس واملفوضية يف اإلعداد لتلك احللقة؛

 للمفوضية السامية لقيامها بالتعاون الالزم مع السكان األصليني املنظمني هلذه          تعرب عن شكرها   -٢٣ 
 احللقة الدراسية لضمان اإلعداد التنظيمي والفين الكامل هلا وكذلك عقد هذه احللقة اهلامة بنجاح؛

لقة دراسية بشأن    ح ٢٠٠٦يناير  / للمفوضّية السامية لعقدها يف كانون الثاين      تعرب عن تقديرها   -٢٤ 
، وحتيط علماً بالتقرير املقدم عن هذا "السيادة الدائمة للشعوب األصلية على مواردها الطبيعية وعالقتهم باألرض"

وتطلب أيضاً إىل املفوضّية    . (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3)النشاط إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني        
 القتضاء؛السامية أن تنفذ التوصيات حبسب ا

 إىل املفوضّية السامية أن توفر التعاون التقين للدول اليت ترغب يف وضع تشريع وطين بشأن تطلب -٢٥ 
 قضايا السكان األصليني، على أن تستند يف ذلك إىل قانون حقوق اإلنسان احلايل وإىل اإلعالن؛

لى ذلك آثار مالية، ورقة      طلبها إىل السيد ألفونسو مارتينيس أن يعد، دون أن تترتب ع           تكـّرر  -٢٦ 
عمل عن خملفات احلقبة االستعمارية اليت ال تزال تؤثر اليوم تأثرياً سلبياً يف األوضاع املعيشية للشعوب األصلية يف              
خمتلف أحناء العامل، لتقدميها إىل الفريق العامل يف دورته السادسة والعشرين وإىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة                 

 و إىل الدورة األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل؛واخلمسني، أ

 املفوضية السامية بتنظيم حلقة دراسية بشأن آثار االستعمار املعاصرة اليت تلحق بالشعوب توصي -٢٧ 
  إذا أمكن؛٢٠٠٨األصلية، تعقد يف هناية عام 

مية وغري احلكومية وغريها من      مجـيع احلكومات والشعوب األصلية واملنظمات احلكو       تناشـد  -٢٨ 
 لصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان       ٢٠٠٧اجلهـات املاحنة احملتملة القادرة أن تتربع بسخاء يف عام           

 األصليني ولصندوق التربعات لصاحل العقد الثاين للسكان األصليني يف العامل؛

 توسيع نطاق والية صندوق التربعات       بأن تنظر الدول يف أن تطلب إىل اجلمعية العامة         توصـي  -٢٩ 
حبيث تتيح للشعوب األصلية فرصة املشاركة يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وبأن تقدم املال ملشاريع حقوق 

 اإلنسان اخلاصة مبنظمات الشعوب األصلية؛
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 إىل جملـس حقوق اإلنسان أن يأذن بعقد عشر جلسات للفريق العامل املعين بالسكان               تطلـب  -٣٠ 
، أو الدورة األوىل ألي آلية مشورة من        ٢٠٠٧ألصـليني قـبل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية يف عام            ا

 اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٣١ 

قوق اإلنسان  إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية ح             " 
، يؤيد طلب اللجنة الفرعية أن يأذن جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤املؤرخ   ٢٠٠٦/١٣

بعقد عشر جلسات للفريق العامل املعين بالسكان األصليني قبل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية              
 ".٢٠٠٧ عام أو قبل الدورة األوىل ألي آلية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل يف

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

  التمييز على أساس العمل والنسب-٢٠٠٦/١٤

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

أغسطس / آب١٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٢، و٢٠٠٠أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٠/٤ إىل قراراهتا إذ تشري 
، ومقرر ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٢، و٢٠٠٤أغسطس / آب١٢ املؤرخ ٢٠٠٤/١٧، و٢٠٠٣

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠٩جلنة حقوق اإلنسان 

 (A/HRC/Sub.1/58/CRP.2) بالتقرير املرحلي عن التمييز القائم على أساس العمل والنسب           وإذ ترحب  
 وتشني سونغ تشونغ،الذي قدمه املقرران اخلاصان يوزو يوكوتا 

، مع ذلك ، لعدم تلقي مزيد من الردود من احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وإذ تأسـف   
واألجهـزة والوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحدة على االستبيان الذي أعده املقرران اخلاصان، ولتعذر عقد        

 ،٢٠٠٥/٢٢ران اخلاصان وأيدهتما اللجنة الفرعية يف قرارها حلقيت العمل اإلقليميتني اللتني اقترحهما املقر

 أمهية مواصلة وإجناز الدراسة املتعلقة بالتمييز القائم على أساس العمل والنسب، واستكمال             وإذ تؤكـد   
 وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على هذا الشكل من التمييز،

 مواصلة وإجناز دراستيهما املتعلقة بالتمييز القائم على أساس العمل           إىل املقررين اخلاصني   تطلب -١ 
والنسـب، واستكمال وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على هذا الشكل من التمييز،               

قوق اإلنسان يف  إىل اللجنة الفرعية أو إىل اهليئة اليت ختلفها، أو إىل جملس ح٢٠٠٧وتقدمي تقريرمها النهائي يف عام 
 حال عدم وجود أي منهما؛
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 حلقيت عمل إقليميتني، إحدامها يف آسيا       `١` مـا اقـترحه املقرران اخلاصان من تنظيم          تؤيـد  -٢ 
 بتمويٍل مستقٍل هلما، بغية تشجيع املشاركة التفاعلية        ٢٠٠٧واألخرى يف أفريقيا، قبل هناية الربع األول من عام          

 اجتماع تشاوري يف جنيف `٢` املناقشات مع املقرَرْين اخلاَصْين حول هذا املوضوع؛ وملمثلي اجملتمعات املتأثرة يف
، لتمكني املقرَرْين اخلاَصْين من تلقي آراء احلكومات وهيئات األمم املتحدة           ٢٠٠٧خـالل الربع الثاين من عام       

ع مشاريع املبادئ والتوجيهات ووكاالهتـا واملنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمعات املتأثرة بشأن استكمال وض        
 اخلاصة بالقضاء الفعلي على التمييز القائم على أساس العمل والنسب؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي ما يكفي من مساعدة ودعم إىل املقررين         تطلب -٣ 
 يت العمل واالجتماع التشاوري املقترح عقدها؛اخلاصني لتمكينهما من إجناز دراستهما، مبا يف ذلك ما يتعلق بتنظيم حلق

