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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

   العامالسامية واألمني وتقارير املفوضية

   اخلاصةاملكلفني باإلجراءاتاستنتاجات وتوصيات     

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

حلقوق اإلنسان أن تواصل أنشطتها، وفقا جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق             
  .لتقارير والدراسات ذات الصلةاإلنسان، وأن حتدِّث ا

 إىل  ،٢٠٠٤/٧٦من قرارهـا    ) ج(١٠ يف الفقرة    ،وقد طلبت جلنة حقوق اإلنسان      -٢
ـ  ة، شامل ة إلكتروني جمموعةاملفوضة السامية أن تواصل إعداد        لتوصـيات   ،دَّث بانتظـام  حت

  .موعةه اجملوجد فيها بعد هذتاإلجراءات اخلاصة حسب البلد، يف احلاالت اليت ال املكلفني ب
إلجراءات اخلاصة يف املوقع    اصفحة  على   ٢٠٠٩ بعام   وسوف تتاح اجملموعة اخلاصة     -٣

  ).www.ohchr.org(الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
 ، طلبت اللجنة إىل األمني العام أن ُيصِدر سـنوياً          نفسه من القرار ) أ(١٢ويف الفقرة     -٤

 ماإلجراءات اخلاصة، استنتاجاهت  املكلفني ب ن الوثيق مع    ، بالتعاو مبا فيه الكفاية  ويف وقت مبكر    
  . مناقشة تنفيذها يف الدورات الالحقةاملضي يفتسىن ي، كي موتوصياهت

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/13/74  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

18 February 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/13/74 

GE.10-10921 2 

إصـدارها  وبالنظر إىل قواعد األمم املتحدة اليت حتظر إعادة نشر املواد اليت سـبق                -٥
لفقرات ذات الـصلة الـيت      إلحاالت إىل ا  جمموعة ا رد يف مرفق هذا التقرير      للتوزيع العام، ت  

املقدمة من املكلفـني    يف التقارير السنوية والتقارير     الواردة  تتضمن االستنتاجات والتوصيات    
  .عمالً بقرارات الدورات االستثنائيةاإلجراءات اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان ب
اخلاصـة  اإلجراءات  املقدمة من املكلفني ب   تقارير  ال إىل   إحاالت هذا التقرير    ويتضمن  -٦

إىل اجمللس، يف دورتيه احلادية عشرة والثانية عشرة، واملعروضـة علـى املوقـع الـشبكي                
  .)أ (أعاله املذكور

__________ 

  .A/HRC/10/39  واالستنتاجات الواردة يف تقارير الدورة العاشرة، انظرالتوصياتلالطالع على   )أ (  
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  املرفق

اإلجراءات اخلاصة الـواردة يف     ب  املكلفني قائمة استنتاجات وتوصيات      
 واملقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان يف       ٢٠٠٩التقارير الصادرة يف عام     

  ة والثانية عشرةدورتيه احلادية عشر
تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو               -١

  ؛٦٨ إىل ٦٦، الفقرات )A/HRC/11/2(تعسفا 
  ؛١٠٠ إىل ٧٦، الفقرات )A/HRC/11/2/Add.2(البعثة إىل الربازيل   )أ(  
، )A/HRC/11/2/Add.3(البعثة إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           )ب(  
  ؛٨٧ الفقرة

ــستان   )ج(   ــة إىل أفغان ــرات )A/HRC/11/2/Add.4(البعث  ٦٧، الفق
  ؛٩٠ إىل

، )A/HRC/11/2/Add.5(البعثة إىل الواليات املتحـدة األمريكيـة          )د(  
  ؛٨٣إىل  ٧٤الفقرات 
  ؛١١٥ إىل ٨٥، الفقرات )A/HRC/11/2/Add.6(البعثة إىل كينيا   ) ه(  
، الفقرتـان   )A/HRC/11/2/Add.7(بعثة املتابعـة إىل غواتيمـاال         )و(  

  ؛٤٥و ٤٤
  ؛٤٣، الفقرة )A/HRC/11/2/Add.8(بعثة املتابعة إىل الفلبني   )ز(  

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري                   -٢
)A/HRC/11/4( ؛٦٧ إىل ٥٦، الفقرات  

ــدوراس   )أ(   ــة إىل هن ــرات )A/HRC/11/4/Add.2(البعث  ٨٠، الفق
  ؛٨٦ إىل

  ؛٧٠ إىل ٥٣، الفقرات )A/HRC/11/4/Add.3(البعثة إىل ملديف   )ب(  
، )A/HRC/11/5(تقرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف هـاييت                -٣

  ؛٩٤ إىل ٨٧ الفقرات
، )A/HRC/11/6(تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه             -٤

