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                 جملس حقوق اإلنسان
         العاشرة       الدورة 

                   من جدول األعمال  ٣      البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  تماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالج

  تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
  د نوواك                                                 ِأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفر 

  تصويب
   ٣       الفقرة 

   :                    ً        عن النص القائم حالياً مبا يلي       يستعاض   

    ١٥                                                              موجز الرسائل اليت بعث هبا املقرر اخلاص يف الفترة مـن                            هلذا التقرير   ٤                وتتضمن اإلضافة     -  ٣  
َ         َ               ، وكذلك الردوَد الواردةَ عليها من          ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       إىل       ٢٠٠٧       ديسمرب   /           كانون األول               

      ًَ                       موجزاًَ للمعلومـات الـيت       ٤                    كما تتضمن اإلضافة      .     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١             احلكومات حىت 
                                                                       احلكومية عن تنفيذ التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص عقب زياراته                                        قدمتها احلكومات واملنظمات غري   

                                   ً                               ، يود املقرر اخلاص أن يعلن أنه، ابتداًء من هذا التقرير، مت تعديل شكل  ٥                    وفيما يتعلق باإلضافة   .        القطرية
             وهلذا السبب،    .                                        ً                                                تقرير املتابعة جلعله أيسر للقراءة، وتيسرياً لتحديد اخلطوات املتخذة استجابة للتوصيات          

ُ                                                      ً      ً                           فقد ُوضع ما يسمى جداول متابعة تتضمن توصيات املقرر اخلاص وشرحاً موجزاً للحالة عند زيارة القطر      
   ،           ً     ً              ُ                                                                        املعين، وعرضاً عاماً للخطوات اليت اُتخذت يف السنوات السابقة واملدرجة يف تقارير املتابعة الـسابقة               

                              هذه اجلداول معروضة علـى       .                   يف السنة اجلارية                      ً                       ُ            ومعلومات أكثر تفصيالً عن التدابري احملددة اليت اُتخذت       
               مها تقريران    ٣    و  ٢              واإلضافتان    .                                                                          احلكومات املعنية كيما تقدم إسهاماهتا وتعليقاهتا بشأهنا قبل نشر التقرير         

                         فهي مذكرة أولية عن      ١        اإلضافة       أما  .                                                                   عن الزيارتني القطريتني إىل كل من الدامنرك ومولدوفا على التوايل         
   .                    ص إىل غينيا االستوائية               زيارة املقرر اخلا
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   ٦       الفقرة 

   :                       ً        عن الفقرة القائمة حالياً مبا يلي       يستعاض   

                                                                                                     وأفاد املقرر اخلاص أنه، يف الفترة املنقضية منذ تقدمي تقريره إىل اجلمعية العامة، أكمل بعثة إىل                  -  ٦  
                مذكرة أولية                  هلذا التقرير   ١                وتتضمن اإلضافة      ).     ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨       إىل    ٩ (           االستوائية         غينيا
   .                               خلص إليه من تلك البعثة من نتائج     عما

 -  -  -  -  -  

  

  