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٤ 

إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان               " 
الفرعية بشأن التمييز ، يؤكد والية املقرَرْين اخلاَصْين للجنة ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ املؤرخ ٢٠٠٦/١٤

القـائم عـلى أسـاس العمل والنسب، ويطلب إليهما إجناز دراستهما عن هذا املوضوع، مبا يف ذلك                  
استكمال وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على التمييز القائم على أساس العمل 

لفرعية أو إىل اهليئة اليت ختلفها أو إىل اجمللس  إىل اللجنة ا٢٠٠٧والنسب، وتقدمي تقريرمها النهائي يف عام 
 حلقيت  `١`ويؤيد اجمللس أيضاً ما اقترحه املقرران اخلاصان من تنظيم          . يف حـال عدم وجود أي منهما      

 بتمويٍل  ٢٠٠٧عمـل إقليميـتني، إحدامها يف آسيا واألخرى يف أفريقيا، قبل هناية الربع األول من عام                 
ملشاركة التفاعلية ملمثلي اجملتمعات املتأثرة يف املناقشات مع املقرَرْين اخلاَصْين          مستقٍل هلما، بغية تشجيع ا    

 بغية متكني   ٢٠٠٧ اجتماع تشاوري يف جنيف خالل الربع الثاين من عام           `٢`حـول هذا املوضوع؛ و    
كومية املقـرَرْين اخلاَصْين من تلقي آراء احلكومات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات غري احل             

وممثـلي اجملتمعات املتأثرة عن استكمال وضع مشاريع املبادئ والتوجيهات اخلاصة بالقضاء الفعلي على              
ويطلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضة األمم املتحدة السامية . التمييز القائم على أساس العمل والنسب

مكينهما من إجناز دراستهما، مبا     حلقوق اإلنسان تقدمي ما يكفي من مساعدة ودعم للمقررين اخلاصني لت          
 ".يف ذلك ما يتعلق بتنظيم حلقيت العمل واالجتماع التشاوري املقترح عقدها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

 التمييز ضد املصابني باجلذام وأُسرهم -٢٠٠٦/١٥

 ان،إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنس

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن مجيع الناس يولدون أحراراً              ١ إىل املادة    إذ تشـري   
 ومتساوين يف الكرامة واحلقوق،
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 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع              ٢ إىل املادة    وإذ تشري أيضاً   
رة يف ذلك اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو جبميع احلقوق واحلريات املذكو

اجلـنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو                   
 املولد، أو وضع آخر،

سان اليت تنص على أنه ال جيوز إخضاع أحٍد  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلن٥ إىل املادة    وإذ تشري كذلك   
 للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 معاناة ماليني الناس من التمييز بسبب املرض أو اإلعاقة يف اجلسد أو الذهن،وإذ تقلقها  

ب، وهو مرض ثبت علمياً      معاناة عشرات ماليني الناس ال من اجلذام كمرض فحس         وإذ يقلقهـا خباصة    
وطبـياً أنـه مـن املمكن معاجلته وتدّبره، بل أيضاً معاناهتم من التمييز السياسي أو القانوين أو االقتصادي أو                    
االجتماعي والعزل الناجم عن سوء الفهم وعدم االكتراث، ومن عدم وجود تدابري تشريعية أو إدارية حتظر هذا                 

 ضحايا،التمييز وتوفر احلماية والعالج لل

 بورقة العمل عن التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم، اليت قدمها يوزو            ترحـب مـع التقدير     -١ 
 ؛(A/HRC/Sub.1/58/CRP.7)يوكوتا 

  مجيع النتائج والتوصيات الواردة يف ورقة العمل؛تؤيد -٢ 

ذام، اليت وقَّع عليها     باعتماد املناشدة العاملية إلهناء الوصمة والتمييز ضد املصابني باجل         ترحـب  -٣ 
أشـهر الزعماء السياسيني والثقافيني والدينيني وأكثرهم حظوةً باالحترام يف العامل واليت أُعلنت رمسياً يف نيودهلي                

  مبناسبة يوم اجلذام العاملي؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٩بتاريخ 

لى اجلذام، حبيث باتت نسبة      مبا أجنزته اهلند وأنغوال مؤخراً يف جمال القضاء ع         ترحـب أيضـاً    -٤ 
اإلصابة به لديهما تقل عن حالة واحدة بني كل عشرة آالف نسمة، ومبا أفادت به منظمة الصحة العاملية من أن                    

، مما يدل على اجتاه     ٢٠٠٥عدد حاالت اإلصابة اجلديدة باجلذام املُبلَّغ عنها قد اخنفض اخنفاضاً ملحوظاً يف عام              
 اجلذام اليت اكُتشفت مؤخراً على الصعيد العاملي؛نزويل يف حاالت اإلصابة ب

 إىل احلكومات، إن مل تفعل بعد، أن تلغي القوانني اليت تقضي بإيداع مرضى اجلذام يف                تطلـب  -٥ 
 مؤسسات خمصصة، وتوفري العالج الفعال والسريع واجملاين ملرضى اجلذام كمرضى خارجيني، إن رغبوا يف ذلك؛

مات أن توفر سبل انتصاف مناسبة للمرضى السابقني الذين أُجربوا على            إىل احلكو  تطلب أيضاً  -٦ 
 تلقي العالج يف مصحات، أو جممعات استشفاء، أو مستشفيات، أو جمتمعات حملية؛

 إىل احلكومات أن متنع فوراً التمييز من أي نوع ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم وأن تطلب كذلك -٧ 
 تتخذ تدابري فعالة الستئصاله؛
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 احلكومات على بذل كل جهد إلدراج التثقيف اخلاص باجلذام يف مناهج التدريس يف              تشـجع  -٨ 
 املدارس بغية تقدمي معلومات صحيحة عن اجلذام واملصابني به وأَُسرهم واحليلولة دون التمييز ضدهم؛

 حلقتني `١` اقتراحات السيد يوزو يوكوتا أن يتم، شرط توفري متويل مستقل لذلك، تنظيم تؤيد -٩ 
تدريبيتني إقليميتني، واحدة ُتعقَد يف أفريقيا وواحدة يف آسيا، بغية تشجيع ممثلني للمصابني باجلذام ومنظماهتم على 