  ؛٩٠  إىل٨١الفقرات 



A/HRC/13/74 

GE.10-10921 4 

 ٨٠، الفقـرات    )A/HRC/11/6/Add.2(البعثة إىل طاجيكـستان       )أ(  
  ؛٨٤ إىل

، )A/HRC/11/6/Add.3(البعثة إىل اململكـة العربيـة الـسعودية           )ب(  
  ؛٩٦  إىل٩٢الفقرات 
 ٨٠، الفقرات   )A/HRC/11/6/Add.4(البعثة إىل مجهورية مولدوفا       )ج(  

  ؛٩٠إىل 
اخلاص املعـين مبـسألة     املتحدة  األمم   عاماً من أنشطة مقرر      ١٥  )د(  
اسـتعراض نقـدي    ): ٢٠٠٩-١٩٩٤(ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه         العنف

)A/HRC/11/6/Add.5 (؛١٣١ الفقرة  
، )A/HRC/11/6/Add.6(االقتصاد السياسي والعنف ضـد املـرأة          ) ه(  
  ؛١١٧ إىل ١١٢الفقرات 

 ٨١، الفقرات   )A/HRC/11/7(تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين          -٥
  ؛١٢٨إىل 

  ؛٩٥ إىل ٨١، الفقرات )A/HRC/11/7/Add.2(البعثة إىل املكسيك   )أ(  
 ١٢١، الفقــرات )A/HRC/11/7/Add.3(البعثــة إىل غواتيمــاال   )ب(  

  ؛١٣٨ إىل
  .١٠٢ إىل ٨٩، الفقرات )A/HRC/11/8(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   -٦

  ؛٨٧ إىل ٨٤، الفقرات )A/HRC/11/8/Add.2(اليزيا البعثة إىل م  )أ(  
  ؛٨٤ إىل ٧٩، الفقرات )A/HRC/11/8/Add.3(البعثة إىل غواتيماال   )ب(  

، )A/HRC/11/9(تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع              -٧
  ؛٩٩ إىل ٩٥الفقرات 

  ؛١٢٧ إىل ١٠٩ت ، الفقرا)A/HRC/11/9/Add.1(البعثة إىل إكوادور     
تقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية              -٨

املتصلة هبا يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق االقتـصادية             
  ؛٩٩ إىل ٩١، الفقرات )A/HRC/11/10(واالجتماعية والثقافية 

املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني تقرير املقرر اخلاص   -٩
)A/HRC/11/11( ؛١٠٥ إىل ٧٤، الفقرات  

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                -١٠
  ؛١٠٩ إىل ٩٤، الفقرات )A/HRC/11/12(البدنية والعقلية 
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" غالكـسو مسيـث كاليـن     " مقـر شـركة      الزيارة اليت قام هبـا إىل         
)(A/HRC/11/12/Add.2 ؛١٠٩ إىل ١٠٦، الفقرات  

 املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية  لألمني العامتقرير املمثل اخلاص  -١١
  ؛١٢١ إىل ١١٦، الفقرات )A/HRC/11/13(وغريها من مؤسسات األعمال التجارية 

نتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع       التزام الدول بتوفري سبل اال        
دراسـة شـاملة لألحكـام الدوليـة        : من الغري، مبا يف ذلك من األعمال التجارية       

  ؛)أ ()A/HRC/11/13/Add.1(واإلقليمية وتعليقات ومقررات 
، )A/HRC/11/14(تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف الـسودان       -١٢

  ؛٩٢ إىل ٨٩الفقرات 
تقرير بشأن حالة تنفيذ التوصيات اليت مجَّعها فريق اخلرباء الذي كلفه جملس                

  ؛٥١ إىل ٤٤، الفقرات )A/HRC/11/14/Add.1(حقوق اإلنسان 
تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكُـره              -١٣

  ؛٥٤ إىل ٤٨فقرات ، ال)A/HRC/11/36(األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب 
ــا   )أ(   ــة إىل موريتاني ــرات )A/HRC/11/36/Add.2(البعث  ٧٨، الفق

  ؛٨٦ إىل
، )A/HRC/11/36/Add.3(البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكيـة         )ب(  
  ؛١١٠ إىل ٩٧الفقرات 

  ؛)أ()A/HRC/11/40(تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي   -١٤
 ٩٥، الفقرات   )A/HRC/11/41( املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني        تقرير  -١٥

  ؛١٠٤إىل 
 ٩٣، الفقـرات   )A/HRC/11/41/Add.2(البعثة إىل االحتاد الروسي       )أ(  

  ؛١٠٢إىل 
 ١٠٥، الفقـرات    )A/HRC/11/41/Add.3(البعثة إىل غواتيمـاال       )ب(  

  ؛١٢٤ إىل
أشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسـبابه وعواقبـه          تقرير املقررة اخلاصة املعنية ب      -١٦

