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  حقوق اإلنسانجملس 
  الدورة السادسة عشرة 

   من جدول األعمال٢ البند
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 

   العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني

  استنتاجات املكلفني باإلجراءات اخلاصة وتوصياهتم    

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

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

، طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل األمـني        ٢٠٠٤/٧٦من قرارها   ) أ(١٢ويف الفقرة     -٢
استنتاجات املكلفني باإلجراءات اخلاصة وتوصياهتم، كي يتسىن املضي         العام أن ُيصِدر سنوياً   
  .يف مناقشة تنفيذها

ـ          -٣ تنتاجات والتوصـيات املدرجـة يف      ويرد يف املرفق هبذا التقرير جتميع ملراجع االس
التقارير السنوية واإلضافات املتعلقة هبا اليت قدمها املكلفون بإجراءات خاصة إىل اجمللـس يف              

وال يشار يف التجميع إال .  يف دوراته الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة       ٢٠١٠عام  
   .)١(إىل التقارير اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات

__________ 

بالنظر إىل قواعد األمم املتحدة اليت حتظر إعادة نشر املواد اليت سبق توزيعها، حييل التجميع الوارد يف املرفق                   )١(
 اإللكتروين ملفوضية   املوقعارير كاملةً يف    وستنشر التق . إىل الفقرات ذات الصلة يف التقارير وال ينقل حمتوياهتا        
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، إىل  ٢٠٠٤/٧٦من قرارهـا    ) ج(١٠طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف الفقرة       وقد    -٤
املفوضة السامية أن تواصل إعداد جمموعة إلكترونية شاملة، حتـدَّث بانتظـام، لتوصـيات              

  .املكلفني باإلجراءات اخلاصة حسب البلد، يف احلاالت اليت ال توجد فيها بعد هذه اجملموعة
  .ال يف صفحة اإلجراءات اخلاصة يف موقع املفوضية كام٢٠١٠جتميع عام وسُيتاح   -٥
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  املرفق

قائمة استنتاجات وتوصيات املكلفني باإلجراءات اخلاصة الـواردة يف             
 واملقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان يف       ٢٠١٠التقارير الصادرة يف عام     

   عشرةدوراته الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة
كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى         بالسكن الالئق    ةعنيتقرير املقررة اخلاصة امل     -١

، )A/HRC/13/20( رولنيـك    لوباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، راكي       معيشي مناسب   
  ؛٩٢-٦٨ الفقرات

، )A/HRC/13/20/Add.2(الربازيل وكولومبيـا وكينيـا      : متابعة توصيات البلدان   •
 ٢١٦-٢٠٨و ١٥٨-١٥١ و٨٦-٧٩ الفقرات

 ٨٧-٦٧ ، الفقرات)A/HRC/13/20/Add.3(يف البعثة إىل ملد •

 ١٠٨-٧٩ الفقرات ،(A/HRC/13/20/Add.4) البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية •

ـ تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـا،             -٢ التر كـالني   ف
)A/HRC/13/21( ؛٩٠-٨٤، الفقرات  

 ٢٠٠٥يف عام   ) اليت مشلت كوسوفو أيضا    (متابعة البعثة إىل صربيا واجلبل األسود      •
)A/HRC/13/21/Add.1(٧٨-٧١ ، الفقرات 

 ٧٠-٥٩ الفقرات ،(A/HRC/13/21/Add.2) البعثة إىل الصومال •

ــا     • ــة إىل جورجي ــن البعث ــر ع ــة التقري ) A/HRC/10/13/Add.2 (متابع
)A/HRC/13/21/Add.3(٥٤-٤٦ ، الفقرات 

 ، الفقـرات  )A/HRC/13/Add.4 (ن داخلياً اإلطار املتعلّق باحللول الدائمة للمشردي     •
  ) أ(١٠٥-٨

 ٨٥-٨٢ ، الفقرات)A/HRC/13/21/Add.5 (البعثة إىل تشاد •

 حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مارغريت سـيكاغيا         ة املعني ة اخلاص ةتقرير املقرر   -٣
)A/HRC/13/22(؛١١٤-١١١ ، الفقرات  

 ١٠١-٩١ ، الفقرات)A/HRC/13/22/Add.2(البعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية  •

__________ 

  .ترد التوصيات يف ثنايا هذا التقرير  )أ (
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 ١٧٠-١٣٨ لفقراتا، (A/HRC/13/22/Add.3)  االبعثة إىل كولومبي •

، )A/HRC/13/23(ي ماكـدوغال    ا بقضايا األقليات، غ   ة املعني ة املستقل ةتقرير اخلبري   -٤
  ؛٨٨ الفقرة
 ٩٣-٧٢ ، الفقرات)A/HRC/13/23/Add.1(البعثة إىل كازاخستان  •