 اجتماع استشاري   `٢`املشـاركة النشطة يف املناقشات بشأن موضوع التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛ و            
 يستمع إىل آراء احلكومات، وهيئات األم املتحدة ووكاالهتا، واملنظمات ُيعقَد يف جنيف يتاح فيه للسيد يوكوتا أن

غـري احلكومية، وممثلني للمصابني باجلذام، من أجل صياغة نص املبادئ واإلرشادات بشأن التمييز ضد املصابني                
 باجلذام وأَُسرهم؛

ذام وأَُسرهم بني    من جملس حقوق اإلنسان أن ُيدِرَج موضوع التمييز ضد املصابني باجل           تـرجو  -١٠ 
الدراسـات املقرر أن تضطلع هبا اللجنة الفرعية أو هيئة جديدة من اخلرباء سيتم إنشاؤها يف إطار اجمللس، وتقرر                   
تعيني السيد يوزو يوكوتا مقرراً خاصاً يكلَّف بإعداد دراسة كاملة وشاملة عن هذه املسألة وبتقدمي تقرير أويل يف 

 أو هيئة جديدة من اخلرباء، أو، يف حال عدم وجود أي منهما، إىل جملس حقوق                 إىل اللجنة الفرعية   ٢٠٠٧عام  
 اإلنسان، وبوضع مشروع جمموعة مبادئ وإرشادات إلهناء التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛

 إىل السيد يوكوتا التحاور مع الكيانات املعنية، مبا فيها منظمة الصحة العاملية، ومنظمة              تطلـب  -١١ 
مـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف             األ

 التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

حلقوق اإلنسان أن يقدما إىل السيد يوكوتا  من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية ترجو -١٢ 
كل ما يلزم من مساعدة لتمكينه من إجناز املهمة املوكلة إليه، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتنظيم ما اقُتِرح عقده من 

 حلقتني تدريبيتني واجتماع استشاري؛

 :توصي جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايل -١٣ 

، ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٥اإلنسان، إذ حييط علماً بالقرار      إن جملس حقوق    " 
الصـادر عـن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يؤيد قرار اللجنة الفرعية تعيني يوزو يوكوتا                 

 إىل  ٢٠٠٧مقرراً خاصاً مكلفاً بإعداد دراسة كاملة وشاملة عن هذا املوضوع وبتقدمي تقرير أويل يف عام                
اللجـنة الفرعية أو هيئة جديدة من اخلرباء، أو، يف حال عدم وجود أي منهما، إىل جملس حقوق اإلنسان                   

املصابني باجلذام وأَُسرهم، ويؤيد املقترحات     وبوضع مشروع جمموعة مبادئ وإرشادات إلهناء التمييز ضد         
ريبيتني إقليميتني، واحدة تعقد  حلقتني تد`١`الداعية إىل القيام، شرط توفري متويل مستقل لذلك، بتنظيم 

يف أفريقـيا وواحدة يف آسيا، بغية تشجيع ممثلني للمصابني باجلذام ومنظماهتم على املشاركة النشطة يف                
 اجتماع استشاري ُيعقَد يف جنيف `٢`املناقشات بشأن موضوع التمييز ضد املصابني باجلذام وأَُسرهم؛ و

اء احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا، واملنظمات غري        يتاح فيه للسيد يوكوتا أن يستمع إىل آر       
احلكومية، وممثلني للمصابني باجلذام، من أجل صياغة نص املبادئ واإلرشادات بشأن التمييز ضد املصابني 
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ويرجو اجمللس من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل املقرر             . بـاجلذام وأَُسرهم  
كل ما يلزم من مساعدة ودعم لتمكينه من إجناز دراسته، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتنظيم ما                  اخلـاص   

 ".اقُترح عقده من حلقتني تدريبيتني واجتماع استشاري

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[

ريها من األقاليم من الوجود اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغ -٢٠٠٦/١٦
ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع 

 االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد  

 ٢٠٠٣أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٤سألة، وخباصة القرار ملبعملها السابق بشأن هذه اوإذ تذكّر  
 ،٢٠٠٤أغسطس / آب٩ املؤرخ ٢٠٠٤/١٠والقرار 

 ومقررها  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٢ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ تأخذ يف احلسبان    
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٢

و شامل، بتناول اآلثار القانونية املترتبة على الظاهرة اليت مل يسبق      بأمهية وإحلاح القيام، على حن    وإذ تسلّم    
هلـا مثـيل أال وهـي ظاهرة زوال دول وأقاليم أخرى من الوجود، مبا يف ذلك اآلثار اليت متس حقوق اإلنسان                      

 للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية،

قدمتها فرانسواز هامبسون يف دورهتا السابعة واخلمسني عن حالة         إىل ورقة العمل املوسعة اليت      وإذ تشري    
 حقـوق اإلنسـان للشـعوب األصـلية الـيت تعـيش يف الـدول واألقالـيم املهـددة بالفناء ألسباب بيئية                      

)E/CN.4/Sub.2/2005/28(           وإذ ترحـب باملعلومات املستكملة الواردة يف ورقة غرفة االجتماع اليت قدمتها يف ،
 ،)E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2(منة واخلمسني دورهتا الثا

  االستنتاجات والتوصيات الواردة يف ورقة املؤمترات وتعيد تأكيدها يف ورقة العمل؛تؤيد -١ 

 تعيني فرانسواز هامبسون مقررة خاصة ُيعهد إليها مبهمة إعداد دراسة شاملة عن اآلثار              تقـرر  -٢ 
ريها من األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق             القانونـية املترتبة على زوال الدول وغ      

اإلنسـان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية، وذلك باالستناد إىل ورقة العمل املوسعة                
 الدورتني السابعة   وورقة غرفة االجتماع املقدمتني منها، وكذلك إىل التعليقات الواردة واملناقشات اليت دارت يف            

 ؛٢٠٠٥/١١٢واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة الفرعية ونتائج االستبيان الذي أيدته اللجنة يف مقررها 
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إىل املقررة أن تقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل               تطلـب    -٣ 
  وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف السنوات التالية؛الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء،

 إىل األمني العام أن يزّود املقررة اخلاصة بكل ما يلزمها من مساعدة إلجناز مهمتها، مبا يف تطلب -٤ 
ذلك حضورها شخصياً وحضور أمني الفريق العامل املعين بالسكان األصليني حلقة العمل اخلاصة هبذا املوضوع               

  يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ؛٢٠٠٧تنظيمها يف النصف األول من عام املقرر 

