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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

 * من جدول األعمال٦البند 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠-١٩جنيف، 

 ** األوىل إىل اجلمعية العامةالتقرير املقدم من جملس حقوق اإلنسان عن دورته

 )األردن(السيد موسى بريزات : نائب الرئيس واملقرر

تورد ) A/HRC/1/L.10(هذه اإلضافة ملشروع التقرير املتعلق بالدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان           : مالحظـة [
، حسب الوضع عند املـداوالت ونصـوص القرارات واملقررات املعتمدة وبيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس          

 ].٢٠٠٦ يونية/حزيران ٣٠ املعقودة يف ٢٤اختتام اجللسة 

                                                      

 ).A/HRC/1/1( حقوق اإلنسان جدول أعمال الدورة األوىل جمللس *
ولذلك . يرتكز شكل هذا التقرير على جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة األوىل كما اعتمدمها اجمللس **

 .ال ينبغي اعتباره سابقة لدورات اجمللس مستقبالً
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قـرار اجلمعـية العامة         -أوالً 
 ٤ ٣٤-  ١ .........................................."جملس حقوق اإلنسان"واملعنون  

 ٨ ٣٧-٣٥ ................................................برنامج العمل للسنة األوىل -ثانياً 

 ٨ ٤٠-٣٨ التقرير املقدم من جملس حقوق اإلنسان عن دورته األوىل إىل اجلمعية العامة -ثالثاً 

 القـرارات واملقـررات الـيت اعـتمدها اجمللـس، فضـالً عـن بيانات الرئيس اليت           -رابعاً 
 ٣٠  املعقودة يف     ٢٤وافـق علـيها اجمللـس، حسـب الوضـع عند اختتام اجللسة               
 ٩ ..................................................................٢٠٠٦يونيه /حزيران 

 ٩ .................................................................راراتالق -ألف  

 ٩ .........................................................احلق يف التنمية ٢٠٠٦/٤ 

 ١٠ ...الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان ٢٠٠٦/٥ 

 ١١ ................................................................املقررات -باء  

 ١١ ........................................تسميات وظائف أعضاء املكتب ٢٠٠٦/١٠١ 

 متديـد جملـس حقــوق اإلنسـان جلمـيع واليــات جلـنة حقــوق      ٢٠٠٦/١٠٢ 
 ١١ ..................................ياهتا ومهامها ومسؤولياهتااإلنسان وآل  

 ١٦ ............................................االستعراض الدوري الشامل ٢٠٠٦/١٠٣ 

 ١٧ .......................٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦تنفيذ الفقرة  ٢٠٠٦/١٠٤ 

 ١٨ .................مشروع إطار لربنامج عمل جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل ٢٠٠٦/١٠٥ 

 ١٩ .................تلة األخرىحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احمل ٢٠٠٦/١٠٦ 

 ٢٠ ..........................التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح ٢٠٠٦/١٠٧ 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٢٠ ..................................................)ب ر(بيانات الرئيس  -جيم  

ــة   -١ب ر /٢٠٠٦  ــية مناهض ــياري التفاق ــربوتوكول االخت ــاذ ال ــدء نف  ب
 لقاسية أو الالإنسانيةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا  
 ٢٠ ..........................................................أو املهينة  

 ٢١ .......................................................أخذ الرهائن -٢ب ر /٢٠٠٦ 

مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس، فضالً عن بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس بتوافق : مالحظة[
ت اليت اعُتمدت، فضالً    وال يعكس مشروع التقرير هذا سوى القرارات واملقررا       . اآلراء، سترد يف التقرير النهائي    

 ٣٠ للمجلس املعقودة يف     ٢٤اجللسة  عـن بـيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس، حسب الوضع عند اختتام              
 ].٢٠٠٦ يونية/حزيران
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مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -أوالً 
 "جملس حقوق اإلنسان" واملعنون ٢٠٠٦

تياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     بدء نفاذ الربوتوكول االخ   
 أو املهينة

جملس ، عمم الرئيس مشروع بيان منقحاً باسم        ٢٠٠٦ يونية/حزيران ٣٠ املعقـودة يف     ٢٤يف اجللسـة     -١
 .A/HRC/1/L.5هو البيان حقوق اإلنسان، 

لداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية  من النظام ا١٥٣ووفقاً للمادة  -٢
 .)١(ملشروع بيان الرئيس وآثاره على امليزانية الربناجمية

 .وأدىل ممثل األرجنتني ببيان شرحاً ملوقف وفده -٣

ص، انظر الفصل   ولالطالع على الن  . ووافـق اجمللـس بتوافق اآلراء على مشروع البيان، بصيغته املنقحة           -٤
 .PRST.1/2006، بيان الرئيس "جيم"الرابع، الفرع 

  جلميع واليات جلنة حقوق اإلنسان وآلياهتا ومهامها ومسؤولياهتاجملس حقوق اإلنسانمتديد 

مشروع املقرر  ) السيد بليز غوديه، سويسرا   ( املعقودة يف اليوم نفسه، عرض نائب الرئيس         ٢٣يف اجللسة    -٥
A/HRC/1/L.6قدم من الرئيس، امل. 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية ١٥٣ووفقاً للمادة  -٦
 .)١(ملشروع املقرر وآثاره على امليزانية الربناجمية

