Annex IV. Resolucions i decisions emeses pel
Consell de Drets Humans de Nacions Unides
RESOLUCIONS
13è període de sessions
del Consell de Drets Humans
(01-26 març de 2010)
13/1. Composició del personal de l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans
Demana a l’Alta Comissionada que presenti un informe complet i actualitzat al Consell en el seu 16è període de sessions, prestant especial atenció a les noves
mesures adoptades per corregir el desequilibri en la
composició geogràfica del personal de l’Oficina.
13/2. Els drets humans i privació arbitrària de la nacionalitat
Insta tots els estats que aprovin i apliquin legislació
en matèria de nacionalitat amb vista a evitar l’apatrídia, d’acord amb els principis del Dret Internacional.
13/3. Grup de Treball obert sobre un protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Nen per establir un procediment de comunicacions
Decideix prorrogar el mandat del Grup de Treball obert
fins al 17è període de sessions del Consell, i encomanar-li el mandat d’elaborar un protocol facultatiu de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant a fi d’establir un
procediment de comunicacions sobre això.
13/4. El dret a l’alimentació
Expressa gran preocupació pel fet que la crisi mundial
d’aliments continuï minvant greument l’efectivitat del
dret de tota persona a l’alimentació, i especialment
d’una sisena part de la població mundial, principalment als països en desenvolupament i els països
menys avançats, que pateix fam, malnutrició i inseguretat alimentària.
13/5. Els drets humans al Golan sirià ocupat
Decideix que totes les mesures i decisions legislatives
i administratives que ha adoptat o adopti Israel, la potència ocupant, amb el propòsit de modificar el caràcter i la condició jurídica del Golan sirià ocupat són
nul·les i sense valor, constitueixen una violació manifesta del Dret Internacional i del Conveni de Ginebra
relatiu a la protecció de persones civils en temps de
guerra, i no tenen efecte jurídic.
13/6. Dret del poble palestí a la lliure determinació
Insta tots els estats membres i òrgans pertinents del
sistema de Nacions Unides que donin suport i assistència al poble palestí per tal que aviat es faci efectiu
el seu dret a la lliure determinació.
13/7. Assentaments israelians al territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, i al Golan sirià ocupat
Deplora els recents anuncis d’Israel de construir nous

habitatges per a colons israelians a Jerusalem Oriental
ocupada i els seus voltants, que obstaculitzen el procés de pau i la creació d’un Estat palestí contigu, sobirà i independent i incompleixen el Dret Internacional
i les promeses fetes per Israel en la Conferència de
Pau d’Annapolis, celebrada el 27 de novembre de
2007.

