
(A)   GE.09-12159    161109    171109 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
   اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق

 موتقارير املفوضية السامية واألمني العا

  *ةاإلجراءات اخلاصآليات استنتاجات وتوصيات     

  تقرير األمني العام    
، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية      ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -١

حلقوق اإلنسان أن تواصل أداء أنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمـدهتا جلنـة       
وتفهم املفوضية السامية حلقوق    . والدراسات ذات الصلة  ث التقارير   حقوق اإلنسان وأن حتدِّ   

 يعين أن دورة اإلبالغ السنوية السابقة سوف ُتواصل إىل أن يقرر            ٢/١٠٢اإلنسان أن املقرر    
  .اجمللس خالف ذلك

إىل اللجنـة   ، طلبت   ٢٠٠٤/٧٦من قرار جلنة حقوق اإلنسان      ) ج(١٠ويف الفقرة     -٢
  آليات حدَّث بانتظام، لتوصيات  وعة إلكترونية شاملة، تُ   جممإعداد  املفوضة السامية أن تواصل     

اإلجراءات اخلاصة حبسب البلد، يف احلاالت اليت ال توجد فيها بعد هذه اجملموعة، ويـشمل               
ذلك التعليقات ذات الصلة اليت تبديها الدول على هذه التوصيات بصيغتها املنشورة داخـل              

  . منظومة األمم املتحدة
 اإلجراءات اخلاصـة     آليات  على صفحة  ٢٠٠٨بعام  وعة اخلاصة   اجملمتاح  توسوف    -٣

  .)١(ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الشبكي يف املوقع

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
)١( www.ohchr.org. 
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من القرار نفسه، طلبت اللجنة إىل األمني العام أن يصدر سـنوياً            ) أ(١٢ويف الفقرة     -٤
جراءات اخلاصة، اسـتنتاجاهتا     اإل آلياتويف وقت مبكر مبا فيه الكفاية، بالتعاون الوثيق مع          

وتوصياهتا، كي يتسىن املضي يف مناقشة تنفيذ هذه االستنتاجات والتوصيات يف الـدورات             
  .الالحقة للجنة

وبالنظر إىل قواعد األمم املتحدة اليت حتظر إعادة نشر املواد اليت سـبق إصـدارها                 -٥
قرات ذات الصلة اليت تتـضمن      إلحاالت إىل الف  جمموعة ا التقرير  تضمن هذا   للتوزيع العام، ي  

 اإلجراءات   آليات التقارير املقدمة من  واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير السنوية       
  .الستثنائية الدورات اقراراتاإلنسان عمالً بة إىل جملس حقوق اخلاص

  اإلجراءات اخلاصـة إىل  آلياتويتضمن هذا التقرير إحاالت إىل التقارير املقدمة من       -٦
 نشورة على املوقعاملالتقارير هذه  الثامنة والتاسعة والعاشرة، وجملس حقوق اإلنسان يف دوراته

  . املذكور أعالهشبكيال
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  املرفق

  اإلجراءات اخلاصة آليات استنتاجات وتوصيات    
استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف هـاييت                -١

(A/HRC/8/2)
  ؛) أ(

  نتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق القـضاء           است  -٢
 ؛٩٢-٨٩، الفقرات (A/HRC/8/3)أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

  ، (A/HRC/8/4)املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني           استنتاجات    -٣
 ؛٧٠-٥٨الفقرات 

   مبسألة حقوق اإلنـسان والـشركات      املمثل اخلاص لألمني العام املعين    استنتاجات    -٤
 ؛١٠٧-١٠٤، الفقرات (A/HRC/8/5)عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية 

استنتاجات وتوصيات ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً              -٥
(A/HRC/8/6) ؛٨٧-٨١، الفقرات 

  ؛١٤٨-١٤٤، الفقرات (A/HRC/8/10)م توصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلي  -٦
استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار                -٧

(A/HRC/8/12) ؛٧٢-٦٩، الفقرات  
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان          استنتاجات    -٨

  ؛٩٠-٨٥الفقرات ، (A/HRC/9/9)األصليني 
، (A/HRC/9/10)جات اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الـدويل          استنتا  -٩

  ؛٣٣-٢٧الفقرات 
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره         توصيات    -١٠

  ؛٨٠- ٧٣، الفقرات (A/HRC/9/12)األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
يف الـسودان   ن  اصة املعنية حبالة حقوق اإلنـسا     خلاملقررة ا استنتاجات وتوصيات     - ١١

(A/HRC/9/13) ؛٨٠-٧٦، الفقرات  
اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف بورونـدي          استنتاجات وتوصيات     - ١٢

(A/HRC/9/14) ؛٩٣-٨٠، الفقرات  

__________ 

  .توصياتالستنتاجات واالال يشتمل هذا التقرير على فرع مستقل يتضمن   )أ (
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  ةاخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستـشاري       استنتاجات وتوصيات     -١٣
  ؛٥٨-٥٠، الفقرات (A/HRC/9/15)يف ليبرييا 