 ١٠٨-٨٤ ، الفقرات)A/HRC/13/23/Add.2(البعثة إىل كندا  •

 ؛٩٩-٨٧ ، الفقرات)A/HRC/13/30(تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي   -٥

 ٧٩-٧٤ ، الفقرات)A/HRC/13/30/Add.2(البعثة إىل مالطة  •

 ٨٢-٧٩ ، الفقرات)A/HRC/13/30/Add.3(البعثة إىل السنغال  •

ء القـسري أو غـري الطـوعي        تقرير الفريق العامـل املعـين حبـاالت االختفـا           -٦
)A/HRC/13/31(؛٦٥٩-٦٤٢ ، الفقرات  

 ١٠٨-٨٦ ، الفقرات)A/HRC/13/31/Add.1(البعثة إىل املغرب  •

ـ          -٧ ـ   هتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أولفيي ، )A/HRC/13/33(تر  ا دي ش
  ؛٥٣-٥١ الفقرات

املبادئ والتدابري  جمموعة من   : األراضي على نطاق واسع   واستئجار  عمليات حيازة    •
، )A/HRC/13/33/Add.2( حقوق اإلنـسان  للتصدي للتحدي الذي تطرحه     الدنيا  
   واملرفق٣٣ الفقرة

 ٦٧-٦٤ ، الفقرات)A/HRC/13/33/Add.3(البعثة إىل بنن  •

 ٨٧-٨٦ ، الفقرتان)A/HRC/13/33/Add.4(البعثة إىل غواتيماال  •

 ٨٣ ة، الفقر)A/HRC/13/33/Add.5(البعثة إىل نيكاراغوا  •

 ٥١ ، الفقرة)A/HRC/13/33/Add.6(البعثة إىل الربازيل  •

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق   -٨
  ؛٧٤-٥٨ ، الفقرات)A/HRC/13/37( نينايمكافحة اإلرهاب، مارتن ش

  ٦٠-٤٨ ، الفقرات)A/HRC/13/37/Add.2(البعثة إىل مصر  •
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             تقرير    -٩

  ؛٧٧-٦٨، الفقرات )A/HRC/13/39(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، منفريد نوفاك 
 ١٠٦-٩٦، الفقرات )A/HRC/13/39/Add.2(البعثة إىل أوروغواي  •

 ٨٥-٧٢، الفقرات )A/HRC/13/39/Add.3(البعثة إىل كازاخستان  •
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 ٧٧-٦٧، الفقرات )A/HRC/13/39/Add.4(البعثة إىل غينيا االستوائية  •

دراسة عن ظاهرة التعذيب وغريه من أشكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                •
الالإنسانية أو املهينـة يف العـامل، مبـا يف ذلـك تقيـيم ظـروف االحتجـاز                  

)A/HRC/13/39/Add.5( ٢٥٩-٢٥٠، الفقرات  
، )A/HRC/13/40(خلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، أمساء جاهاجنري         تقرير املقررة ا    -١٠

  ؛٦٨-٤٨الفقرات 
، )A/HRC/13/40/Add.2(البعثة إىل مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة           •

 ٦٢-٤٩الفقرات 

 ٧٥-٦٤، الفقرات )A/HRC/13/40/Add.3(البعثة إىل صربيا، اليت مشلت كوسوفو  •

  ٧١-٦١، الفقرات )A/HRC/13/40/Add.4(و الدميقراطية الشعبية البعثة إىل مجهورية ال •
دراسة مشتركة بشأن املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري يف سـياق              -١١

مكافحة اإلرهاب أعدها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات              
 واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب       األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مارتن شاينني؛      

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوفاك؛ والفريق      
العامل املعين باالحتجاز التعسفي وميثله نائب رئيس الفريق، شاهني سردار علـي؛ والفريـق    

لطوعي وميثله رئيس الفريق، جريمي ساركني      العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري ا       
)A/HRC/13/42( ٢٩٢-٢٨٢، الفقرات.  

تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية                 -١٢
  .٨٩-٨٦، الفقرات )A/HRC/13/47( الدميقراطية، فيتيت مونتاربورن

الة حقوق اإلنـسان يف ميامنـار،       التقرير املرحلي الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حب         -١٣
  .١٢٣-١١٨، الفقرات )A/HRC/13/48(توماس أوخيا كوينتانا 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منـذ               -١٤
  .٤٠، الفقرة )A/HRC/13/53/Rev.1(، ريتشارد فولك ١٩٦٧ عام
زيـارة إىل إكـوادور   :  باملنحدرين من أصل أفريقي   تقرير فريق اخلرباء العامل املعين      -١٥

)A/HRC/13/59( ٨٢-٥١، الفقرات.  
التقرير الثاين املشترك بني خرباء األمم املتحدة السبعة املعنيني بالوضع يف مجهوريـة               -١٦

  .١١٨-١٠٦، الفقرات )A/HRC/13/63(الكونغو الدميقراطية 
اإلنـسان يف الـصومال، مشـس البـاري         تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق         -١٧

)A/HRC/13/65( ،١٠٩-٧٥.  
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تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن دورتـه التاسـعة                -١٨
)A/HRC/14/18( ١٣٥-١١٤، الفقرات.  

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                -١٩
  ؛٧٦، الفقرة )A/HRC/14/20( قلية، أناند غروفرالبدنية والع

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة   •
، )A/HRC/14/20/Add.2(البعثـة إىل اهلنـد      : البدنية والعقليـة، بـول هونـت      

 ١٠٠-٩٣ الفقرات

 ٨٦-٨١، الفقرات )A/HRC/14/20/Add.3(البعثة إىل بولندا  •

  ١٠٠، الفقرة )A/HRC/14/20/Add.4(عثة على أستراليا الب •
                                                              بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية                            اخلبري املستقل املعين    تقرير    -٢٠

                             احلقوق االقتصادية واالجتماعية                        حقوق اإلنسان، خاصة                                           املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع     
   ؛  ٨٠-  ٦٧          ، الفقرات )A/HRC/14/21(               ، سيفاس لومينا         والثقافية

  ٨١-٧٣، الفقرات )A/HRC/14/21/Add.1(البعثة إىل النرويج وإكوادور  •
 تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه، رشـيدة مـاجنو               -٢١

)A/HRC/14/22( ؛٨٥-٨٢، الفقرات  
  ٩٥-٨٧، الفقرات )A/HRC/14/22/Add.2(ىل قريغيزستان إالبعثة  •
تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، فرانـك ال رو      -٢٢

)A/HRC/14/23( ١٣٣-١٠٤، الفقرات.  
تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو               -٢٣

  ؛٩١-٩٠، الفقرتان )A/HRC/14/24( تعسفا، فيليب ألستون
 ١١٠-٨٩، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.2(ومبيا البعثة إىل كول •

 ١١٥-١٠٩، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.3(البعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية  •

 ٦٤-٦٢، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.4(الربازيل : طريةمتابعة التوصيات القُ •

، )A/HRC/14/24/Add.5(متابعة التقرير عن البعثة إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى           •
 ٦٣-٦٢الفقرتان 

 ٩٣، الفقرة )A/HRC/14/24/Add.6(دارسة عن القتل املستهدف  •

 ١٠١-٨٨، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.7(أعمال العنف والقتل املرتبطة باالنتخابات  •

 ٧٦-٧١، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.8(دراسة عن آليات مراقبة الشرطة  •
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  ) ب(٥٠-٤٢، الفقرات )A/HRC/14/24/Add.9(مذكرة أولية عن البعثة إىل ألبانيا  •
حق املهاجرين والالجئني   : تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، فرنور مونيوز          -٢٤

  ؛٨٥-٧٢، الفقرات )A/HRC/14/25(وطاليب اللجوء يف التعليم 
 ٨٢-٧٠، الفقرات )A/HRC/14/25/Add.2(البعثة إىل باراغواي  •

 ٨٠-٧٥، الفقرات )A/HRC/14/25/Add.3(البعثة إىل منغوليا  •

  ١٠٨، الفقرة )A/HRC/14/25/Add.4(البعثة إىل املكسيك  •
تقرير املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، غابريال كاتارينا كنـول دي           -٢٥

  ؛١٠١-٩١، الفقرات )A/HRC/14/26( ألبوكركيه إي سيلفا
  ٨٩-٧٧ات ، الفقر)A/HRC/14/26/Add.2(البعثة إىل كولومبيا  •
تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية   -٢٦

: األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   : ، جون روجي  مؤسسات األعمال التجارية  وغريها من   
، )A/HRC/14/27(" احلماية واالحترام واإلنـصاف   "اختاذ مزيد من اخلطوات حنو تفعيل إطار        

  .١٢٦-١٢٠ات الفقر
 تقرير املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، جـورج بوسـتامنيت               -٢٧

)A/HRC/14/30( ؛٩٢-٧٠، الفقرات  
 ١١٤-١٠٤، الفقرات )A/HRC/14/30/Add.2(البعثة إىل رومانيا  •