13/8. Les greus violacions dels drets humans per part
d’Israel al territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem
Oriental
Condemna enèrgicament els atacs i operacions militars israelianes al territori palestí ocupat, en particular
els que van tenir lloc recentment a la Franja de Gaza
ocupada, que van causar milers de morts i ferits civils
palestins, inclòs un gran nombre de dones i nens.
13/9. Seguiment de l’informe de la Missió Internacional Independent de Recerca de Nacions Unides sobre
el Conflicte de Gaza
Decideix establir, en el context del seguiment de l’informe de la Missió Internacional Independent de Recerca, un comitè independent d’experts en normes internacionals de drets humans i Dret Internacional
Humanitari que s’encarregui de supervisar i avaluar
qualsevol actuació interna, legal o d’una altra índole,
que duguin a terme el Govern d’Israel i la part palestina en vista de la resolució 64/254 de l’Assemblea General.
13/10. L’habitatge adequat com a element integrant
del dret a un nivell de vida adequat en el context de la
celebració de megaesdeveniments
Exhorta els estats que, en el context de la celebració
de megaesdeveniments, promoguin el dret a un habitatge adequat i creïn un llegat immobiliari sostenible,
orientat al desenvolupament.
13/11. Drets humans de les persones amb discapacitat: aplicació i vigilància del compliment a nivell nacional i introducció com a tema per al 2011 de la funció
de la cooperació internacional en suport de la tasca
d’àmbit nacional per fer efectius els drets de les persones amb discapacitat
Exhorta els estats part en la Convenció que, quan
mantinguin, reforcin, dissenyin o estableixin mecanismes i marcs interns per a l’aplicació i la vigilància del
compliment de la Convenció, aprofitin l’oportunitat
per revisar i reforçar les estructures existents per promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat.
13/12. Drets de les persones pertanyents a minories
nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques
Insta els estats que aprovin legislació, la revisin i la
modifiquin, segons escaigui, com també les políti-
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ques i els sistemes educatius, per tal d’assegurar la
plena efectivitat del dret a l’educació, establert en la
Declaració Universal de Drets Humans, acabar amb la
discriminació i proporcionar igual accés a una educació de qualitat a les persones pertanyents a minories,
en particular els nens, protegint al mateix temps la
seva identitat.
13/13. Protecció dels defensors dels drets humans
Exhorta els estats que donin suport al paper dels defensors dels drets humans en situacions de conflicte
armat i els proporcionin la protecció que s’ha de donar
a tots els civils en aquestes situacions.
13/14. Situació dels drets humans a la República Popular Democràtica de Corea
Insta el Govern de la República Popular Democràtica
de Corea a cooperar plenament amb el Relator Especial, li permeti l’accés sense restriccions al país i li faciliti tota la informació necessària perquè pugui complir
el seu mandat.
13/15. Declaració de Nacions Unides sobre educació i
formació en matèria de drets humans
Decideix establir un grup de treball intergovernamental de composició oberta encarregat de negociar, finalitzar i presentar al Consell el projecte de declaració
de Nacions Unides sobre educació i formació en matèria de drets humans, sobre la base del projecte presentat pel Comitè Assessor.
13/16. La lluita contra la difamació de les religions
Deplora profundament tots els actes de violència física i psicològica i les agressions contra persones a causa de la seva religió o les seves creences, així com la
incitació a cometre’ls, i els actes d’aquest tipus dirigits contra les seves empreses, béns, centres culturals
i llocs de culte, com també els atacs a llocs sagrats,
símbols religiosos i personalitats venerades de totes
les religions.
13/17. El Fòrum Social
Decideix que el Fòrum Social es reuneixi durant tres
dies laborables el 2010, a Ginebra, en dates que siguin convenients per a la participació de representants
dels estats membres de Nacions Unides i de la gamma més àmplia possible d’altres interessats, en particular de països en desenvolupament, i decideix que,
la propera vegada que es reuneixi, el Fòrum Social se
centri en: a) els efectes negatius del canvi climàtic en
el ple gaudiment dels drets humans; b) mesures i iniciatives per fer front als efectes del canvi climàtic en
el ple gaudiment dels drets humans a escala local, nacional, regional i internacional, en particular dels
grups més vulnerables, i especialment les dones i els
nens; c) l’assistència i la cooperació internacionals
per fer front als efectes del canvi climàtic en relació
amb els drets humans.
13/18. Elaboració de normes complementàries de la
Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes
les Formes de Discriminació Racial
Decideix que el Comitè Especial celebri el seu tercer
període de sessions del 29 de novembre al 10 de desembre de 2010.
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13/19. La tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants: la funció i la responsabilitat dels
jutges, els fiscals i els advocats
Condemna tota mesura o intent dels estats o funcionaris públics per legalitzar, autoritzar o acceptar la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants en qualsevol circumstància, fins i tot per raons
de seguretat nacional o mitjançant decisions judicials.
13/20. Els drets dels infants: combatre la violència
sexual contra els nens
Condemna enèrgicament totes les formes de violència
i abusos sexuals de què són víctimes els nens en tots
els contextos.
13/21. Foment de la cooperació tècnica i dels serveis
consultius a la República de Guinea
Condemna la massacre de civils no armats reunits per
celebrar una manifestació pacífica, que va tenir lloc el
28 de setembre de 2009 a l’estadi de Conakry, així
com les greus violacions dels drets humans comeses
aquest mateix dia i els dies següents, en particular els
actes especialment greus de violència sexual comesos
contra dones per membres de les forces armades i de
seguretat.
13/22. Situació dels drets humans a la República Democràtica del Congo i enfortiment de la cooperació
tècnica i els serveis d’assessorament
Demana al Govern de la República Democràtica del
Congo que, amb el suport de la comunitat internacional, desenvolupi, entre altres coses, un sistema de supervisió i verificació efectiu i fiable de la cadena de
subministrament de minerals per tal d’acabar amb
l’explotació il·legal dels recursos naturals del país.
13/23. Enfortiment de la cooperació internacional en
l’esfera dels drets humans
Insta els estats membres a prestar suport al Fons Fiduciari de contribucions voluntàries per a l’examen
periòdic universal i al Fons de Contribucions Voluntàries per a l’assistència financera i tècnica.
13/24. Protecció dels periodistes en situacions de
conflicte armat
Decideix convocar, dins dels límits dels recursos existents, una taula rodona en el seu 14è període de sessions sobre la protecció dels periodistes en els conflictes armats.
13/25. Situació dels drets humans a Myanmar
Condemna enèrgicament les contínues violacions sistemàtiques dels drets humans i les llibertats fonamentals del poble de Myanmar.
13/26. La protecció dels drets humans i les llibertats
fonamentals en la lluita contra el terrorisme
Insta els estats que, en la lluita contra el terrorisme,
respectin el dret a la igualtat davant els tribunals i a
un judici just, d’acord amb el que preveu el Dret Internacional, incloses les normes internacionals de drets
humans, com l’article 14 del Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics i, si escau, el Dret Internacional
Humanitari i el Dret Internacional dels Refugiats.

