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(A)     GE.09-15906    290909    290909 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
   املفوضية السامية واألمني العاموتقارير

، ∗، إيطاليا، الربتغال  ∗آيرلندا، أوكرانيا،   ∗، أملانيا ∗، إستونيا ∗، أستراليا ∗إسبانيا
، اجلمهوريـة   ∗تركيـا ،  ∗بـريو ،  ∗، البوسنة واهلرسك، بولنـدا    ∗بلجيكا، بلغاريا 

، فرنـسا،   ∗، سويـسرا  ∗سلوفينيا، الـسويد   ،∗، رومانيا ∗، الدامنرك ∗التشيكية
، ∗، ليختنـشتاين  ∗ليتوانيا،  ∗، لكسمربغ ∗، التفيا ∗كوستاريكا،  ∗كندا،  ∗كرواتيا
  ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، النـرويج،           ∗مالطة

  مشروع قرار: ∗اليونان، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، ∗النمسا 

  ياهتا يف ميدان حقوق اإلنسانالتعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآل - /...١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 من يسعى من ا إزاء استمرار ورود تقارير الترهيب واالنتقام اللذين يتعرض هلم اإلعراب عن قلقهإذ يكرر  
  األفراد واجلماعات إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان،

إزاء تعّرض الـضحايا النتـهاكات      وإزاء خطورة األعمال االنتقامية املُبلغ عنها       ق  وإذ يساوره بالغ القل     
حلقوقهم اإلنسانية، مبا فيها حق اإلنسان يف كل من احلياة واحلرية واألمان على شخصه، وكذلك حقه يف عـدم                   

  التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

                                                      

  .يف جملس حقوق اإلنسانأعضاء  غري دول  ∗
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إزاء التقارير الواردة عن حاالت عرقلة حماوالت األفراد االسـتفادة مـن            غ أيضاً   وإذ يساوره القلق البال     
  اإلجراءات اليت وضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

  إىل مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضـوع، الـيت كـان آخرهـا هـو                  وإذ يشري     
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤خ  املؤر٢٠٠٥/٩القرار 

  : احلكومات على منع مجيع أعمال التخويف أو االنتقام، واالمتناع عنها، ضدحيث  - ١  

من يسعى إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان أو َمن تعاون                  )أ(  
  ؛معهم فعالً، أو أدىل بشهادات أو قدم إليهم معلومات

وق اإلنـسان  تفيد أو استفاد من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حق         من يس   )ب(  
   وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى هلذا الغرض؛واحلريات األساسية،

من يقدِّم أو قدَّم بالغات يف إطار اإلجراءات املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان وكل من                 )ج(  
  م مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى هلذا الغرض؛قدَّم إليه
من هلم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو بكل من قدَّم إىل الـضحايا مـساعدة                   )د(  

  قانونية أو مساعدة أخرى؛

 مجيع أعمال الترهيب أو االنتقام اليت ترتكبها احلكومات واجلهات الفاعلة من غري الدول              ُيدين  - ٢  
التعاون أو تعاونوا فعالً مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف ميـدان             فراد واجلماعات الذين يسعون إىل      ضد األ 

  حقوق اإلنسان؛

 الدول إىل ضمان توفري احلماية الكافية من الترهيب أو االنتقام لألفراد وأعضاء اجلماعات              يدعو  - ٣  
املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، ويؤكد من         الذين يسعون إىل التعاون أو تعانوا فعالً مع األمم          

جديد واجب مجيع الدول أن ُتنهي اإلفالت من العقاب على هذه األفعال بأن تقدِّم مرتكبيها، واملتواطئني معهم                 
  أيضاً، إىل العدالة وفقاً للمعايري الدولية وأن تتيح لضحايا هذه األفعال ُسبل انتصاف فعالة؛

 باجلهود اليت تبذهلا الدول للتحقيق يف ادعاءات الترهيب أو االنتقام ولتقدمي مرتكيب هذه              بيرح  - ٤  
  األفعال إىل العدالة ويشّجع احلكومات على دعم هذه اجلهود؛

مبا تبذلـه مـن     على ِعلم   بالتدابري اليت اختذهتا الدول إلبقاء جملس حقوق اإلنسان         يرحب أيضاً     - ٥  
  جهود مذكورة أعاله؛

 إىل مجيع ممثلي وآليات األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان أن يواصلوا اختاذ تـدابري                يطلب  - ٦  
يب واالنتقام وعرقلة اللجـوء إىل     عاجلة، طبقاً للواليات املسندة إليهم، للمساعدة على منع حدوث أعمال التره          

  األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا بأي شكل من األشكال؛
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ىل هؤالء املمثلني وهذه اآلليات أن يواصلوا تضمني تقاريرهم املقدمة إىل اجمللس أو              إ  أيضاً يطلب  - ٧  
 االنتقام وعرقلة اللجوء إىل األمم املتحدة وممثليهـا          االدعاءات املتعلقة بالترهيب أو    إىل اجلمعية العامة إشارة إىل    

   الشأن؛وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان مع بيان ما يتخذونه من إجراءات يف هذا

  إىل األمني العام أن يوجِّه نظر هؤالء املمثلني وهذه اآلليات إىل هذا القرار؛يطلب   - ٨  

 األمني العام إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة وكل عام بعد ذلك تقريـراً،                  يدعو  - ٩  
صادر املناسبة من معلومات عن األعمال وفقاً لربنامج عمل اجمللس، يتضمن جتميعاً وحتليالً ملا قد ُيتاح من مجيع امل            

 أعاله، فضالً عن تقدمي توصيات بـشأن        ١االنتقامية اليت ُيدَّعى ارتكاهبا ضد األشخاص املُشار إليهم يف الفقرة           
  .كيفية تناول مسائل الترهيب واألعمال االنتقامية

 -  -  -  -  -  