ــشمالية    • ــدا ال ــى وآيرلن ــا العظم ــدة لربيطاني ــة املتح ــة إىل اململك البعث
)A/HRC/14/30/Add.3(٨٥-٧٣ات ، الفقر  

تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ماغدالينا سيبولفيدا             -٢٨
  ؛١١٦-١٠٤، الفقرات )A/HRC/14/31( كارمونا

  ١١٦-١٠٣، الفقرات )A/HRC/14/31/Add.1(البعثة إىل زامبيا  •
نساء واألطفال، جـوي    تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما ال          -٢٩

  ؛١٣٧-١٠٦، الفقرات )A/HRC/14/32( نغوزي إيزيلو
 ١١٣-٩٢، الفقرات )A/HRC/14/32/Add.2(البعثة إىل بيالروس  •

 ١٠٢-٨١، الفقرات )A/HRC/14/32/Add.3(البعثة إىل بولندا  •

 ١١٩-٩٦، الفقرات )A/HRC/14/32/Add.4(البعثة إىل اليابان  •

__________ 

  .استنتاجات وتوصيات مؤقتة  )ب (
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  ) ج(١٩-٤، الفقرات )A/HRC/14/32/Add.5(ر مذكرة أولية عن البعثة إىل مص •
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، حممد شندي عثمـان               -٣٠

)A/HRC/14/41( ؛٨٧-٧٤، الفقرات  
حالة تنفيذ جمموعة التوصيات املقدمة من فريق اخلرباء إىل حكومة السودان لتنفيذ             •

 ٧/١٦ و ٦/٣٥ و ٦/٣٤ بقرارات اجمللس    ، عمال ٤/٨قرار جملس حقوق اإلنسان     
   والتذييل٤٣-٣٦قرات ، الف)A/HRC/14/41/Add.1( ١١/١٠و

تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              -٣١
  ؛٧٦-٦١، الفقرات )A/HRC/14/43(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، غيتو مويغاي 

 ٨٧-٦٢، الفقرات )A/HRC/14/43/Add.2(البعثة إىل أملانيا  •

  ٧٩-٦٣، الفقرات )A/HRC/14/43/Add.3(البعثة إىل اإلمارات العربية املتحدة  •
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف هـاييت، ميـشيل فورسـت                 -٣٢

)A/HRC/14/44( ؛١٠٥-٩١، الفقرات  
  ٥٦-٤٨، الفقرات )A/HRC/14/44/Add.1(البعثة إىل هاييت  •
البعثـة إىل الواليـات   : تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي        -٣٣

  .٨٩-٧١، الفقرات )A/HRC/15/18(املتحدة األمريكية 
تقرير املقررة اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للرق، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها،              -٣٤

  ؛٩٩-٩٢فقرات ، ال)A/HRC/15/20(غولنارا شاهينيان 
 ١١٩-١٠٢، الفقرات )A/HRC/15/20/Add.2(البعثة إىل موريتانيا  •

 ١٠١-٨٦، الفقرات )A/HRC/15/20/Add.3(البعثة إىل إكوادور  •

  ١٢٦-٩٨، الفقرات )A/HRC/15/20/Add.4(البعثة إىل الربازيل  •
            ت الـسمية                                                                         املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـا          تقرير    -٣٥

   ؛  ٨٩-  ٧٠          ، الفقرات )A/HRC/15/22(                   ، أوكيشوكوو إيبينو                             واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان
 ١٠١-٧٦، الفقرات )A/HRC/15/22/Add.2(البعثة إىل قريغيزستان  •

  ١٠٤-٨٤، الفقرات )A/HRC/15/22/Add.3(البعثة إىل اهلند  •
                             النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة       ة                                                    الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيل        -٣٦

  ؛٩٣-٨٩، الفقرات )A/HRC/15/25(                             ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري
__________ 

  .استنتاجات وتوصيات أولية  )ج (
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 ٨٠-٧١الفقرات ، )A/HRC/15/25/Add.2 (البعثة إىل أفغانستان •

 ١٠١-٩٧الفقرات ، )A/HRC/15/25/Add.3 (البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية •

حمليط اهلادئ بشأن أنشطة الشركات العسكرية      املشاورة اإلقليمية اخلاصة بآسيا وا     •
) ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٧-٢٦(التنظيم والرصـد    : واألمنية اخلاصة 

)A/HRC/15/25/Add.4( ٣٥-٢٧، الفقرات 

املشاورة اإلقليمية اخلاصة بأفريقيا بشأن أنشطة املرتزقة والـشركات العـسكرية            •
ــة  ــة اخلاص ــد  : واألمني ــيم والرص ــ/ آذار٤-٣(التنظ ) ٢٠١٠ارس م