13/27. Un entorn esportiu mundial exempt de racisme, discriminació racial, xenofòbia i formes connexes
d’intolerància
Encoratja encaridament els estats a organitzar i finançar campanyes de sensibilització per prevenir i combatre el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i
les formes connexes d’intolerància en l’esport.

DECISIONS
13/101 a 116. Resultats de l’examen periòdic universal: Eritrea, Xipre, República Dominicana, Cambodja,
Noruega, Albània, RD Congo, Côte d’Ivoire, Portugal,
Bhutan, Dominica, República Popular de Corea, Brunei, Costa Rica, Guinea Equatorial i Etiòpia.
13/117. Tràfic de persones, especialment dones i
nens
Celebrar, en el seu 14è període de sessions, una taula
rodona per permetre que facin sentir la seva veu les
víctimes del tràfic de persones, tenint degudament en
consideració el benestar psicològic de les víctimes,
amb vista a reforçar la importància primordial dels
seus drets humans i de les seves necessitats, i tenint
en compte les recomanacions de les víctimes per preveure mesures per lluitar contra el tràfic de persones.

DECLARACIÓ PRESIDENCIAL
13/PRST/1. Informes del Comitè Assessor

RESOLUCIONS
14è període de sessions
del Consell de Drets Humans
(del 31 de maig al 18 de juny de
2010)
14/ 1. Els greus atacs perpetrats per forces israelianes
contra la flotilla humanitària
Condemna en els termes més enèrgics l’atroç atac
perpetrat per forces israelianes contra la flotilla humanitària, que va causar nombrosos morts i ferits civils
innocents de diferents països.
14/2. El tràfic de persones, especialment dones i
nens: cooperació regional i subregional per a la promoció de l’enfocament basat en els drets humans en
la lluita contra el tràfic de persones
Exhorta els governs a considerar, amb caràcter prioritari en el cas d’aquells que encara no ho hagin fet, la
possibilitat de signar i ratificar els instruments jurídics de Nacions Unides pertinents, com la Convenció
de Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada
Transnacional i els seus Protocols, en particular el
Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de
persones, especialment dones i nens.
14/3. Promoció del dret dels pobles a la pau
Subratlla la importància fonamental de l’educació per
a la pau com a instrument per promoure l’efectivitat