اسم االحتاد  ب(، وكوبا، وفنلندا    )باسم جمموعة الدول ذات املوقف املتشابه     (وأدىل ممـثلو كندا، والصني       -٧
 .واالحتاد الروسي ببيانات شرحاً ملواقف وفودهم) األورويب

ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الرابع، الفرع . واعـُتمد مشـروع املقرر بدون تصويت      -٨
 .٢٠٠٦/١٠٢، املقرر "باء"

 احلق يف التنمية

مشروع ) باسم حركة بلدان عدم االحنياز    ( املعقودة يف اليوم نفسه، عرض ممثل ماليزيا         ٢٢يف اجللسـة     -٩
وانضمت يف وقت الحق إىل . )باسم حركة بلدان عدم االحنياز(الصني وماليزيا ، املقدم من A/HRC/1/L.7القرار 

 *.، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وليتوانيا∗مقدمي مشروع القرار كل من أفغانستان

                                                      

 .انظر املرفق الثالث )١(
 .دول هلا وضع املراقب يف جملس حقوق اإلنسان ∗
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للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية  من النظام الداخلي ١٥٣ووفقاً للمادة  -١٠
 .)١(ملشروع القرار وآثاره على امليزانية الربناجمية

 .وأدىل ممثل كندا ببيان شرحاً ملوقف وفده -١١

ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الرابع، الفرع         . واعـُتمد مشروع القرار بدون تصويت      -١٢
 .٢٠٠٦/٤، القرار "ألف"

 الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

مشروع القرار ) باسم جمموعة الدول األفريقية( املعقودة يف اليوم نفسه، عرض ممثل اجلزائر ٢٤يف اجللسة  -١٣
A/HRC/1/L.8      وكوبا،  *، وشيلي )موعة الدول األفريقية  باسم جم (اجلزائر  ، املقـدم من إندونيسيا وأوروغواي و ،

 وانضـمت يف وقـت الحـق إىل مقدمـي مشـروع القـرار كـل مـن أذربـيجان، وإيران                    . واملكسـيك 
 .، والفلبني* ليشيت-، وتيمور *، وبريو، وتايلند)* اإلسالمية-مجهورية (

 .وأدىل ممثل كندا ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار -١٤

من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية  ١٥٣ووفقاً للمادة  -١٥
 .)١(ملشروع القرار وآثاره على امليزانية الربناجمية

ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الرابع، الفرع         . واعـُتمد مشروع القرار بدون تصويت      -١٦
 .٢٠٠٦/٥، القرار "ألف"

 ائنأخذ الره

هو البيان جملس حقوق اإلنسان، يف اجللسـة نفسـها، عمـم الرئـيس مشـروع بـيان منقحاً باسم            -١٧
A/HRC/1/L.9. 

ولالطالع على النص، انظر الفصل     . ووافـق اجمللـس بتوافق اآلراء على مشروع البيان، بصيغته املنقحة           -١٨
 .PRST.2/2006، بيان الرئيس "جيم"الرابع، الفرع 

 ري الشاملاالستعراض الدو

ونقح شفوياً ) السيد حممد لوليشخي، املغرب( املعقودة يف اليوم نفسه، عرض نائب الرئيس ٢٣يف اجللسة  -١٩
 .، املقدم من الرئيسA/HRC/1/L.12مشروع املقرر 

ة  من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلداري١٥٣ووفقا للمادة  -٢٠
 .)١(ملشروع املقرر وآثاره على امليزانية الربناجمية
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ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر      . واعُتمد مشروع املقرر، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت        -٢١
 .٢٠٠٦/١٠٣، املقرر "باء"الفصل الرابع، الفرع 

 ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦تنفيذ الفقرة 

ونقح شفوياً مشروع ) السيد توماس هوساك، اجلمهورية التشيكية(، عرض نائب الرئيس يف اجللسة نفسها -٢٢
 .، املقدم من الرئيسA/HRC/1/L.14املقرر 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية ١٥٣ووفقاً للمادة  -٢٣
 .)١(الربناجميةملشروع املقرر وآثاره على امليزانية 

ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر      . واعُتمد مشروع املقرر، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت        -٢٤
 .٢٠٠٦/١٠٤، املقرر "باء"الفصل الرابع، الفرع 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

ونقح شفوياً ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(عرض ممثل باكستان  املعقودة يف اليوم نفسه،      ٢٤يف اجللسة    -٢٥
، إندونيسيا،  *، اإلمارات العربية املتحدة   ∗أذربيجان، األردن، أفغانستان  ، املقدم من    A/HRC/1/L.15مشـروع املقرر    

، اجلمهورية  *الليبية، باكستان، البحرين، بنغالديش، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية         )* اإلسالمية -مجهورية  (إيـران   
، املغرب،  *، ماليزيا، مصر  *، لبنان *، كوبا، الكويت  *، قطر *، عمان *، جنوب أفريقيا، السنغال، السودان    *العربية السورية 

، *وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار كل من العراق          *. ، اليمن *اململكة العربية السعودية، موريتانيا   
 .ومايل)  البوليفارية-رية مجهو(، وفرتويال *وغينيا

، واملراقب عن كل من )باسم جمموعة الدول العربية( وأدىل ببيانات فيما يتعلق مبشروع املقرر ممثل تونس  -٢٦
 .إسرائيل، واجلمهورية العربية السورية، وفلسطني، ولبنان

باسم االحتاد  (، وفنلندا   )ضاًباسم أستراليا أي  ( وأدىل ببـيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو كندا           -٢٧
 ).باسم االحتاد األورويب(، وغواتيماال، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )األورويب

، أُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر الذي        )باسم االحتاد األورويب  ( وبناء على طلب ممثل فنلندا       -٢٨
وكان .  أعضاء عن التصويت   ٥ صوتاً مع امتناع     ١٢ صوتاً مقابل    ٢٩غلبية  اعـُتمد، بصيغته املنقحة شفوياً، بأ     

 :التصويت كما يلي

                                                      

 .دول هلا وضع املراقب يف جملس حقوق اإلنسان ∗
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أذربيجان، األردن، إكوادور، إندونيسيا،    االحتـاد الروسي، األرجنتني،      :املؤيدون
أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر،        

كا، السنغال، الصني، غابون، الفلبني،     جـنوب أفريقـيا، زامبيا، سري الن      
كوبـا، مـايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك، موريشيوس، اململكة العربية          

 .السعودية، اهلند

أملانـيا، أوكرانـيا، بولندا، رومانيا، اجلمهورية التشيكية، سويسرا،          :املعارضون
فرنسـا، فنلـندا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا          

 .لشمالية، هولندا، اليابانا

 .مجهورية كوريا، غانا، غواتيماال، الكامريون، نيجرييا :املمتنعون عن التصويت

 .وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو األرجنتني، واليابان، وسويسرا، وأوروغواي -٢٩

 .٢٠٠٦/١٠٦، املقرر "باء" الفرع ولالطالع على نص مشروع املقرر كما اعُتمد، انظر الفصل الرابع، -٣٠

 التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

ونقح شفوياً مشروع املقرر    ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (يف اجللسـة نفسـها، عرض ممثل باكستان          -٣١
A/HRC/1/L.16 واجلزائر، والسودان، وباكستان، وتونس∗) اإلسالمية-مجهورية (األردن، وإيران ، املقدم من ،* ، 

وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من          . ، وماليزيا، واملغرب  *، ولبنان *، وقطـر  *وعمـان 
 .، واململكة العربية السعودية*، وكولومبيا*، وإندونيسيا، والبحرين، وبنغالديش، وغينيا*أذربيجان، وأفغانستان

 ).باسم االحتاد األورويب( التصويت ممثال كندا وفنلندا وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل -٣٢

وبـناء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر الذي اعُتمد، بصيغته املنقحة                 -٣٣
 :وكان التصويت كما يلي.  صوتاً مع امتناع عضو واحد عن التصويت١٢ صوتاً مقابل ٣٣شفوياً، بأغلبية 

لروسي، األرجنتني، أذربيجان، األردن، إكوادور، إندونيسيا،      االحتاد ا  :املؤيدون
أوروغـواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس،        
اجلزائر، جنوب أفريقيا، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون، 
غانـا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، املغرب،         

 .موريشيوس، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلنداملكسيك، 

                                                      

 .دول هلا وضع املراقب يف جملس حقوق اإلنسان ∗
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أملانـيا، أوكرانـيا، بولندا، رومانيا، اجلمهورية التشيكية، سويسرا،          :املعارضون
فرنسـا، فنلـندا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا          

 .الشمالية، هولندا، اليابان

 .مجهورية كوريا :املمتنعون عن التصويت

 .٢٠٠٦/١٠٧، املقرر "باء"ولالطالع على نص مشروع املقرر كما اعُتمد، انظر الفصل الرابع، الفرع  -٣٤

  برنامج العمل للسنة األوىل-ثانياً 

 مشروع إطار لربنامج عمل جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل

ويج ونقح شفوياً مشروع    ، عرض املراقب عن النر    ٢٠٠٦ يونية/حزيران ٣٠، املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة    -٣٥
 .، املقدم من الرئيسA/HRC/1/L.13املقرر 

 .ببيان شرحاً ملوقف وفده) باسم االحتاد األورويب( وأدىل ممثل فنلندا  -٣٦

ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر      . واعُتمد مشروع املقرر، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت        -٣٧
 .٢٠٠٦/١٠٥ملقرر ، ا"باء"الفصل الرابع، الفرع 

  التقرير املقدم من جملس حقوق اإلنسان عن دورته األوىل إىل اجلمعية العامة-ثالثاً 

 مشروع تقرير اجمللس  ) األردن(يف اجللسـة نفسها، عرض املقرر ونائب الرئيس، السيد موسى بريزات             -٣٨
)A/HRC/1/L.10 (        ا حسب الوضع عند اختتام     الـذي يتضمن املداوالت ونصوص القرارات املتخذ إجراء بشأهن

 .٢٠٠٦ يونية/حزيران ٢٩ املعقودة يف ٢١اجللسة 

واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة على أن يكون مفهوماً أن املداوالت ومجيع نصوص القرارات               -٣٩
ىل سُتدرج يف   واملقـررات املعتمدة، فضالً عن بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس بتوافق اآلراء يف الدورة األو               

 .التقرير النهائي

 .وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرر بوضع التقرير يف صورته النهائية -٤٠
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القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس، فضالً عن بيانات         -رابعاً 
الرئيس اليت وافق عليها اجمللس، حسب الوضع عند اختتام         

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املعقودة يف ٢٤اجللسة 

مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس، فضالً عن بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس بتوافق : مالحظة[
 .]اآلراء سُتدرج يف التقرير النهائي