  إىل الدول أن تقدم ردوداً كاملة ومناسبة التوقيت على االستبيان الذي أذنت به اللجنة؛تطلب -٥ 

، إذا مل يوافق جملس حقوق اإلنسان ألي سبب من األسباب على تعيني السيدة هامبسون،               تقرر -٦ 
عداد ورقة عمل موسعة عن اآلثار القانونية املترتبة على زوال الدول وغريها من األقاليم من               أن تطلـب إلـيها إ     

الوجود ألسباب بيئية، مبا يف ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان للمقيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب            
ني يف دورته اخلامسة والعشرين وإىل اللجنة األصلية، وأن تقدم هذه الورقة إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصلي

 الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو إىل الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء؛

 : جملس حقوق اإلنسان باعتماد مشروع املقرر التايلتوصي -٧ 

ة حقوق اإلنسان   إن جملـس حقوق اإلنسان، إذ حييط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاي            " 
، يقرر املوافقة على قرار اللجنة الفرعية القاضي بتعيني         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٦/١٦

فرانسـواز هامبسون مقررة خاصة ُيعهد إليها مبهمة إعداد دراسة شاملة عن اآلثار القانونية املترتبة على            
 ذلك اآلثار على حقوق اإلنسان      زوال الـدول وغريهـا مـن األقاليم من الوجود ألسباب بيئية، مبا يف             

 للمقـيمني فيها، مع االهتمام خاصةً حبقوق الشعوب األصلية، وذلك باالستناد إىل ورقة العمل املوسعة               
)E/CN.4/Sub.2/2005/28 (     وورقـة غرفة االجتماع)E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2 ( املقدمتني

الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة     دارت يف    مـنها، وكذلـك إىل التعلـيقات الواردة واملناقشات اليت         
أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٢واخلمسني للجنة الفرعية ونتائج االستبيان الذي أيدته اللجنة يف مقررها 

، كمـا يوافـق على طلبها إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً أولياً إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا             ٢٠٠٥
 أو إىل الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء، وتقريراً مرحلياً وتقريراً هنائياً يف               التاسعة واخلمسني 

ويقرر اجمللس أيضاً املوافقة على الطلب املوجه إىل األمني العام بأن يزود املقررة اخلاصة              . السنوات التالية 
 ؛"بكل ما يلزمها من مساعدة لتمكينها من إجناز مهمتها

واصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول           م يقـرر  -٨ 
 .األعمال أو يوصي بالنظر يف هذه املسألة خالل الدورة األوىل ألية آلية مقبلة ملشورة اخلرباء

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[
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 يق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة تقرير الفر-٢٠٠٦/١٧

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ، ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٩ إىل قرارها إذ تشري 

 ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠، املؤرخ ٢٠٠٦/١٠٢علماً مبقرر جملس حقوق اإلنسان وإذ حتيط  

ه وممارساته، هو جرمية ضد اإلنسانية وأن لكل امرأة ورجل           أن الرق، جبميع أشكال    وإذ تؤكد من جديد    
 وطفل حقاً أساسياً يف التحرر من مجيع أشكال الرق واالستعباد،

  بأن املوضوع الذي أويل األولوية يف الدورة الثالثني هو ُبعد حقوق اإلنسان يف مسألة البغاء،وإذ تذكر 

 عين بأشكال الرق املعاصرة عن دورته احلادية والثالثني         تقرير الفريق العامل امل    وإذ تـأخذ يف االعتـبار      
)A/HRC/Sub.1/58/25 ( ،وخاصة التوصيات الواردة يف الفصل السادس 

تقديرها لإلسهامات القّيمة املقدمة من ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة للرق وممثليهم،           وإذ تعرب عن     
 املنح املقدمة من صندوق األمم املتحدة االستئماين        الذيـن تيسـرت مشـاركتهم يف دورة الفريق العامل بفضل          

للتـربعات اخلـاص بأشـكال الـرق املعاصرة، يف حتديد وجهات نظر أصلية بشأن ما تبقى من أشكال الرق                    
 واملمارسات الشبيهة بأشكال الرق،

يت ستعدها  على الوالية اليت منحها جملس حقوق اإلنسان للفريق العامل باإلسهام يف الورقة الوقد ركزت  
 اللجنة الفرعية واليت ستقدم فيها رؤيتها وتوصياهتا بشأن مشورة اخلرباء اليت ستقدم إىل اجمللس مستقبالً،

 بأن الفريق العامل اضطلع بدور رائد يف تركيز االهتمام على احلاجة املستمرة إىل ضمان تنفيذ                وإذ تذكر  
أشكال ومظاهر جديدة للرق واملمارسات الشبيهة بالرق،       االتفاقـيات املتعلقة بالرق، وساعد يف حتديد وجتميع         

ولفت االنتباه إىل ممارسات من قبيل بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والزواج                
باإلكـراه، والعـنف ضـد املـرأة، والعمال املهاجرين واالجتار باألشخاص، ووضع برنامج العمل ملنع االجتار                 

 شخاص واستغالل بغاء الغري، الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان،باأل

 بالرأي التوافقي املُعرب عنه يف الفريق العامل، خاصة فيما بني املنظمات غري احلكومية املشاركة وإذ حتـيط علماً   
  الفريق العامل،اليت تسهم يف دراسة أشكال الرق واملمارسات الشبيهة بالرق وتقصيها واستئصاهلا، بشأن اإلبقاء على

 بأن يقدم جملس حقوق اإلنسان توصية إىل اجلمعية العامة مبواصلة بذل اجلهود وتكثيفها              توصي -١ 
، واتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل بغاء ١٩٢٦إلقناع الدول بالتصديق على االتفاقية اخلاصة بالرق لعام 

رق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام        ، واالتفاقية التكميلية إلبطال ال    ١٩٤٩الغـري لعام    
، )١٨٢االتفاقية رقم  (١٩٩٩، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام ١٩٥٦

 وغري ذلك من املعاهدات املتعلقة بالقضايا املتصلة بالرق؛ 
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 العامة مناشدة الدول األعضاء املسامهة على       بأن يطلب جملس حقوق اإلنسان من اجلمعية       توصي -٢ 
حنو أكثر سخاًء يف الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة لتمكينه من تيسري مشاركة عدد          
أكـرب من ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق وممثليهم يف اجتماعات الفريق العامل وتقدمي منح إىل مشاريع          

الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، وتوصي بدعوة عضو من الفريق العامل، يعينه الفريق، للمشاركة تساعد ضحايا 
 يف االجتماع السنوي جمللس األمناء، من أجل زيادة التآزر بني اهليئتني؛

 انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل سجل اإلسهام اهلام من جانب الفريق العامل يف حتديد               توجـه  -٣ 
 اهر اجلديدة للرق واملمارسات الشبيهة فضالً عن إسهامه يف استئصاهلا؛األشكال واملظ

 عـلى أن الفـريق العـامل يوفر منرباً فريداً لضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق                تشـدد  -٤ 
وللمـنظمات غري احلكومية للظهور يف منرب دويل حيضره ممثلون حلكومات ومنظمات دولية، وبذا يرفع مستوى                

 كال الرق واملمارسات الشبيهة بالرق اجلديدة املستمرة؛الوعي بأش

  باإلبقاء على والية الفريق العامل؛توصي -٥ 

 :  بأن ينظر جملس حقوق اإلنسان أثناء استعراض نظام مبشورة اخلرباء فيما يلي             أيضـاً  توصـي  -٦ 
عاهدات املتصلة بالرق يف إطار من إمكانـية تكليف الفريق العامل بوالية أقوى يقوم وفقاً هلا برصد وتنفيذ امل  ) أ(

إمكانية تعيني مقرر خاص معين بأشكال الرق املعاصرة، أو دمج          ) ب(التعاون بني األطراف يف هذه املعاهدات؛ و      
هذه الوالية مع والية مقرر خاص آخر تناقش تقاريره مع آلية خرباء املشورة مستقبالً، حتت بند دائم يف جدول                   

ارير مصحوبة بتوصيات آللية تقدمي مشورة اخلرباء يف املستقبل، إىل جملس حقوق اإلنسان األعمال، وتقدم هذه التق
 .كي ينظر فيها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات      -٢٠٠٦/١٨
 الشبيهة بالرق أثناء النـزاعات املسلحة

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٧ إىل قرارها إذ تشري 

، الذي  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ تشـري أيضاً    
لدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل    أكـد جمـدداً، يف مجلة أمور، احلاجة إىل التطبيق الكامل للقانون اإلنساين ا             

اللذين حيميان حقوق النساء والبنات أثناء الرتاعات وبعدها، وكذلك إىل تقرير األمني العام الصادر عمالً بذلك                



A/HRC/Sub.1/58/L.11 
Page 50 

 

القـرار واملـتعلق بأثـر الصراعات املسلحة على النساء والبنات، ودور املرأة يف بناء السالم، واألبعاد اجلنسانية         
 ، )S/2002/1154(، وحل الصراعات لعمليات السالم

 إىل تقاريـر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن االغتصاب املنهجي واالستعبـاد              وإذ تشـري   
 E/CN.4/Sub.2/2001/29 و E/CN.4/Sub.2/2000/20 (اجلنسي واملمارسـات الشبيهـة بالـرق أثناء النـزاعات املسلحة      

 ،E/CN.4/Sub.2/2005/33)و E/CN.4/Sub.2/2004/35و E/CN.4/Sub.2/2003/27 وE/CN.4/Sub.2/2002/28و

 قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك قرارها               وإذ تـأخذ يف االعتبار     
املسلحة، وقرارها  املتعلق حبماية حقوق اإلنسان للمدنيني أثناء الرتاعات ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٣
 املتعلق باإلفالت من العقاب، وتقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨١

 ،)Add.1-5و E/CN.4/2006/61(املرأة وأسبابه وعواقبه املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف دورهتا الثانية والستني 

 اجملموعة احملدَّثة للمبادئ املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق اختاذ            ضـاً وإذ تـأخذ يف االعتـبار أي       
واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق      ) E/CN.4/2005/102/Add.1(إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب      

الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين     يف االنتصـاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان           
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٣٥الدويل، املرفقة بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

أنه على الرغم من التقدم القانوين احملرز على الصعيد الدويل بشأن مسأليت االغتصاب املنهجي              وإذ تدرك    
ن املدنيني، ما زالت املرأة تواجه عنفاً جنسياً واسع االنتشار أثناء           واالسـتعباد اجلنسـي اللذين يستهدفان السكا      

 النـزاعات يقوم على أساس نوع اجلنس،

 بالعمل الذي يقوم به األمني العام، وتشري مرة أخرى مع التقدير إىل تقريره عن املرأة                ترحـب  -١ 
 ؛)S/2002/1154(والسالم واألمن 

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال        ً بالعمل الذي تضطلع به      ترحـب أيضـا    -٢
االغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق، وحتيـط علمـاً مـع بالغ التقديـر بتقرير             

 ؛)A/HRC/Sub.1/58/23(املفوضة السامية 

د اجلنسي واملمارسات  إزاء استمرار استخدام االغتصاب املنهجي واالستعبا تعرب عن بالغ قلقها    -٣
الشبيهة بالرق إلذالل املدنيني والعسكريني، وتدمري اجملتمع، والتقليل من فرص حل النـزاعات بالوسائل السلمية، 
وإزاء الصدمات البدنية والنفسية الشديدة الناجتة عن ذلك واليت ال هتدد تعايف الضحايا فحسب بل هتدد أيضاً إعادة 

 نتهاء النـزاعات، على حنو ما ورد يف التقريرين املذكورين أعاله؛بناء اجملتمع بأسره بعد ا

 أن األحكام اليت صدرت عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية ترى -٤
سي يف  الدولـية لرواندا، واحملكمة اخلاصة لسرياليون، واليت سلمت فيها احملاكم بأن االغتصاب، مث االستعباد اجلن              

مرحلة الحقة، مها جرميتان ضد اإلنسانية، وأن اإلقرار اخلاص يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                
يشكال بأن العنف اجلنسي واالستعباد اجلنسي املرتكبني يف سياق النـزاعات املسلحة الداخلية أو الدولية ميكن أن   
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جرائم احلرب واإلبادة اجلماعية املشمولة باختصاص احملكمة، متثل خطوة هامة          جرميتني من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية و      
على طريق محاية حقوق اإلنسان للمرأة، من حيث إهنا تطعن يف القبول الواسع النطاق للتعذيب واالغتصاب والعنف ضد                  