del dret dels pobles a la pau i encoratja els estats, els
organismes especialitzats de Nacions Unides i les organitzacions intergovernamentals i no governamentals
que contribueixin activament a l’efecte.
14/4. Conseqüències del deute extern i de les obligacions financeres internacionals connexes dels estats
per al ple gaudiment de tots els drets humans, sobretot els drets econòmics, socials i culturals
Insta els estats, les institucions financeres internacionals i el sector privat a prendre urgentment mesures
per alleujar el problema del deute dels països en desenvolupament, especialment els afectats pel VIH/
sida, de manera que puguin alliberar-se més recursos
financers i dedicar-se a l’atenció de la salut, la investigació i el tractament de la població en els països
afectats.
14/5. El paper de la prevenció en la promoció i la protecció dels drets humans
Destaca la importància de les mesures preventives eficaces com a part de les estratègies generals de promoció i protecció de tots els drets humans.
14/6. Mandat del Relator Especial sobre els drets humans dels desplaçats interns
Exhorta els estats que ofereixin solucions duradores, i
encoratja l’enfortiment de la cooperació internacional,
proporcionant, entre altres formes, recursos i coneixements tècnics per ajudar els països afectats, en particular els països en desenvolupament, en les seves iniciatives i polítiques nacionals relacionades amb
l’assistència, la protecció i la rehabilitació dels desplaçats interns.
14/7. Proclamació del 24 de març com a Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació amb Violacions
Greus dels Drets Humans i de la Dignitat de les Víctimes
Recomana que l’Assemblea General proclami el 24 de
març Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació
amb Violacions Greus dels Drets Humans i de la Dignitat de les Víctimes.
14/8. Cooperació regional per a la promoció i protecció dels drets humans a la regió d’Àsia i el Pacífic
Decideix que el proper seminari se celebri a Maldives
el 2012.
14/9. Promoció del gaudiment dels drets culturals de
tots i respecte a la diversitat cultural
Reitera la seva crida a tots els governs perquè cooperin amb l’Experta independent i li prestin assistència
en el compliment del seu mandat, li facilitin tota la
informació necessària que els demani i considerin seriosament una resposta favorable a les sol·licituds que
els dirigeixi per visitar els seus països, per tal que pugui exercir les seves funcions eficaçment.
14/10. Desaparicions forçades o involuntàries
Insta els governs a continuar esforçant-se per aclarir
el destí de les persones desaparegudes i vetllant perquè es facilitin a les autoritats competents encarregades de la investigació i enjudiciament els mitjans i recursos adequats per resoldre els casos i jutjar els
autors, també en els casos en què ja s’hagi estudiat la
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possibilitat d’establir, si s’escau, mecanismes judicials específics o comissions de la veritat i la reconciliació que complementin l’ordenament jurídic.
14/11. Llibertat de religió i de creences: mandat de
la Relatora Especial sobre la llibertat de religió o
de creences
Condemna tota apologia de l’odi religiós que constitueixi una incitació a la discriminació, l’hostilitat o la
violència, tant si se serveix de mitjans de difusió impresos, audiovisuals o electrònics com de qualsevol
altre mitjà.
14/12. Accelerar els esforços per eliminar totes les
formes de violència contra la dona: garantir la diligència deguda en la prevenció
Insta els estats a adoptar i aplicar polítiques i programes que permetin a la dona evitar situacions de violència, escapar-ne i impedir que es repeteixin, i que
ofereixin, entre altres coses, suport financer i accés en
condicions assequibles a un habitatge o un allotjament segurs, modalitats d’atenció infantil i altres formes de suport social, assistència jurídica, formació
professional i recursos productius, i procurin que
aquests serveis estiguin a l’abast de les dones i les
nenes amb discapacitat.
14/13. Qüestió de l’efectivitat, en tots els països, dels
drets econòmics, socials i culturals: seguiment de la
resolució 4/1 del Consell de Drets Humans
Encoratja tots els estats que encara no ho hagin fet a
considerar la possibilitat de signar i ratificar el Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb vista a la seva ràpida
entrada en vigor.
14/14. Assistència tècnica i cooperació en matèria de
drets humans a favor de Kirguizistan
Condemna enèrgicament les violacions dels drets humans comeses durant les protestes que es van produir
durant el canvi de govern, i condemna també les provocacions i els actes de violència a Osh i Jalalabad.
14/15. Reacció davant les agressions a escolars a l’Afganistan
Deplora i condemna les agressions a escolars innocents a l’Afganistan.
14/16. De la retòrica a la realitat: una crida mundial
per l’adopció de mesures concretes contra el racisme,
la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes
connexes d’intolerància
Decideix celebrar una taula rodona durant la sèrie de
sessions d’alt nivell del seu 16è període de sessions
dedicada al ple gaudiment dels drets humans dels
afrodescendents, en ocasió de l’Any Internacional dels
afrodescendents.

