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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/٣٣  
  األشخاص املصابني باملهقعلى قين من أجل منع االعتداءات التعاون الت

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه، إذ يسترشد  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويشري إىل معاهدات حقـوق          وإذ يؤكد من جديد     

اص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد     اإلنسان الدولية ذات الصلة، مبا فيها العهد الدويل اخل        
  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل،

 أن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخـصه           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  املهينة،  الالإنسانية أووأنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو

 إىل املبدأ األساسي املتمثل يف املساواة وعدم التمييز الذي يرتكز عليه ميثاق            وإذ يشري   
  األمم املتحدة والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، 

 احلق يف الصحة والتعليم املكرس يف اإلعالن العـاملي حلقـوق            وإذ يؤكد من جديد     
  ن الدولية ذات الصلة،اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسا

__________ 

مدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الرابعـة             سترد القرارات واملقررات اليت اعت      *  
  .، اجلزء األول)A/HRC/24/2(والعشرين 
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   بعمل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال،وإذ حييط علماً  
 / حزيـران  ١٣ املـؤرخ    ٢٣/١٣ قرار جملس حقوق اإلنسان      وإذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠١٣ يونيه
،  إزاء االعتداءات املرتكبة ضد األشخاص املصابني بـاملهق        وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

  كثرياً ما يفلت مرتكبوها من العقاب،وهي اعتداءات مبن فيهم النساء واألطفال، 
 باخلطوات اليت اختذهتا البلدان املعنية وباجلهود الـيت بذلتـها يف هـذا              وإذ يرحب   

قانونية ضد مرتكيب االعتداءات على األشخاص املصابني     إقامة دعاوى   اخلصوص، مبا يف ذلك     
  باملهق، وإدانة هذه االعتداءات علناً، وتنظيم محالت توعية لعامة اجلمهور،

 التقرير األويل عن األشخاص املصابني باملهق، الذي قدمته مفوضة  بتقديروإذ يالحظ  
  ، ١٣/ ٢٣ اإلنسان األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عمالً بقرار جملس حقوق

 هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة التابعـة جمللـس            وإذ يدعو   
اإلنـسان  اإلنسان إىل أن تواصل االهتمام، كل منها يف إطار واليته، حبالة حقـوق               حقوق

  املصابني باملهق،لألشخاص 
الـة يف    بالدول أن تضمن املساءلة بإجراء حتقيقات نزيهة وسـريعة وفع          وإذ يهيب   

االعتداءات على األشخاص املصابني باملهق اليت تدخل يف نطاق واليتها وتقدمي املـسؤولني             
  سبل انتصاف مالئمة،إىل الضحايا وأفراد أسرهم وصول عنها إىل العدالة وضمان 

األشخاص املصابني  على   بضرورة اختاذ إجراءات فعالة ملكافحة االعتداءات        منهاً  واقتناع  
ء عليها، واعتماد تدابري حمددة حلماية وصون احلق يف احلياة واألمـان الشخـصي              باملهق والقضا 

  ة،مل عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاعن حقهم يف باملهق، فضالًللمصابني 
 إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد دراسة عن حالة   يطلب  -١  

م تقريراً عن ذلك إىل جملـس حقـوق         حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني باملهق، وأن تقد      
  اإلنسان يف دورته الثامنة والعشرين؛

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             يقرر  -٢  
  .يف دورته الثامنة والعشرين

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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