 املرأة كجزء ال يتجزأ من احلرب والرتاع، وجتعل مرتكيب هذه اجلرائم عرضة للمساءلة؛

 مرة أخرى أنه ينبغي للدول أن توقع عقوبات جنائية فعالة بشأن االنتهاكات اليت مل يتم                تؤكد -٥
إنصـاف ضـحاياها وأن توفر التعويض هلم عنها، وذلك بغية وضع حد لإلفالت من العقاب على أفعال العنف                   

 اجلنسي املرتكبة أثناء الرتاعات املسلحة؛

جمال حقوق اإلنسان بشأن قضايا االغتصاب املنهجي        الـدول على تعزيز التثقيف يف        تشـّجع  -٦
واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة بالرق أثناء الرتاعات املسلحة، مع ضمان دقة تسجيل األحداث التارخيية              
 يف املناهج الدراسية، سعياً إىل منع تكرار هذه االنتهاكات والتشجيع على حتسني التفاهم فيما بني مجيع الشعوب؛

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني أو                تطلب -٧
 إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً حمدَّثاً عن قضايا االغتصاب - يف حالة عدم وجود أي منهما -إىل اهليـئة اليت ختلفها أو     

 الرق أثناء الرتاعات املسلحة؛املنهجي واالستعباد اجلنسي واملمارسات الشبيهة ب

 أن تنظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال يف دورهتا الثامنة واخلمسني أو                  تقـرر  -٨
 .تطلب النظر فيه يف أول دورة ألي هيئة ختلفها كي ميعن اخلرباء النظر فيها

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]لثامنانظر الفصل ا. اعتمد بدون تصويت[

 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان -٢٠٠٦/١٩

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥ إىل قراراهتا    إذ تشري  
 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٦و

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن التعليم ينبغي أن يستهدف              ٢٦ املادة   وإذ تؤكد من جديد    
 التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

بأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عامل رئيسي يف تغيري املواقف وأمناط السلوك القائمة              واقتناعاً منها    
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل من ذلك من تعصب، ويف تعزيز التسامح واحترام               عـلى   

 التنوع يف اجملتمعات، 
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بأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هو عملية طويلة األجل وتستمر مدى احلياة يتعلم واقتناعاً منها أيضاً  
يع طبقات اجملتمع احترام كرامة اآلخرين، وأن التثقيف يف جمال          فيها مجيع الناس من مجيع مستويات النمو ومن مج        

حقـوق اإلنسـان يسـهم إسهاماً هاماً يف تعزيز املساواة والتنمية املستدامة، ومنع الرتاعات وانتهاكات حقوق                 
ن اإلنسـان، ودعم عمليات املشاركة والعمليات الدميقراطية، بغية إقامة جمتمعات حتظى فيها مجيع حقوق اإلنسا              

 للناس كافة بالتقدير واالحترام،

 احلاجة إىل االستمرار يف اختاذ اإلجراءات على الصعيد الدويل لدعم اجلهود الوطنية             وإذ تؤكد من جديد    
، وخاصة إتاحة فرص احلصول على التعليم األساسي ٢٠١٥الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام   

يف يف جمال حقوق اإلنسان، بوصفها وسيلة للتمكني للجماعات اليت تعاين من التمييز،             للجميع، مبا يف ذلك التثق    
 وال سيما النساء والفقراء، 

الدور القّيم واخلالق الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية يف             وإذ تـدرك     
ة واالشتراك يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق نشر املعلومات العام

سيما على مستوى القاعدة الشعبية ويف اجملتمعات احمللية النائية والريفية، وإذ تضع يف االعتبار شواغلها فيما خيص            
 ، ٢٠٠٤-١٩٩٥مواصلة األنشطة اليت اضطُلع هبا أثناء عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، 

إىل اآلراء املعرب عنها يف تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان املقدم إىل جلنة               إذ تشـري    و 
 حقـوق اإلنسـان بشأن منجزات العقد وأوجه قصوره، وخبصوص أنشطة األمم املتحدة املستقبلية يف هذا اجملال                

)E/CN.4/2004/93(        ي املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان بشأن       ، وكذلك اآلراء املعرب عنها يف تقرير املفوض السام
فيما يتعلق باحلاجة إىل االستمرار يف توفري إطار عاملي للتثقيف يف جمال حقوق ) E/CN.4/2003/101(متابعة العقد 

اإلنسان إىل ما بعد العقد بغية ضمان التركيز، على سبيل األولوية، على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار             
ل الدويل، وتوفري إطار عمل مجاعي مشترك جلميع اجلهات الفاعلة املعنية، ودعم الربامج احلالية وتوفري برنامج العم

 حافز لوضع برامج جديدة، فضالً عن تعزيز الشراكة والتعاون على مجيع املستويات، 

ذي قررت ، ال٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٨/١٨١قرار اجلمعية العامة   إىلوإذ تشري أيضاً 
 ١٠فيه اجلمعية العامة ختصيص جلسة عامة من جلسات دورهتا التاسعة واخلمسني، مبناسبة يوم حقوق اإلنسان، يف 

، الستعراض إجنازات العقد وملناقشة ما ميكن االضطالع به مستقبالً من أنشطة            ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
 لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،

 ومقرر اجمللس ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٤/٧١إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان  وإذ تشري كذلك 
 الذي يوصي بأن تعلن اجلمعية العامة يف        ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٦٨االقتصـادي واالجتماعي    

 ٢٠٠٥يناير  /ثاين كانون ال  ١دورهتـا التاسـعة واخلمسني برناجماً عاملياً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يبدأ يف               
وينقسم إىل مراحل متعاقبة، تركز املرحلة األوىل منها على نظم املدارس االبتدائية والثانوية على أساس خطة عمل 

) اليونسكو(ُتعدهـا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة               
 تصة احلكومية منها وغري احلكومية،وغريها من اجلهات الفاعلة املخ
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 من قرار جلنة حقوق   ٣ أن اهلدف العام للربنامج العاملي، كما ذُكر يف الفقرة           وإذ تالحـظ مـع التقدير      
، هو مواصلة وتطوير تنفيذ برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات، وإذ               ٢٠٠٤/٧١اإلنسان  

جيات مبتكرة للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاع التعليم الرمسي، مع            توجـه االنتـباه إىل أن وضع استراتي       
اإلشارة إىل اختاذ احلد األدىن على األقل من اإلجراءات كما طلبت اللجنة، ينبغي أال يؤدي إىل استبعاد توفري دعم 