DECISIONS
14/101 a 117. Resultats de l’examen periòdic universal: Qatar, Nicaragua, Itàlia, Kazakhstan, Eslovènia,
Bolívia, Fiji, San Marino, El Salvador, Angola, República de l’Iran, Madagascar, l’Iraq, Gàmbia, Egipte,
Bòsnia i Hercegovina i el Sudan.
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14/118. Persones desaparegudes
Demana al Comitè Assessor que finalitzi l’estudi sobre
les millors pràctiques i el presenti al Consell en el seu
16è període de sessions.
114/119. Assistència a Somàlia en matèria de drets
humans
Decideix celebrar, en el seu 15è període de sessions,
un diàleg interactiu a part, amb la participació de l’Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, l’Expert independent sobre la situació dels drets
humans a Somàlia i el Representant Especial del Secretari General per a Somàlia, la situació de la cooperació tècnica, els programes de foment de la capacitat
dins del país i les mesures eficaces per millorar la situació dels drets humans a Somàlia i incrementar
l’eficàcia del suport de Nacions Unides a la promoció
i la protecció dels drets humans.

RESOLUCIONS
15è període de sessions
del Consell de Drets Humans
(del 13 de setembre a l’1 d’octubre
de 2010)
15/1. Seguiment de l’informe de la missió internacional independent d’investigació sobre l’incident de la
flotilla humanitària
Lamenta profundament la manca de cooperació per
part de la potència ocupant, Israel, amb la missió.
15/2. Relatora Especial sobre les formes contemporànies de l’esclavitud
Exhorta tots els governs a cooperar amb la Relatora
Especial i prestar-li assistència en el compliment de
les tasques i obligacions que se li han encomanat, facilitar-li tota la informació necessària que els demani i
acollir favorablement les sol·licituds que els dirigeixi
per visitar els seus països, per tal que pugui exercir el
seu mandat eficaçment.
15/3. La independència i imparcialitat del poder judicial, els jurats i assessors i la independència dels advocats
Convida els governs que tinguin dificultats per garantir la independència de jutges i advocats, l’objectivitat
i imparcialitat dels fiscals i la seva capacitat d’exercir
degudament la seva tasca, o que estiguin decidits a
prendre mesures per aplicar més a fons aquests principis, que consultin la Relatora Especial i es plantegin
la possibilitat d’utilitzar els seus serveis, per exemple
convidant-la al país.
15/4. El dret a l’educació: seguiment de la resolució
8/4 del Consell de Drets Humans
Insta tots els estats a adoptar totes les mesures necessàries per promoure l’educació i l’aprenentatge permanents tant en el context de l’educació acadèmica
com en el de la no acadèmica, amb inclusió de l’educació i formació en matèria de drets humans.