)A/HRC/15/25/Add.5( ٤٧-٣٨، الفقرات 

املشاورة اإلقليمية اخلاصة مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى بشأن أنشطة            •
أبريل / نيسان ١٤(التنظيم والرصد   : املرتزقة والشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    

٢٠١٠ ()A/HRC/15/25/Add.6( ٣٢-٢٧، الفقرات  
ستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول علـى          تقرير اخلبرية امل    -٣٧

، )A/HRC/15/31( مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي ألبوكريكيه        
  ؛٦٣-٦١الفقرات 

، الفقرتـان   )A/HRC/15/31/Add.1(التقرير املرحلي عن جتميع املمارسات اجليدة        •
٨٤-٨٣ 

) ٢٠١٠مــايو / أيــار٢٨-٢٤( إىل ســلوفينيا مــذكرة أوليــة عــن البعثــة •
)A/HRC/15/31/Add.2( ٢١-٢٠، الفقرتان)د ( 

 ٧٠-٦٩، الفقرتان )A/HRC/15/31/Add.3(البعثة إىل مصر  •

 تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، رودي حممـد رزقـي              -٣٨
)A/HRC/15/32( ٦٢-٥٧، الفقرات.  

ص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعوب           تقرير املقرر اخلا    -٣٩
  ؛٩١-٨١، الفقرات )A/HRC/15/37(األصلية، جيمس أنايا 

 ١٠٠-٧٦، الفقرات )A/HRC/15/37/Add.2(حالة الشعوب األصلية يف بوتسوانا  •

متابعة التوصيات اليت صاغها    : حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف كولومبيا       •
 ٨٥-٥٥، الفقرات )A/HRC/15/37/Add.3( السابق املقرر اخلاص

 ١٠٧-٧١، الفقرات )A/HRC/15/37/Add.4(حالة الشعوب األصلية يف أستراليا  •

__________ 

  .استنتاج دون توصيات  )د (
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 ٩٦-٧٩، الفقرات )A/HRC/15/37/Add.5(حالة الشعوب األصلية يف االحتاد الروسي  •

مالحظات عن التقدم الذي حتقق والتحديات اليت ووجهت يف تنفيذ الـضمانات             •
، )A/HRC/15/37/Add.7(ورية حلقوق الـشعوب األصـلية يف إكـوادور          الدست

  ٥٨-٤٧ الفقرات
تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ماغدالينا سيبولفيدا             -٤٠

كارمونا، عن مشروع املبـادئ التوجيهيـة بـشأن الفقـر املـدقع وحقـوق اإلنـسان                 
)A/HRC/15/41( ٩١-٣٨، الفقرات.  

تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              -٤١
 ٦٤/١٤٧ و٦٣/١٦٢األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن تنفيذ قراري اجلمعية العامة        

)A/HRC/15/45( ٣٣-٢٢، الفقرات.  
سـوبيدي  . تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا، سوريا ب            -٤٢

)A/HRC/15/46( ١٠٢-٦٤، الفقرات.  
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـصومال، مشـس البـاري                 -٤٣

)A/HRC/15/48( ١٠٢-٥١، الفقرات.  
تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              -٤٤

يد غيتو مويغاي، عن مظـاهر تـشويه صـورة          األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الس      
تع أتباعـه جبميـع احلقـوق       متاألديان، وخباصة اآلثار اخلطرية املستمرة لكره اإلسالم على         

)A/HRC/15/53( ٩١-٨٢، الفقرات.  
تقرير مشترك أعده كل من اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر                -٤٥

مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان     ة اخلاصة املعنية    مونا، واملقرر املدقع، مانويال سيبولفيدا كار   
املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي، كاتارينـا دي              

  .١٢٦-١٢٣، الفقرات )A/HRC/15/55(البعثة إىل بنغالديش : ألبوكريكيه
 حممـد  السودان، السيد يف اإلنسان حقوق حبالة املعين املستقل اخلبري تقرير استكمال  -٤٦

حكومـة الـسودان    إىل اخلرباء فريق من املقدمة التوصيات جمموعة تنفيذ حالة: عثمان شندي
 ٧/١٦ و٦/٣٥ و٦/٣٤، عمال بقرارات اجمللس ٤/٨اإلنسان  حقوق جملس بشأن تنفيذ قرار

  . والتذييل٤٥-٣٩، الفقرات )A/HRC/15/57( ١١/١٠و
 حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، حممد شندي عثمـان          تقرير اخلبري املستقل املعين     -٤٧

)A/HRC/15/CRP.1( ٣٩-٣٥، الفقرات.  

        