  القرارات-ألف 

  احلق يف التنمية-٢٠٠٦/٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد 

عالن العاملي حلقوق اإلنسان وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            إىل اإل  وإذ ُيشري  
 والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

 إىل النتائج اليت متخضت عنها مجيع املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم              وإذ ُيشري أيضاً   
 الني االقتصادي واالجتماعي، املتحدة يف اجمل

 ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨ إىل إعالن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها             وإذ ُيشري كذلك   
 ،١٩٨٦ديسمرب /كانون األول

، ١٩٩٣ على إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام               وإذ يؤكد  
 ،)A/CONF/157/24ثيقة انظر الو(

  جبميع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن احلق يف التنمية،وإذ ُيذكّر 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ على األحكام ذات الصلة من قرار اجلمعية العامة    وإذ ُيشـّدد   
 املنشئ جمللس حقوق اإلنسان،

الدورة السابعة للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية التابع للجنة           بالنتائج اليت متخضت عنها      وإذ ُيرحِّب  
 ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٣ إىل ٩حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من 

 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف  االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدها بتوافق اآلراء يؤيِّد -١ 
 ؛٢٠٠٦يناير /دورته السابعة املعقودة يف كانون الثاين
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  جتديد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنة واحدة؛ُيقرِّر -٢ 

سة أيام   إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية أن جتتمع ملدة مخ              يطلـب  -٣ 
  بغية تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير الدورة السابعة للفريق العامل؛٢٠٠٦عمل قبل هناية عام 

 ؛٢٠٠٧الفريق العامل أن جيتمع ملدة مخسة أيام عمل خالل األشهر الثالثة األوىل من عام إىل  يطلب -٤ 

ان، أو آلية مشورة اخلرباء اليت ستخلفها، أن  إىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسيطلب -٥ 
تواصـل عملها اجلاري بشأن احلق يف التنمية وفقاً لألحكام ذات الصلة من قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق                  

 اإلنسان، وعمالً باملقررات اليت سيتخذها جملس حقوق اإلنسان؛

 أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية وأن        إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       يطلب -٦ 
 ُتخّصص املوارد الالزمة من أجل التنفيذ الفعال هلذا القرار؛

 أن ينظر يف التقرير القادم للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته اليت سُتعقد يف                 ُيقـرر  -٧ 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

 ٢٢اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اعُتمد بدون تصويت[

 الفـريق احلكومـي الـدويل العـامل املعين بالتنفيذ الفعال           -٢٠٠٦/٥
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أيدت مبوجبه إعالن     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٦٦إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشـري     
 اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية اللذين)  األول، الفصل A/CONF.189/12(وبـرنامج عمـل ديـربان       

 ٣١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من 
 ،٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨أغسطس إىل /آب

 ٢٠٠٢/٦٨، و ٢٠٠١أبريل  /سان ني ١٨ املؤرخ   ٢٠٠١/٥قرارات جلنة حقوق اإلنسان      إىلوإذ يشري أيضاً     
 ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٤، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٢٥املـؤرخ   

 ، ومجيع القرارات ذات الصلة للجنة حقوق اإلنسان،٢٠٠٥أبريل /نيسان

بالتنفيذ  االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الفريق احلكومي الدويل العامل املعين            يؤيـد  -١ 
 ؛(E/CN.4/2006/18)الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان عن أعمال دورته الرابعة 
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 إىل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع اجملموعات               يطلـب  -٢ 
فجوات املوضوعية يف الصكوك  اإلقليمـية، باختـيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً من أجل دراسة مضمون ونطاق ال              

الدولـية القائمـة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يشتمل ولكن ال              
يقتصر على اجملاالت احملددة يف استنتاجات رئيس احللقة الدراسية الرفيعة املستوى اليت ُعقدت خالل الدورة الرابعة للفريق                 

ويل العامل؛ وينبغي لفريق اخلرباء هذا أن يقوم، بالتشاور مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واملقرر               احلكومـي الـد   
اخلـاص املعـين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وغريه من                  

ددة بشأن الوسائل أو السبل الكفيلة بسد هذه        املكلفـني بواليـات ذات صلة، بإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات حم           
الفجوات، مبا يشتمل ولكن ال يقتصر على صياغة بروتوكول اختياري جديد لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال                 

 التمييز العنصري، أو اعتماد صكوك جديدة تتخذ شكل اتفاقيات أو إعالنات؛

نصري إجراء دراسة أخرى بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها  إىل جلنة القضاء على التمييز العيطلب -٣ 
 لتعزيز تنفيذ االتفاقية، عن طريق تقدمي توصيات إضافية أو حتديث إجراءات رصدها؛

  أن جيري تقدمي كلتا الوثيقتني إىل الفريق احلكومي الدويل العامل خالل دورته اخلامسة؛يقرر -٤ 

نوات أخرى والية الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ أن ميدد لفترة ثالث سيقرر أيضاً  -٥ 
 الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

، مبسألة  ٢٠٠٦سبتمرب  / مواصلة االهتمام، يف دورته الثانية اليت سُتعقد يف أيلول         يقـرر كذلك   -٦ 
 .العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ٢٤اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اعُتمد بدون تصويت[

  املقررات-باء 
   تسميات وظائف أعضاء املكتب-٢٠٠٦/١٠١

، أن  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩قرر جملس حقوق اإلنسان، بدون تصويت، يف جلسته األوىل املعقودة يف             
 .ُيعرف أعضاء مكتبه باسم الرئيس ونائب الرئيس