15/5. Genètica forense i drets humans
Destaca la importància de lliurar els resultats de les
investigacions de genètica forense a les autoritats nacionals, en particular, quan procedeixi, a les autoritats
judicials competents.
15/6. Seguiment de l’informe del Comitè d’experts independents en Dret Internacional Humanitari i normes
internacionals de drets humans establert en virtut de
la resolució 13/9 del Consell
Condemna la manca de cooperació d’Israel, la potència ocupant, que ha dificultat la tasca del Comitè
d’experts independents pel que fa a avaluar la resposta d’Israel a la crida de l’Assemblea General i el Consell per tal que portés a terme investigacions independents, fidedignes i conformes a les normes
internacionals.
15/7. Els drets humans i els pobles indígenes
Acull amb satisfacció el paper que desenvolupen les
institucions nacionals de drets humans establertes de
conformitat amb els Principis de París en la promoció
de les qüestions indígenes, i encoratja aquestes institucions a desenvolupar i reforçar les seves capacitats
per exercir aquest paper amb eficàcia, aprofitant el
suport de l’Oficina de l’Alta Comissionada.
15/8. L’habitatge adequat com a element integrant del
dret a un nivell de vida adequat
Decideix prorrogar per un període de tres anys el mandat de la Relatora Especial sobre un habitatge adequat
com a element integrant del dret a un nivell de vida
adequat i sobre el dret de no discriminació referent a
això.
15/9. Els drets humans i l’accés a l’aigua potable i el
sanejament
Exhorta l’Experta independent que segueixi endavant
amb la seva tasca en relació amb tots els aspectes del
seu mandat, en particular que aclareixi encara més el
contingut de les obligacions de drets humans, incloses les obligacions de no discriminació en relació amb
l’aigua potable segura i el sanejament, en coordinació
amb els estats, els òrgans i organismes de Nacions
Unides i els interessats pertinents.
15/10. Eliminació de la discriminació contra les persones afectades per la lepra i els seus familiars
Encoratja els governs, els òrgans, organismes especialitzats, fons i programes de Nacions Unides i altres
organitzacions intergovernamentals i institucions nacionals de drets humans pertinents que tinguin degudament en compte els principis i directrius en la formulació i aplicació de les seves polítiques i mesures
relacionades amb les persones afectades per la lepra i
els seus familiars.
15/11. Programa Mundial per a l’educació en drets
humans: aprovació del pla d’acció per a la segona etapa
Insta totes les institucions nacionals de drets humans
a prestar assistència per a l’aplicació de programes
d’educació sobre drets humans d’acord amb el pla
d’acció.