)A/HRC/12/21( ؛٩٩ إىل ٨٩، الفقرات  
  ؛٧٠ إىل ٦٠، الفقرات )A/HRC/12/21/Add.1(البعثة إىل هاييت     

__________ 

  .ال يتضمن استنتاجات أو توصيات  )أ (



A/HRC/13/74 

GE.10-10921 6 

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف              -١٧
  ؛١٢٤ إىل ١٢٢ الفقرات ،)A/HRC/12/23(املواد اإلباحية 

  ؛٨٤ إىل ٨١، الفقرات )A/HRC/12/23/Add.1(البعثة إىل التفيا   )أ(  
ــتونيا   )ب(   ــة إىل إس ــرات )A/HRC/12/23/Add.2(البعث  ٨١، الفق

  ؛١٠١ إىل
تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول علـى              -١٨

  ؛٨١، الفقرة )A/HRC/12/24(خدمات الصرف الصحي مياه الشرب املأمونة و
 ٧٤، الفقـرات    )A/HRC/12/24/Add.1(البعثة إىل كوسـتاريكا       )أ(  

  ؛٨٨ إىل
، )A/HRC/12/24/Add.2(مذكرة أولية بشأن البعثـة إىل مـصر           )ب(  
  ؛٢٠ و١٩الفقرتان 

ايـات الـسمية    تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنف           -١٩
  ؛٦٥ إىل ٦٣، الفقرات )A/HRC/12/26(واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان 

 ٨٥، الفقـرات    )A/HRC/12/26/Add.2(البعثة إىل كوت ديفوار وهولندا          
  ؛٨٨ إىل

، )A/HRC/12/27(تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتـضامن الـدويل             -٢٠
  ؛٤٢ إىل ٤٠الفقرات 

تعزيـز النظـام    : حتويل األزمة إىل فرصة   .  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      تقرير  -٢١
  ؛٥٠ إىل ٤٦، الفقرات )A/HRC/12/31(متعدد األطراف 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني   -٢٢
)A/HRC/12/34( ؛٧٤ إىل ٥٨، الفقرات  

  ؛٩٩ إىل ٧٧، الفقرات )A/HRC/12/34/Add.2(لربازيل البعثة إىل ا  )أ(  
  ؛١٠٠ إىل ٧٧، الفقرات )A/HRC/12/34/Add.3(البعثة إىل نيبال   )ب(  
مذكرة أولية بـشأن حالـة الـسكان األصـليني يف بوتـسوانا         )ج(  

)A/HRC/12/34/Add.4() ؛)ب  

__________ 

 املزمـع   ،يرجى الرجوع إىل التقرير املقبل    . ال يتضمن أي فرع حمدد متعلق باالستنتاجات والتوصيات         )ب (
  .امسة عشرةتقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخل
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واجملتمعات األخرى  " شاركو ال بافا  " عن حالة جمتمع     مالحظات  )د(  
، ، املرفق )A/HRC/12/34/Add.5(ي بنما   ـف" ٧٥تشان  "ة باملشروع الكهرمائي    ثراملتأ

  ؛٧٣ إىل ٦٠الفقرات 
، الفقرات )A/HRC/12/34/Add.6(حالة الشعوب األصلية يف شيلي        ) ه(  

  ؛٦٨  إىل٤٨
استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسية الدولية للخرباء بشأن دور          )و(  

 والية حمددة فيما يتعلق حبقـوق الـشعوب األصـلية           آليات األمم املتحدة اليت هلا    
)A/HRC/12/34/Add.7( ؛٢٦ إىل ٤، الفقرات  

  ؛٤١ إىل ٣٢، الفقرات )A/HRC/12/34/Add.8(البعثة إىل بريو   )ز(  
  ؛)ب()A/HRC/12/34/Add.9(مذكرة أولية بشأن البعثة إىل كولومبيا   )ح(  
 أسـتراليا   مذكرة أولية بـشأن حالـة الـسكان األصـليني يف            )ط(  

)A/HRC/12/34/Add.10()؛)ب  
تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              -٢٣

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصـة             
 متتع أتباعه جبميـع احلقـوق       علىعمَّا يترتب على كراهية اإلسالم من آثار خطرية         

)A/HRC/12/38( ؛٥٠ إىل ٤٣، الفقرات  
، )A/HRC/12/40(تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا              -٢٤

  ؛٢٦ و٢٥الفقرتان 
، )A/HRC/12/44(تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـصومال              -٢٥

  .١٠٨ إىل ٨٥الفقرات 

        