إلنسان جلميع واليات جلنة حقوق     متديد جملس حقوق ا    -٢٠٠٦/١٠٢
 اإلنسان وآلياهتا ومهامها ومسؤولياهتا

 ،جملس حقوق اإلنسانإن 

جملس "املعنون   و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     وقـد وضـع يف اعتباره      
  منه،٦ وخباصة الفقرة ،"حقوق اإلنسان
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  من قرار اجلمعية العامة هذا،٦ للفقرة  وفقاً،ناء الفترة االنتقاليةثية أ احلماتكتنف على أمهية جتنب أي ثغرة وإذ يشدد 

قرار ل طبقاًة سنة، ورهناً باالستعراض الذي سيجريه اجمللس  دمل  أن ميـدد بصفة استثنائية     يقـرر  -١
حقوق  لتعزيز ومحاية    للجنة وللجنة الفرعية  التابعة  ، واليات كافة اإلجراءات اخلاصة      ٦٠/٢٥١اجلمعـية العامة    

، )١٥٠٣اإلجراء  ) (٤٨ -د(١٥٠٣اإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         عن   ، فضـالً  اإلنسـان 
  هذا املقرر؛واملكلفني باالضطالع هبذه الواليات، كما هو مبني يف مرفق

واصلة  م ١٥٠٣املكلفني باإلجراءات اخلاصة واللجنة الفرعية واإلجراء       إىل  يطلب يف هذا الصدد      -٢ 
 تقدمي الدعم الالزم هلم؛مواصلة  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىلتنفيذ والياهتم، و

 :املوافقة على الترتيبات التالية من أجل الفترة االنتقاليةيقرر  -٣

لستني أن ينظر يف دورته القادمة يف تقارير كافة اإلجراءات اخلاصة املقدمة إىل الدورة الثانية وا               )أ( 
 للجنة حقوق اإلنسان؛

 ٣١ اعتباراً من    لجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      إىل عقد الدورة األخرية ل     أن يدعـو   )ب( 
يوليه ملدة أربعة أسابيع، إذا قررت ذلك اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقتها العاملة السابقة للدورة /متوز
 :إلعداد ما يلي ةب األولوية الواجوأن متنح اللجنة الفرعية، عقد أثناء الدورةاليت ُتتلك و

رباء اخلمشورة  فيما يتعلق بإسداء     فيها رؤيتها وتوصياهتا     تعرضورقة عن سجل اللجنة الفرعية       `١`
  ؛٢٠٠٦، على أن تقدمها إىل اجمللس يف عام إىل اجمللس مستقبالً

ها اللجنة الفرعية، فضالً عن استعراض شامل قائمة مفصلة تصف حالة مجيع الدراسات اليت جتري      `٢`
 ؛٢٠٠٦ألنشطتها، على أن تقدمهما إىل اجمللس يف عام 

ـ  -٤   للجنة الفرعية وفقاً    لألفرقة العاملة واحملفل االجتماعي    السنوية   الدوراتالدعوة إىل عقد    رر أيضـاً    يق
 أعاله؛` ١`)ب(٣ يف الفقرة رعية، كما هو مبنياليت ستعدها اللجنة الفورقة ال املسامهة يف  من أجلارسات احلاليةمللم

 جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق       كل ما حتيله   النظر أثناء دورته املقبلة يف       يقـرر كذلـك    -٥ 
 .متأخرة عن موعدهاتقارير من اإلنسان 

 ٢٣اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اعُتمد بدون تصويت[
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 املرفق

 متديد جملس حقوق اإلنسان :٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 ا ومسؤولياهتهاومهاما جلميع واليات جلنة حقوق اإلنسان وآلياهت

 جلنة حقوق اإلنسان

  اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانفريق

 اخلبري املستقل املعيَّن من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 خلبري املستقل املعيَّن من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومالا

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

  يف جمال حقوق اإلنسانحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيةإىل  املساعدة بتقدمياخلبري املستقل املكلف 

 )١٥٠٣اإلجراء السري (اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان 

 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

  على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،     اخلـبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية         
 وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 حقوق اإلنسان يف كوباحبالة املمثل الشخصي للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان املعين 

 يف السوداناملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان 

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 بيالروسوشعب املقرر اخلاص املكلَّف بإقامة اتصاالت مباشرة مع حكومة 
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 )٢(١٩٦٧  عامة احملتلة منذيلسطيناملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الف

 املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره  األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

  أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

 واخلطرة بصورة غري مشروعة على الُسمّيةاملقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات      
 التمتع حبقوق اإلنسان

 شخاص، ال سيما النساء واألطفالجتار باألاالاملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا 

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين

 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاباملعيناملقرر اخلاص 

 لرأي والتعبرياملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية ا

 املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 باحيةوبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلاملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال 

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

 األعمال مؤسسات غريها من مني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية واملمثل اخلاص لأل

                                                      

 ).١٩٩٣/٢انظر قرار جلنة حقوق اإلنسان (حتددت مدة هذه الوالية لكي تستمر حىت انتهاء االحتالل  )٢(
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 املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل وبالوسائل املمكنة لتعزيز                 
إلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية           مبا يتمشى متاماً مع ا    ايـتهم   مح