15/12. La utilització de mercenaris com a mitjà per
violar els drets humans i obstaculitzar l’exercici del
dret dels pobles a la lliure determinació
Condemna les activitats de mercenaris en països en
desenvolupament de diverses parts del món, en particular en zones de conflicte, i l’amenaça que comporten per a la integritat i el respecte de l’ordre constitucional d’aquests països i l’exercici del dret a la lliure
determinació dels seus pobles
15/13. Els drets humans i la solidaritat internacional
Exhorta la comunitat internacional a promoure la solidaritat i la cooperació internacionals com a important
mitjà per contribuir a superar els efectes negatius de
les crisis econòmica, financera i climàtica actuals, en
particular en els països en desenvolupament.
15/14. Els drets humans i els pobles indígenes: mandat del Relator Especial sobre els drets dels pobles
indígenes
Demana a tots els governs que cooperin plenament
amb el Relator Especial en l’acompliment de les tasques i funcions del seu mandat, que subministrin tota
la informació disponible que demani en les seves comunicacions i que atenguin amb promptitud les seves
crides urgents.
15/15. La protecció dels drets humans i les llibertats
fonamentals en la lluita contra el terrorisme: mandat
del Relator Especial sobre la promoció i la protecció
dels drets humans i les llibertats fonamentals en la
lluita contra el terrorisme
Decideix prorrogar per un període de tres anys el mandat del Relator Especial sobre la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals en
la lluita contra el terrorisme.
15/17 Prevenció de la mortalitat materna, la morbiditat i els drets humans: seguiment a la resolució 11/8
del Consell
Reconeix que la igualtat de gènere, l’apoderament de
les dones, el seu ple gaudiment de tots els drets humans i l’eradicació de la pobresa són essencials per al
desenvolupament econòmic i social i que assolir
aquests objectius és una de les fites dels Objectius
del Mil·lenni.
15/18. La detenció arbitrària
Observa amb profunda preocupació l’augment de la
informació que rep el Grup de Treball sobre les represàlies sofertes per persones que han estat objecte
d’una crida urgent o una opinió, o que han aplicat una
recomanació del Grup de Treball, i exhorta els estats
dels quals es tracti a adoptar les mesures adequades
per evitar aquests actes i que combatin la impunitat
investigant amb promptitud i eficàcia totes les denúncies d’intimidació i represàlies per tal de processar els
autors i proporcionar a les víctimes els recursos adequats.
15/19. Projecte de principis rectors sobre l’extrema
pobresa i els drets humans
Afirma que la lluita contra l’extrema pobresa ha de seguir tenint alta prioritat per a la comunitat internacional.
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15/20. Serveis d’assessorament i assistència tècnica
per a Cambodja
Decideix prorrogar per un any el mandat del procediment especial sobre la situació dels drets humans a
Cambodja, i demana al Relator Especial que li presenti un informe sobre el compliment del seu mandat en
el seu 18è període de sessions i que mantingui una
col·laboració constructiva amb el Govern de Cambodja
per continuar millorant la situació dels drets humans
al país.
15/21. Drets humans i mesures coercitives unilaterals
Exhorta l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans que presti assistència als
estats per promoure i protegir el drets a la llibertat de
reunió i d’associació pacífiques, entre altres coses
mitjançant programes d’assistència tècnica de l’Oficina, a petició dels estats, i que col·laborin amb els organismes pertinents del sistema de Nacions Unides i
amb altres organitzacions intergovernamentals per tal
de donar assistència als estats per promoure i protegir
el dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
15/22. Dret de tota persona al gaudiment del nivell
més alt possible de salut física i mental
Preocupat perquè, per a milions de persones d’arreu
del món, la plena efectivitat del dret de tota persona
al gaudiment del nivell més alt possible de salut física
i mental, entre altres mitjans, per l’accés a medicaments segurs, eficaços, assequibles i de bona qualitat,
en particular als medicaments essencials, les vacunes
i altres productes mèdics, i a centres i serveis d’atenció de la salut, continua sent un objectiu distant i perquè en molts casos, especialment per a aquells que
viuen en la pobresa, aquest objectiu continua sent remot.

15/26. Grup de treball intergovernamental de composició oberta encarregat d’estudiar la possibilitat d’elaborar un marc normatiu internacional per a la regulació, el seguiment i la supervisió de les activitats de les
empreses militars i de seguretat privades
Decideix establir un grup de treball intergovernamental de composició oberta amb el mandat d’estudiar la
possibilitat d’elaborar un marc normatiu internacional,
inclosa, entre altres, la possibilitat d’elaborar un instrument jurídicament vinculant, per a la regulació, el
seguiment i la supervisió de les activitats de les empreses militars i de seguretat privades, inclosa la rendició de compte d’aquestes empreses.
15/27. Situació dels drets humans al Sudan
Insta totes les parts que continuïn procurant complir
les obligacions pendents estipulades en l’Acord General de Pau, encoratja totes les parts a continuar esforçant-se per aconseguir la pau a Darfur, i insta les faccions no participants a sumar-se a les negociacions.
15/28. Assistència a Somàlia en matèria de drets humans
Expressa gran preocupació per la repercussió negativa
cada vegada més gran de la prolongada inestabilitat
de Somàlia en els països veïns i en altres països; per
les nombroses baixes civils causades per les hostilitats en curs, els reiterats atacs contra les forces de
manteniment de la pau i el personal humanitari i el
reclutament, l’ensinistrament i la utilització de nens
en el conflicte i també per la difícil situació dels desplaçats interns i els refugiats i pel gran volum de desplaçaments registrats com a conseqüència directa del
conflicte i de violacions de les normes de drets humans i del dret humanitari.

DECISIONS
15/23. Eliminació de la discriminació contra la dona
Profundament preocupat pel fet que les dones de tot
el món continuen patint importants desavantatges
com a resultat de lleis i pràctiques discriminatòries, i
que la igualtat de iure i de facto no s’ha aconseguit en
cap país del món.