ى مستوى القاعدة   دائـم لألنشطة اليت جيري االضطالع هبا يف قطاعات أخرى، وال سيما الربامج اليت توضع عل               
الشعبية وتستهدف تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل اجلماعات الضعيفة مثل السكان الذين يشاركون 
يف عمليات التعمري عقب الصراعات والنساء واجلماعات األخرى اليت تعاين من التمييز وكذلك الفقراء بوصفهم               

 عي،عناصر فاعلة يف التنمية ويف التغيري االجتما

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٣ إىل إعالن اجلمعية العامة يف قرارها        وإذ تشـري مع االرتياح     
 ١ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الذي يتألف من مراحل متعاقبة، واملقرر أن يبدأ يف                  ٢٠٠٤

تحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم      ، وإذ تشدد على قيام مفوضة األمم امل       ٢٠٠٥يناير  /كـانون الـثاين   
 مبواصلة عملهما يف ميدان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، الذي  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤ باء  املؤرخ     ٥٩/١١٣ بقرار اجلمعية العامة     وإذ حتـيط علماً مع االرتياح      
من الربنامج العاملي للتثقيف    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(ع املنقح خلطة العمل للمرحلة األوىل       اعتمدت فيه اجلمعية املشرو   

، اليت تركز على نظم املدارس االبتدائية والثانوية، والذي شجعت فيه (A/59/525/Rev.1)يف جمال حقوق اإلنسان 
ن، وال سيما املشروع    مجـيع الدول على وضع مبادرات يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسا              

 املنقح خلطة العمل يف حدود إمكاناهتا،

 شىت األنشطة اإلجيابية اليت اضطلعت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             ترحـب  -١ 
 لكي تنشر على نطاق العامل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإسهامها يف تنفيذ اخلطة ودعمها هلا؛

 ٣ املؤرخ ٦٠/٢٥١م اجلمعية العامة بإنشاء جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرارها  بقياترحب أيضاً -٢ 
النهوض ) أ( أن يقوم اجمللس يف مجلة أمور، ب           ٥ الذي قررت فيه اجلمعية العامة يف الفقرة         ٢٠٠٦أبريل  /نيسـان 

 بالتثقيف والتعلّم يف جمال حقوق اإلنسان؛

ن، عند النظر يف تقارير الدول األطراف،       بـأن تقـوم هيئات معاهدات حقوق اإلنسا       توصـي    -٣ 
بـتكريس اهتمامها حتديداً بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال     
حقوق اإلنسان، وإدراج مسألة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف جدول أعمال االجتماع السنوي لألشخاص               

املعاهدات حىت يتسىن هلم تقدمي توصيات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للتثقيف يف جمال حقوق الذين يرأسون هيئات 
 .اإلنسان أن يسهم يف بناء القدرات الوطنية هبدف تدعيم اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[
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 العامل املكلَّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية        الفريق -٢٠٠٦/٢٠
مفصَّـلة، مشـفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز         

 ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ تؤكد من جديد 

 األمهية األساسية الحترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة          أيضاًوإذ تؤكـد من جديد       
 القانون، مبا يف ذلك يف سياق التصدي لإلرهاب واخلشية من اإلرهاب،

  بأن على الدول التزاماً حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة جلميع األشخاص، وإذ تذكِّر 

بري املتخذة على مجيع الصُُّعد ملكافحة اإلرهاب، على حنٍو يتسق مع القانون الدويل، وال               مبا تقدمه التدا   وإذ ُتقـر   
سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، من إسهام هام يف عمل املؤسسات                 

ام هام يف التمتع التام حبقوق اإلنسان، وكذلك احلاجة         الدميقراطية واحلفاظ على السلم واألمن، ومبا تقدمه بالتايل من إسه         
 إىل مواصلة هذه املعركة، بوسائل من بينها التعاون الدويل وتعزيز دور األمم املتحدة يف هذا الصدد،

 من حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة وإذ تعرب عن بالغ استيائها 
 اإلرهاب،

 بأن احترام حقوق اإلنسان واحترام الدميقراطية واحترام سيادة القانون هي أمور مترابطة يعزز              وإذ تسلِّم  
 كل منها اآلخر،

 بشىت املبادرات اليت اعتمدهتا األمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية وكذلك الدول وإذ ترحب 
 رهاب،من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإل

 إدانـتها القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، جبميع أشكاهلا           وإذ تؤكـد مـن جديـد       
ومظاهـرها، أينما ارُتكبت وأياً كان مرتكبوها بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعماالً إجرامية ال مربر هلا،         

 ته،وإذ جتدد التزامها بتعزيز التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافح

 على أن لكل شخص احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات املعترف هبا يف اإلعالن العاملي                وإذ تشـدد   
حلقوق اإلنسان دومنا متييز من أي نوع، مبا يف ذلك بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي                      

 و الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أ

 الذي وافقت فيه على مجيع التوصيات ٢٠٠٥أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢٠٠٥/٣١ إىل قرارها وإذ تشري 
الواردة يف تقرير الفريق العامل للدورة املكلف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، مشفوعة بالتعليقات               

، مبا يف   )E/CN.4/Sub.2/2005/43( اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب       ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق     
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ذلـك الطلـب املوجه إىل السيدة كاليويب كوفا بتحديث مشروع اإلطار األويل املقدم منها بشأن املبادئ العامة               
ن تدعو الفريق   واملبادئ التوجيهية باالستناد إىل املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل، والذي قررت فيه أيضاً أ              

 العامل إىل االجتماع يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية،

 للسيدة كوفا لقيامها بإعداد ورقة العمل املوسعة الثانية اليت تتضمن           ُتعـرب عن بالغ تقديرها وشكرها      -١ 
 ؛)A/HRC/Sub.1/58/30(رهاب مشروع إطار حمدث بشأن املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واإل

 للسيدة فرانسواز هامبسون على ورقة العمل املقدمة منها بشأن ُتعرب عن بالغ تقديرها وشكرها -٢ 
وللسيد إميانويل ديكو على ورقة العمل املقدمة منه بشأن         ) A/HRC/Sub.1/58/CRP.6(التعاون القضائي الدويل    

، وأيضاً جلميع أولئك الذين شاركوا يف الدورة        )A/HRC/Sub.1/58/CRP.11(حقوق ضحايا األعمال اإلرهابية     
الثانـية للفـريق العـامل التابع للجنة الفرعية واملكلَّف بوضع مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، مشفوعة                 

 بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

حترام قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون          أمهية ا  تؤكـد من جديد    -٣ 
 الالجئني الدويل يف مكافحة اإلرهاب؛

وحتيط علماً مبناقشاته   ) A/HRC/Sub.1/26( بتقرير الفريق العامل للدورة      ترحـب مع االرتياح    -٤ 
 وبرنامج عمله املتفق عليه؛

 ريق العامل للدورة؛ مجيع التوصيات الواردة يف تقرير الفتؤيد -٥ 

 إىل السيدة كوفا القيام بتحديث مشروع اإلطار األويل للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية تطلب -٦ 
باالستناد إىل املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل، وكذلك باالستناد إىل املالحظات والتعليقات اليت ُتقدم إليها 

 ك؛الحقاً، كما أوصى الفريق العامل بذل

 أن حتـيل إىل جملس حقوق اإلنسان مشروع اإلطار احملدث للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية،           ُتقـرر  -٧ 
املشفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، وهو املشروع الوارد يف               

 كةً أن هذا املشروع سيستلزم مزيداً من اإلعداد والعمل؛ لكي ينظر فيه اجمللس، مدرA/HRC/Sub.1/58/30الوثيقة 

 أن تدعو الفريق العامل إىل االنعقاد من جديد أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني أو أثناء أول                ُتقرر -٨ 
 دورة ألي آلية خرباء مشورة تنشأ مستقبالً؛

ورة املقدمة من خرباء،     جملس حقوق اإلنسان بأن جيري النظر، عند استعراضه لنظام املش          توصي -٩ 
يف استمرارية الفريق العامل من أجل ضمان مواصلة العمل الرامي إىل إعداد مبادئ عامة ومبادئ توجيهية مفصَّلة، 

 .مشفوعة بالتعليقات ذات الصلة، بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[
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  محاية املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة-٢٠٠٦/٢١

 إن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة             إذ تسترشـد   
 بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية      ١٩٠٧ و ١٨٩٩ لعامي   والقانون اإلنساين الدويل، وخصوصاً اتفاقييت الهاي     

 اليت جتسد مبادئ    ١٩٧٧ بشأن محاية ضحايا احلرب وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام         ١٩٤٩واتفاقيات جنيف لعام    
حلظـر اهلجمـات ضد املدنيني، وتشترط أال تلحق اهلجمات ضد األهداف العسكرية واملقاتلني أضراراً مفرطة                

 متلكات املدنية،باملدنيني وامل

 إىل أن شخص اإلنسان يبقى، يف مجيع الظروف، مشموالً حبماية مبادئ اإلنسانية ومقتضيات  وإذ تشـري   
 الضمري العام،

  على أن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مها كل متكامل ويعزز كل منهما اآلخر،وإذ تؤكد 

حتالل والعدوان األجنبيني وأنشطة مجاعات املقاومة ينبغي  بأن حق الناس يف مكافحة االوإذ تكرر التأكيد 
 أن متاَرس يف حدود القانون اإلنساين الدويل،

 مسؤوليتها عن حبث األوضاع القطرية احملددة واستقاء الدروس منها بقصد حتديد            وإذ تضع يف اعتبارها    
 الثغرات القائمة يف محاية حقوق اإلنسان ورصدها وقت النـزاع املسلح،

 جملس حقوق اإلنسان أن يدعو الدول األعضاء إىل عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية تدعو -١ 
 بشأن اخليـارات املمكنة لتدعيم رصد االمتثال اللتزاماهتم مبوجب القانون          ١٩٤٩يف اتفاقـيات جنـيف لعام       

 اإلنساين الدويل؛

األطراف املتعاقدة السامية بالدروس     بعقد اجتماعات خرباء حتضريية بقصد تزويد مؤمتر         توصي -٢ 
املسـتفادة مـن النـزاعات اليت وقعت مؤخراً واليت تتسم بطابع وطين ودويل يف أحناء خمتلفة من العامل وموافاته                  

 باقتراحات لعالج الثغرات القائمة يف جمايل احلماية والرصد على السواء؛

اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل النظر على سبيل        بأن تتوىل اللجنة الفرعية أو آلية مشورة من          توصـي  -٣ 
األولويـة يف سـبل لتعزيز امتثال الدول اللتزاماهتا القائمة مبوجب قانون حقوق اإلنسان الذي ينطبق يف حاالت           

 النـزاع املسلح، وخباصة حقوق الطفل؛

ه إىل خربة  قيام هيئات خمتصة بإعداد مبادئ توجيهية، بطريقة مهنية وموضوعية، تستند في   تطلب -٤ 
جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق األخرية، بقصد إجياد ثقافة امتثال ومساءلة وتزويد الدول األعضاء بأدوات               

 يعوَّل عليها يف أعمال جلان التحقيق اليت توجه اهتمامها يف اجتاه الضحايا؛
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السياسية للرتاع وضرورة تؤكد أمهية متييز املساءلة يف جمال انتهاكات حقوق اإلنسان عن األبعاد  -٥ 
تصـدي أجهزة وهيئات حقوق اإلنسان حلاالت انتهاك حقوق اإلنسان انتهاكاً جسيماً وواسع النطاق، وذلك               

 حسب الوقائع املوضوعية لتلك احلاالت؛

 ضرورة قيام املعينني من إجراءاٍت خاصة حلقوق اإلنسان، وخرباء آخرين يف قانون حقوق            تؤكد -٦ 
يف القانون اإلنساين الدويل بإجراء حوار منظم بقصد حتديد الطريقة اليت ميكن هبا آلليات حقوق          اإلنسان، وخرباء   

اإلنسان وآليات القانون اإلنساين الدويل أن توفر بتنسيق أفضل محاية حمّسنة للمدنيني وفقاً لقانون حقوق اإلنسان 
 والقانون اإلنساين الدويل يف حاالت النـزاع؛

 اللجنة الفرعية أو أي آلّية مشورة من اخلرباء ُتنشأ يف املستقبل مسألة ضمان      بأن تدرج  توصـي  -٧ 
احترام حقوق اإلنسان أثناء النـزاع املسلح ضمن أولوياهتا وكبند دائم على جدول أعماهلا وبأن تبين على العمل 

 .الذي تقوم به حالياً اللجنة الفرعية يف هذا اجملال

 ٢١اجللسة  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ 

 .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