 املعترف هبا عاملياًواحلريات األساسية حقوق اإلنسان 

 ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 من أصل أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين 

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانجنة الفرعيةلببالغات الالفريق العامل املعين 

 الفريق العامل املعين باحلاالت

 اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 أو املسؤولية فيما يتعلق جبرائم العنف اجلنسي/املقرر اخلاص املكلف بإعداد دراسة مفصلة بشأن صعوبة إثبات التهمة و

  التمييز يف نظام العدالة اجلنائيةعنلة املقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة مفص

 املقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة مفصلة عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

 على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق وتأثريهاملقرر اخلاص املكلَّف بإعداد دراسة شاملة عن الفساد 
 تماعية والثقافيةاالقتصادية واالج

 املقرر اخلاص املكلّف بإجراء دراسة عن حقوق اإلنسان واجملني البشري

 من العهد الدويل ٢ من املادة ٢املقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة عن مسألة عدم التمييز كما تنص عليه الفقرة 
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مة إعداد دراسة شاملة عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة باستعمال األسلحة            املقـرر اخلاص املكلف مبه    
 الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 املقرران اخلاصان املكلفان مبهمة إعداد دراسة شاملة عن مسألة التمييز على أساس العمل والنسب
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 احملفل االجتماعي

 الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

 العامل املعين بالسكان األصلينيالفريق 

 الفريق العامل املعين باألقليات

  االستعراض الدوري الشامل-٢٠٠٦/١٠٣

 إن جملس حقوق اإلنسان،

جملس حقوق " واملعنون ٢٠٠٦مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     إذ يضع يف اعتباره    
 يستند إىل معلومات -ق اإلنسان استعراضاً دورياً شامالً  ، وخباصة قرار اجلمعية بأن جيري جملس حقو       "اإلنسـان 

 لوفاء كل دولة بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يكفل مشولية التطبيق -موضوعية وموثوق هبا 
 واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول،

ىل حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعين        أن االستعراض سيكون آلية تعاون تستند إ       وإذ يـأخذ يف اعتباره     
اشتراكاً كامالً مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وأن عمل هذه اآللية سيكمِّل عمل هيئات املعاهدات                 

 ولن يكون تكراراً له،

أن أعضاء اجمللس سيخضعون لالستعراض يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل           وإذ يضع يف اعتباره      
 الل فترة عضويتهم،خ

 أن اجلمعية العامة قررت أن يضع اجمللس طرائق العمل وختصيص الوقت الالزم آللية              وإذ يضـع يف اعتباره أيضاً      
 ،٦٠/٢٥١االستعراض الدوري الشامل يف غضون عام واحد من انعقاد دورته األوىل، وفقاً ملا يدعو إليه القرار 

 ،٦٠/٢٥١رار اجلمعية العامة  على أمهية التنفيذ الشامل لقوإذ يؤكد 

 إنشاء فريق حكومي دويل عامل مفتوح العضوية ملا بني الدورات لوضع طرائق عمل آلية               يقرر -١ 
 االستعراض الدوري الشامل؛

 ٣أو عشرين جلسة مدة كل منها ( أن ُيتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام         يقـرر  -٢ 
يح الفريق العامل الوقت واملرونة الكافيني لوضع آلية االستعراض الدوري          مزودة خبدمات كاملة وأن يت    ) ساعات
 الشامل؛

 إىل رئيس اجمللس رئاسة الفريق العامل، مبساعدة من ميسِّر أو أكثر، حبسب الضرورة، من      يطلب -٣ 
فة، وحمددة بـني البعثات الدائمة يف جنيف، إلجراء هذه املشاورات املفتوحة اليت جتري بني الدورات وتكون شفا    

 املواعيد بدقة، وشاملة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة؛
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 أن تـبدأ املشاورات غري الرمسية فوراً عن طريق عملية تشاورية مفتوحة من أجل جتميع                يقـرر  -٤ 
مقـترحات ومعلومات وخربات مالئمة، تيسرياً إلجراء مناقشات مفتوحة حيدد الرئيس مواعيدها بالشكل املالئم              

  مجيع أصحاب املصلحة؛مبشاركة

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل الفريق العامل املعلومات األساسية يطلب -٥ 
مثالً منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العاملية، وصندوق النقد الدويل، (عـن اآللـيات القائمة لالستعراض الدوري       

الذرية، والربنامج اجلديد من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،             والوكالـة الدولية للطاقة     
 وأن تقوم بتجميع إسهامات مجيع أصحاب املصلحة؛) ومنظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبا

جمللس عن  تقارير منتظمة إىل ا٢٠٠٦سبتمرب / إىل الفريق العامل أن يقدم بدءاً من أيلول    يطلـب  -٦ 
التقدم احملرز يف وضع طرائق العمل وختصيص الوقت الالزم لالستعراض الدوري الشامل، حسبما طُلب يف الفقرتني 

 .٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٩و ) ه(٥

 ٢٣اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اعُتمد بدون تصويت[

 ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ تنفيذ الفقرة -٢٠٠٦/١٠٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  تنفيذاً شامالً،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ على أمهّية تنفيذ قرار اجلمعية العامة إذ يؤكد 

 إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية لوضع توصيات حمددة بشأن مسألة استعراض، و        يقرر -١ 
يات واملهام واملسؤوليات من أجل احملافظة على نظاٍم من اإلجراءات           حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلل     - عند اللزوم    -