  استنتاجات املقررة اخلاصة املعنيـة بأشـكال الـرق املعاصـرة، مبـا يف ذلـك                  -١٤
  ؛٥٦-٥٠، الفقرات (A/HRC/9/20)أسبابه وعواقبه 

استنتاجات املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل              -١٥
  ؛٥٥-٥١، الفقرات (A/HRC/9/21)باحية األطفال يف املواد اإل

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقـاء املنتجـات              -١٦
، (A/HRC/9/22)اإلنسان   والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق        

  ؛٤١-٣٧الفقرات 
ــاحلق يف ال   -١٧ ــين ب ــرر اخلــاص املع ــتنتاجات املق ــذاء اس (A/HRC/9/23)غ

  ، ) ب(
 ؛٥٤ و٥٣ تانالفقر

  استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات      -١٨
  ؛٧٨-٦٤، الفقرات(A/HRC/10/3)األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

  ، (A/HRC/10/5)استنتاجات وتوصيات املقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء               -١٩
  ؛٤٣-٤١الفقرات 

استنتاجات وتوصيات اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة            -٢٠
  ؛ ٣٦، الفقرة (A/HRC/10/6)باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي 

استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق             -٢١
  ، (A/HRC/10/7)مناسب وباحلق يف عـدم التمييـز يف هـذا الـسياق              يف مستوى معيشي  

  ؛٩١-٧٤الفقرات 
، (A/HRC/10/8)املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد        استنتاجات وتوصيات     -٢٢
  ؛٦٢-٥٥قرات فال

 الطوعي  القسري أو غري   استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين حباالت االختفاء        -٢٣
(A/HRC/10/9) ؛٤٦٠-٤٤٥، الفقرات  

(A/HRC/10/11)استنتاجات وتوصيات اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات   -٢٤
  ؛)أ(

استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان              -٢٥
(A/HRC/10/12) ؛١١٤-٩٧، الفقرات  

__________ 

  .٧/١ - اإلنسان دإحقوقلس  التقرير عمالً بقرار جمهذاقدم   )ب (
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ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـاً         استنتاجات وتوصيات ممثل ا     -٢٦
(A/HRC/10/13) ؛٩٦-٨٨، الفقرات  

استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق          -٢٧
  ؛٨٥-٦٨، الفقرات (A/HRC/10/14)وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري  اإلنسان

صيات املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النـساء          استنتاجات وتو   -٢٨
  ، الفصل اخلامس؛(A/HRC/10/16)واألطفال 

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا             -٢٩
  ؛٨١-٧٩، الفقرات (A/HRC/10/18) الشعبية الدميقراطية

  اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار           املقرراستنتاجات وتوصيات     -٣٠
(A/HRC/10/19) ؛٩٩-٨٥، الفقرات  

 استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي              -٣١
  ؛٤١، الفقرة (A/HRC/10/20) ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 

ان يف التمتع بأعلى مستوى     استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبق كل إنس         -٣٢
 ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والرتاعـات             

ممثل األمني العام   نف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، و     سألة الع ة مب  املعني ة اخلاص ةاملقررواملسلحة،  
الالئق كعنـصر مـن    ملعين بالسكناملقرر اخلاص اقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، و   املعين حب 

، واملقـرر   الـسياق  عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا           
اإلعـدام خـارج القـضاء أو        املقرر اخلاص املعين حباالت   اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، و     

بري املـستقل املعـين   اخلخلاص املعين باحلق يف التعليم، و  ، واملقرر ا  بإجراءات موجزة أو تعسفاً   
  املدقع، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي          مبسألة حقوق اإلنسان والفقر   

(A/HRC/10/22) الفلسطينية احملتلة
  ؛١٠٥-٩٩ الفقرات ،) ج(

، (A/HRC/10/21)استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي           -٣٣
  ؛٨٣-٧١الفقرات 

تنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           اس  -٣٤
  ؛٧٤-٧١، الفقرات (A/HRC/10/44)العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
مبسألة العنف ضـد املـرأة وأسـبابه        ة   املعني ة اخلاص ةاستنتاجات وتوصيات املقرر    -٣٥

عين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعـين         وعواقبه، وممثل األمني العام امل    
واحملامني، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن  باستقالل القضاة

__________ 

  .٩/١- جملس حقوق اإلنسان دإبقرار هذا التقرير عمالً قدم  )ج (
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 ، واملمثل حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين      
عرب الوطنيـة وغريهـا مـن        ين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات    اخلاص لألمني العام املع   

 املسلحة واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات      ،  مؤسسات األعمال التجارية  
(A/HRC/10/59)

  ؛١١٩-٨٦ الفقرات ،) د(
استنتاجات وتوصيات فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين مـن أصـل أفريقـي               -٣٦

(A/HRC/10/66) ؛١٢٥-١٠٧، الفقرات  
 ،(A/HRC/10/85) توصيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الـصومال           -٣٧

  .٨٩-٦٧الفقرات 

        

__________ 

  .٨/١- ودإ٧/٢٠جملس حقوق اإلنسان  هذا التقرير عمالً بقراري قدم  )د (


