
(A)   GE.11-12753    140411    150411 

                 جملس حقوق اإلنسان
                     الدورة السادسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣      البند 
                                                          تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

                        يف ذلك احلق يف التنمية                         واالجتماعية والثقافية، مبا

   *                           مقرر اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١١٦ /  ١٦     
                                          حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب

    ٢٤                                                                         اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف جلـسته اخلامـسة واألربعـني املعقـودة يف                 
   :            ، النص التايل    ٢٠١١     مارس  /    آذار

   ،                  إن جملس حقوق اإلنسان "  
        منه،   ٣                                    لعاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة املادة                 اإلعالن ا      جديد    من            إذ يؤكد     

                                                               اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه، 
       حقـوق          وجلنـة                                                        بالقرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة               ّ  وإذ يذكّر   

                         اإلرهاب وبـشأن تعزيـز      و                                                اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان        
                              اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب،   وق         ومحاية حق

__________           

                                                                                                        القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته السادسة عـشرة                     سترد     *  
) A/HRC/16/2(  ،  الفصل األول          .   
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                                               اجلمعية العامة املتعلقة باسـتراتيجية األمـم                        جبميع قرارات                 ً   وإذ يذكر أيضاً    
        كـانون     ٩           املـؤرخ     ٥١ /  ٤٦                      مبا فيهـا القـرار                                        املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،     

              ،     ٢٠٠٦         سـبتمرب    /       أيلـول    ٨            املـؤرخ       ٢٨٨ /  ٦٠            ، والقرار       ١٩٩١       ديسمرب   /    األول
   ٨          املؤرخ      ٢٩٧ /  ٦٤            ، والقرار       ٢٠٠٨       سبتمرب   /     أيلول    ١٥          املؤرخ      ٢٧٢ /  ٦٢         والقرار  
                                                                ، وإذ يؤكد من جديد الفئات األربـع مـن التـدابري الـيت                  ٢٠١٠       سبتمرب   /     أيلول

              االستراتيجية،        تضمنتها
                                                        إدانته القاطعة جلميع أعمـال اإلرهـاب وأسـاليبه                             وإذ يؤكد من جديد     

 ً                          اً كان مرتكبـوه، بـصرف                                             ُ             وممارساته، بكل أشكاله ومظاهره، وحيثما ارُتكب وأي      
                              ً                                                          النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وإذ جيدد التزامـه بتعزيـز               

                                    التعاون الدويل ملنع اإلرهاب ومكافحته،
                                                 أن مجيع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارسـاته،                             ً     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

             واحلريـات                                                                 بكل أشكاله ومظاهره، أنشطة هتدف إىل تقويض حقـوق اإلنـسان          
                                                                                    األساسية والدميقراطية، مما يهدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها ويزعزع اسـتقرار           

                                                              بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ اخلطوات                 املنشأة           احلكومات  
                                 اون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته،                  الالزمة لتعزيز التع

                      اإلنـسان للجميـع                              أن تعزيز ومحاية حقوق                             وإذ يؤكد من جديد كذلك      
                                                          جوهريان حملاربة اإلرهاب، وإذ يسلم بأن التدابري الفعالة               أمران                          وتعزيز سيادة القانون    

   ،                                                                حملاربة اإلرهاب وحلماية حقوق اإلنسان ال تتعارض وإمنا هي متكاملة ومتآزرة
                                                         أنه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بـأي ديـن أو                                وإذ يؤكد من جديد     

        إثنية،                       جنسية أو حضارة أو مجاعة 
                                                        للمعاناة اليت يسببها اإلرهاب لضحاياه وأسرهم، وإذ                              وإذ يعرب عن استيائه     

                                                          يبدي تضامنه الصادق معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة هلم، 
                         بدعم ضحايا اإلرهـاب                                                بالعمل الذي أجنزه الفريق العامل املعين               وإذ يسلم   

                                                                         التابع للفرقة العاملة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، مبـا يف            و                 وإبراز معاناهتم   
   /             كـانون األول     ٣    و  ٢        يـومي                                                  ذلك حلقة عمل سرياكوسا، إيطاليـا، املعقـودة         

                                                            املعنية بأفضل ممارسات دعم ضحايا أعمال اإلرهاب، وإذ حييط          و   ،      ٢٠١٠      ديسمرب
                                                                   رى اليت تبذهلا األمم املتحدة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك اجتماعـا                 ً             علماً باجلهود األخ  

                                                                                     فريق اخلرباء التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، املعقودان يف فيينا            
       /                كـانون الثـاين       ٢٧    و   ٢٦      يومي               ، ويف بوغوتا        ٢٠١٠      مايو   /    أيار    ٢٧    و   ٢٦      يومي
         اإلرهاب،                      لعدالة اجلنائية لضحايا   ا                          اللذان تناوال موضوع استجابة و  ،     ٢٠١١      يناير 
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                                                                 بالعمل املتعلق بضحايا اإلرهاب الذي أجنزه املقرر اخلاص املعين                      ً   وإذ حييط علماً    
                                                                            مبسألة اإلرهاب وحقوق اإلنسان يف إطار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

  ن                               يف مـسألة حقـوق اإلنـسا                                     ً      ، بالتايل، باحلاجة إىل النظر ملياً              وإذ يسلم   
         اإلرهاب،             لضحايا أعمال

                   يف حدود املوارد     ،                                               عقد حلقة نقاش أثناء دورته السابعة عشرة           يقرر  - ١  
                                                                                  املتاحة، تتناول مسألة حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب، مع مراعاة أمـور منـها             
                                                                                   توصيات األمني العام للحلقة الدراسية املعنية بدعم ضحايا اإلرهـاب املعقـودة يف             

   ؛    ٢٠٠٨    تمرب  سب /     أيلول   ٩          نيويورك يف 
                                                 ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنسق         ي           إىل مفوض      يطلب  - ٢  

                                                                              مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب             
                             هيئـات األمـم املتحـدة           فيها                                               ومع مجيع األطراف املعنية وأصحاب املصلحة، مبا        

           النقاش؛                       كفالة مشاركتها يف حلقة    بغية         ووكاالهتا، 
                                                       إىل مفوضية حقوق اإلنسان إعداد تقرير عن نتـائج                   ً  يطلب أيضاً   - ٣  

    ".                      حلقة النقاش يف شكل موجز
   ٤٥       اجللسة

     ٢٠١١     مارس  /      آذار  ٢٤
   ] .  ُ             اعُتمد دون تصويت [

        
  
  