 عن طريق مشاورات مفتوحة جترى بني ٦٠/٢٥١اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء للشكاوى، طبقاً لقرار اجلمعية العامة          
 لحة؛الدورات وتكون شفافة وحمددة املواعيد بصورة جيدة وشاملة تشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة املص

أو أربعني جلسة مدة كل منها      (أن يتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرين يوماً          يقـرر    -٢ 
 مزودة خبدمات كاملة، وأن يتيح الفريق العامل الوقت واملرونة الكافيني إلجناز واليته؛) ثالث ساعات

د الضرورة ُمَيسِّر أو إىل رئيس اجمللس أن يرأس الفريق العامل، على أن يساعده يف ذلك عنيطلب  -٣ 
أكـثر من بني البعثات الدائمة يف جنيف إلجراء هذه املشاورات املفتوحة اليت جترى بني الدورات وتكون شفافة                  

 وحمددة املواعيد بصورة جيدة وشاملة تشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة؛

ور مفتوحة من أجل جتميع  أن تـبدأ املشـاورات غري الرمسية فوراً عن طريق عملية تشا            يقـرر  -٤ 
مقترحات ومعلومات وجتارب مالئمة، ومن أجل تيسري إجراء مناقشات مفتوحة حيدد الرئيس مواعيدها بالشكل              

 املالئم وتشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة؛



A/HRC/1/L.10/Add.1 
Page 18 

 

 إىل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تزود الفريق العامل مبعلومات              يطلـب  -٥ 
ـ  ية عـن سري الواليات واآلليات، وأن تقوم بتجميع مسامهات اجلهات صاحبة املصلحة كافة، مبا يف ذلك                 أساس

 مسامهات اإلجراءات اخلاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية؛

 عن التقدم   ٢٠٠٦سبتمرب  /ن أيلول  إىل الفريق العامل أن يقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس اعتباراً م           يطلب -٦ 
 .٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦احملَرز، وذلك للتمكني من إجناز االستعراض على النحو املطلوب يف الفقرة 

 ٢٣اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اعُتمد بدون تصويت[

  مشروع إطار لربنامج عمل جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل-٢٠٠٦/١٠٥

، قرر جملس حقوق اإلنسان، بدون تصويت، اعتماد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املعقودة يف ٢٤ اجللسة يف 
 :مشروع اإلطار التايل لربنامج عمٍل للمجلس يف السنة األوىل، مع أخذ الطابع االنتقايل هلذه الفترة يف احلسبان

 مشروع إطاٍر لربنامج عمل

 ٤الدورة 
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(

 أبريل / نيسان٦ -مارس / آذار١٢

 ٣الدورة 
 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 )أسبوعان(
 كانون ٨ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

 ديسمرب /األول

 ٢الدورة 
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 ) أسابيع٣(

 تشرين ٦ -سبتمرب / أيلول١٨
 أكتوبر /األول

 تقارير اآلليات والواليات  -١

حوارات . راءات اخلاصة تقارير جديدة لإلج  
ُيبت بطريقة منظمة وغري انتقائية     . (تفاعلـية 
 .)جتميع التقارير/يف ترتيب

تقارير اإلجراءات اخلاصة وفقاً ملقرر اجمللس       
٢٠٠٦/١٠٢. 

ُيبت بطريقة منظمة   . (احلـوارات التفاعلية  
 .)جتميع التقارير/وغري انتقائية يف ترتيب

وثائق التقارير والدراسات وغريها من ال      
اليت تعدها األمانة، أو املفوضة السامية أو       
املفوضـية السامية أو األمني العام بطلب       

 من جلنة حقوق اإلنسان

 تقارير اللجنة الفرعية  

 ١٥٠٣اإلجراء ) تقارير(تقرير   

 االستعراض وبناء املؤسسات  -٢

 :القرارات بشأن
 االستعراض الدوري الشامل؛ �

الـتقارير املرحلية واملناقشات أو القرارات      
األخـــرى املـــتعلقة بآلـــيات   

 :ما بني الدورات وذلك بشأن أمور منها

التقارير املرحلية آلليات ما بني الدورات      
 :عن أمور منها
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 ٤الدورة 
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

 ) أسابيع٤(

 أبريل / نيسان٦ -مارس / آذار١٢

 ٣الدورة 
 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 )أسبوعان(
 كانون ٨ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

 ديسمرب /األول

 ٢الدورة 
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 ) أسابيع٣(

 تشرين ٦ -سبتمرب / أيلول١٨
 أكتوبر /األول

اآلليات واملهام  استعراض الواليات و   �
 .واملسؤوليات
 أساليب العمل
 جدول األعمال

 االستعراض الدوري الشامل؛ �
استعراض الواليات واآلليات واملهام     �

 .واملسؤوليات
 أساليب العمل
 لجدول األعما

 االستعراض الدوري الشامل؛ �
استعراض الواليات واآلليات واملهام     �

 .واملسؤوليات

 مسائل موضوعية أخرى  -٣

التقرير السنوي املقدم من املفوضة      �
 .السامية حلقوق اإلنسان

احلوار التفاعلي مع املفوضة السامية  �
 . تقدمي التقاريربشأن

تقدمي حتديث للمعلومات من املفوضة     
 السامية حلقوق اإلنسان

تقدمي حتديث للمعلومات من املفوضة     
 السامية حلقوق اإلنسان

مسائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك ما تقدمه الوفود من        

قرارات عن طريق   /مسـائل /مـبادرات 
 يوماً قبل ١٥ األمانة يف موعد ال يقل عن    

 .بدء الدورة، ما أمكن

مسائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك ما تقدمه الوفود من        

قرارات عن طريق   /مسـائل /مـبادرات 
 يوماً قبل ١٥األمانة يف موعد ال يقل عن     

 .بدء الدورة، ما أمكن

مسائل أخرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق 
تقدمه الوفود من   اإلنسان، مبا يف ذلك ما      