15/101 a 15/115. Resultats de l’examen periòdic universal: Kirguizistan, Guinea, Lao RDP, Espanya, Lesotho, Kenya, Armènia, Suècia, Grenada, Turquia, Guyana, Kuwait, Bielorússia, Kiribati i Guinea Bissau.

15/24. Drets humans i mesures coercitives unilaterals
Condemna el fet que determinades potències continuïn aplicant i fent complir unilateralment mesures
d’aquesta índole com a instrument de pressió política
o econòmica contra qualsevol país, en particular contra països en desenvolupament, a fi d’impedir que
aquests països exerceixin el seu dret a determinar lliurement els seus propis sistemes polítics, econòmics i
socials.

15/116. Drets humans i qüestions relacionades amb
la presa d’ostatges per terroristes
Decideix celebrar durant el seu 16è període de sessions, una taula rodona sobre els drets humans en el
context de les mesures adoptades arran de la presa
d’ostatges per terroristes, centrada especialment en la
responsabilitat primordial dels estats de promoure i
protegir els drets humans de tots dins de la seva jurisdicció, en l’enfortiment de la cooperació internacional
per prevenir i combatre el terrorisme i en la protecció
dels drets de totes les víctimes del terrorisme.

15/25. El dret al desenvolupament
Decideix continuar fent que la seva agenda promogui i
fomenti el desenvolupament sostenible i l’assoliment
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i, en
aquest sentit, promoure l’elevació del dret al desenvolupament al mateix nivell que tots els altres drets humans i llibertats fonamentals, com s’estableix en els
paràgrafs 5 i 10 de la Declaració i Programa d’Acció
de Viena.
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15/117. Dia Internacional de Nelson Mandela
Decideix celebrar, en el seu 18è període de sessions,
una taula rodona d’alt nivell per reflexionar sobre l’actual situació dels drets humans arreu del món pel que
fa al racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les
formes connexes d’intolerància, inspirant-se en
l’exemple de Nelson Mandela pel que fa a la promoció
i protecció dels drets humans sense distinció per motius de raça, color o origen nacional o ètnic.

DECLARACIONS PRESIDENCIALS
PRST 15/1. Assistència tècnica i foment de la capacitat per a Haití
Encoratja encaridament la comunitat internacional en
el seu conjunt, i en particular els donants internacionals, el grup de països amics d’Haití, els organismes
especialitzats de Nacions Unides i les organitzacions
regionals i internacionals, que estrenyin la cooperació
amb les autoritats constituïdes d’Haití per aconseguir
la plena realització dels drets humans.
PRST 15/2.
Convida l’Alta Comissionada a presentar al Consell el
projecte de marc estratègic del secretari general per al
programa 19, drets humans, abans de sotmetre’l al
Comitè del Programa i de la Coordinació, a fi que l’Alta Comissionada pugui recopilar les opinions dels estats i dels interlocutors pertinents i comunicar-les al
Comitè per tal que les examini.

Resolucions emeses pel
Consell de Drets Humans en
sessions extraordinàries
13a sessió extraordinària (27 de gener de 2010)
S-13/1. Suport del Consell de Drets Humans al procés
de recuperació a Haití després del terratrèmol del 12
de gener de 2010: un enfocament basat en els drets
humans
Expressa la seva preocupació per l’actual situació dels
drets humans a Haití, en particular la vulnerable situació dels nens, les dones, els desplaçats interns, els
ancians, les persones amb discapacitat i els ferits.
14a sessió extraordinària (23 de desembre de 2010)
S-14/1. La situació dels drets humans a Côte d’Ivoire
des de les eleccions del 28 novembre 2010
Condemna enèrgicament les violacions de drets humans perpetrades a Côte d’Ivoire, entre les quals s’inclouen el segrest, la desaparició forçada, la detenció
arbitrària, l’execució extrajudicial, la violència sexual,
la pèrdua de vides i la destrucció de propietats.
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