قرارات عن طريق   /مسـائل /مـبادرات 
 يوماً قبل   ١٥األمانةيف موعد ال يقل عن      

 .بدء الدورة، ما أمكن

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى-٢٠٠٦/١٠٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

وىل فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف فلسطني        البيانات اليت أُديل هبا أثناء دورته األ      إذ يأخذ يف احلسبان      
 واألراضي العربية احملتلة األخرى،

 إىل املقـررين اخلاصـني املعنـيني أن يقدموا إىل اجمللس يف دورته القادمة تقارير عن                 يطلـب  -١ 
 االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف فلسطني احملتلة؛

 انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي        القـيام بالـنظر يف جوهر مسألة       يقـرر  -٢ 
 .لفلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى يف دورته القادمة، وإدراج هذه املسألة يف دوراته التالية

 ٢٤اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]صويت أعضاء عن الت٥ صوتاً مع امتناع ١٢ صوتاً مقابل ٢٩اعُتمد بتصويت مسجل، وبأغلبية [
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  التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح-٢٠٠٦/١٠٧

 إن جملس حقوق اإلنسان،

ما أُلقي أثناء دورته األوىل من بيانات أُعرب فيها عن بالغ القلق بشأن االجتاه املتزايد إذ يأخذ يف احلسبان  
 ية ومظاهر ذلك يف اآلونة األخرية،إىل التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية والدين

 أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة                يقـرر  
للعنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية                 

 اجمللس يف دورته القادمة تقارير عن هذه الظاهرة، وخباصة عما يترتب عليها من              حلقوق اإلنسان، أن يقدموا إىل    
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ من املادة ٢آثار بالنسبة إىل الفقرة 

 ٢٤اجللسة  
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ 

 .]اع عضو واحد عن التصويت صوتاً مع امتن١٢ صوتاً مقابل ٣٣اعُتمد بتصويت مسجل، وبأغلبية [

 )ب ر( بيانات الرئيس -جيم

  بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من-١ب ر /٢٠٠٦

          ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، وفيما  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠إىل   ١٩يف الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من            
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة     " املعنون   ١يتصـل بـنظر اجمللس يف البند        

 :، أدىل رئيس اجمللس ببيان جاء فيه"`جملس حقوق اإلنسان`واملعنون 

للربوتوكول االختياري ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢يرحب جملس حقوق اإلنسان ببدء النفاذ، يف    -١ 
التفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك           

  دولة عليه؛٢٠عقب تصديق 

 كانون  ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٨يؤكـد جملـس حقـوق اإلنسان من جديد قرار اجلمعية العامة              -٢ 
هتيب بالدول األطراف أن تنظر دون إبطاء يف التوقيع والتصديق  " الذي جاء فيه أهنا٢٠٠٥ديسمرب /األول

عـلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               
الالإنسانية أو املهينة، الذي ينص على مزيد من التدابري اليت ميكن االستعانة هبا يف مكافحة التعذيب وغريه 

 ؛"من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنعها

يطلـب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني العام أن يكفل، يف حدود اإلطار العام مليزانية األمم املتحدة،                  -٣ 
 ومساعدة  توفـري القـدر الكايف من املوظفني والتسهيالت للهيئات واآلليات اليت تشارك يف مكافحة التعذيب              
 .ضحاياه، مبا يتناسب مع ما أبدته الدول األعضاء من تأييد قوي ملكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه
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  أخذ الرهائن-٢ب ر /٢٠٠٦

، وفيما  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ١٩يف الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من            
، واملعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١يذ قرار اجلمعية العامة تنف"يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنون      

 :، أدىل رئيس اجمللس ببيان جاء فيه"`جملس حقوق اإلنسان`

يؤكد من جديد أن مجيع أفعال أخذ الرهائن تشكل، حيثما وقعت وأياً كان مرتكبوها، جرمية                -١ 
 رها أياً كانت الظروف؛خطرية هتدف إىل تقويض حقوق اإلنسان وأنه ال ميكن تربي

يدين بقوة مجيع أفعال أخذ الرهائن يف أي مكان من العامل، وخباصة أحدث أفعال أخذ الرهائن،   -٢ 
مبا يف ذلك قتل أربعة دبلوماسيني من سفارة االحتاد الروسي يف بغداد، فضالً عن احلاالت األخرى ألخذ                 

 الرهائن اليت تنطوي على مدنيني يف العراق؛

 من جديد أن أخذ الرهائن يتطلب بذل جهود متضافرة من جانب مجيع الدول واجملتمع               يؤكـد  -٣ 
الـدويل، مـع التصـرف يف ذلك على حنو ميتثل متاماً للقانون اإلنساين الدويل واملعايري الدولية حلقوق                  

 .اإلنسان، من أجل إهناء هذه املمارسات البغيضة

- - - - - 


