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 احملتويات
       الصفحة       الفصل
  ٦ .....................................                                                  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية -     ً ثانياً 

         القرارات -   ألف 
  ٦ .....................   يات                                     فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الوال  ١ / ٢
  ٧ .............................................                        حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٢ / ٢
  ٧ ...............................                               حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  ٣ / ٢
                                                                        املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس             ٤ / ٢

  ٩ ........................................                           الشرقية، واجلوالن السوري احملتل
   ١٣ ...................                                                 التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  ٥ / ٢

        املقررات -  ء   با
   ١٣ .....................................                            حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان    ١٠١ / ٢
   ١٤ .....................................                              تقارير ودراسات اآلليات والواليات    ١٠٢ / ٢
   ١٥ .....                                                     مشروع إطار منقح لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان للعام األول    ١٠٣ / ٢
   ١٥ ......................................                           حقوق اإلنسان واحلصول على املاء    ١٠٤ / ٢
   ١٦ ....................................................                  احلق يف معرفة احلقيقة    ١٠٥ / ٢
   ١٧ .......................................                      الدميقراطية والعنصرية          التعارض بني    ١٠٦ / ٢
                                                                    إتاحـة إمكانـية الـتداوي يف سـياق جوائح كفريوس نقص املناعة                 ١٠٧ / ٢

   ١٧ ..........            والسل واملاليا  )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /      البشري
                                                                         حـق كـل فـرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                 ١٠٨ / ٢

   ١٨ ...............................................................         ميكن بلوغه
                                         االقتصادي والديون اخلارجية، على التمتع                              آثـار سياسـات اإلصالح          ١٠٩ / ٢

   ١٩ ............................................                       الكامل جلميع حقوق اإلنسان
   ١٩ .....................................................                    نزاهة النظام القضائي    ١١٠ / ٢
   ٢٠ ...........................                                     حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    ١١١ / ٢
   ٢٠ .................                                            احملرومون من حريتهم يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب    ١١٢ / ٢
   ٢١ .................             ان، أفغانستان                                    التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنس    ١١٣ / ٢
   ٢١ ........     نيبال  :                                                  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    ١١٤ / ٢
   ٢٢ ...................................................................      دارفور    ١١٥ / ٢
   ٢٢ .......................................                            تأجيل النظر يف مشاريع مقترحات    ١١٦ / ٢
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق      الفصل

   ٢٤   ١٩-     ١ ....................................                                     إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة -     ً ثانياً 

   ٢٤  ٤-     ١ ...................................................              ح الدورة ومدهتا     افتتا -   ألف 
   ٢٤  ٥       .................................................................     احلضور -    باء  
   ٢٤  ٧-     ٦ ...................................................                 إقرار جدول األعمال -   جيم 
   ٢٤   ١٢-     ٨ ..........................................................            تنظيم األعمال -    دال  
   ٢٥   ١٩-  ١٣ ......................................................               اجللسات والوثائق -    هاء  

          واملعنون     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             تنفيذ قرار اجلمعية العامة      -     ً ثالثاً 
   ٢٦    ٢٥١-  ٢٠ ...........................................................               جملس حقوق اإلنسان "

                                                                 عـرض مـؤون لألنشطة قدمته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق            -   ألف
   ٢٦   ٢٢-  ٢٠ .................................................................      اإلنسان

                                           ً                        تقاريـر املكلفـني باإلجـراءات اخلاصة اليت حبثت وفقاً ملقرر اجمللس            -    باء 
٢٦    ١٣٠-  ٢٣ ................................................................   ١٠٢ / ١   
   ٢٦   ٨٨-  ٢٣ .............................................                  التقارير املواضيعية - ١

                                                            العنصـرية، والتميـيز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل          
  /                                               مـن تعصـب الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي                بذلـك   
   ٢٦   ٢٨-  ٢٣ .....................................................        املهاجرون

        قضــايا  /                                          حـاالت االخـتفاء القسـري أو غـري الطوعـي      
   ٢٧   ٣٤-  ٢٩ .....................................             الشعوب األصلية /       األقليات

                                                          حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو          
   ٢٨   ٣٩-  ٣٥ ........................................              ً املشردون داخلياً /     ً تعسفاً

   ٢٩   ٤٤-  ٤٠                        ، ال سيما النساء واألطفال             االجتار باألشخاص /              العنف ضد املرأة 
                                                               التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            

               استقالل القضاة   /                االحتجاز التعسفي  /                          الالإنسـانية أو املهيـنة    
   ٣٠   ٥٠-  ٤٥ .......................................................      واحملامني

   ٣١   ٥٥-  ٥١ .....................                  حرية الرأي والتعبري /                    حرية الدين أو املعتقد 
   ٣٢   ٥٩-  ٥٦ ............................                              حالة احملتجزين يف خليج غوانتانامو 
                                                              حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية            

   ٣٣   ٦٥-  ٦٠ ....                           حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان /            احلق يف الغذاء /        والعقلية
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق      الفصل

                                                            بـيع األطفـال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد           
                         قتصادي والديون اخلارجية                          آثار سياسات اإلصالح اال    /       اإلباحية

                 استخدام املرتزقة   /                                         عـلى التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان      
                                                        كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب        

   ٣٤   ٧١-    ٦٦ ................................................            يف تقرير املصري
                       ً                                  السـكن الالئـق بوصفه عنصراً من عناصر احلق يف مستوى            

  ت                      حقوق اإلنسان والشركا   /               احلق يف التعليم   /              معيشـي مناسب  
             تعزيز ومحاية   /                                          عـرب الوطنـية وغريها من مؤسسات األعمال       

                                                      حقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسية يف سياق مكافحة          
   ٣٥   ٧٨-    ٧٢ ......................................................      اإلرهاب

   ٣٦   ٨١-    ٧٩ ...................................................           الفقر املدقع 
   ٣٦   ٨٥-    ٨٢ ...................................                      األطفال والرتاعات املسلحة 
   ٣٧   ٨٨-    ٨٦ ...............................................             التضامن الدويل 

   ٣٧    ١٣٠-    ٨٩ ...............................................                التقارير القطرية - ٢
   ٣٧   ٩١-    ٨٩ ......................................................       الصومال 
   ٣٨   ٩٥-    ٩٢ ..........................................................    كوبا 
   ٣٨   ٩٨-    ٩٦ ...................    ١٩٦٧                                األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  
   ٣٩    ١٠٢-    ٩٩ ......................................................       كمبوديا 
   ٣٩    ١٠٦-   ١٠٣ ..........................................................    هاييت 
   ٤٠    ١١٠-   ١٠٧ ...........................                               مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
   ٤٠    ١١٤-   ١١١ .....................................................       بوروندي 
   ٤١    ١١٧-   ١١٥ .........................................................      ميامنار 
   ٤١    ١٢١-   ١١٨ .......................................................       السودان 
   ٤٢    ١٢٥-   ١٢٢ ......................................................      بيالروس 
   ٤٢    ١٣٠-   ١٢٦ .........................................................      ليبرييا 

                        ً                                           تقاريـر اإلجـراء املنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي           -    جيم 
   ٤٣    ١٣٣-   ١٣١ ........................ )            اإلجراء السري   ( ٣ /    ٢٠٠٠ و  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣

   ٤٣    ١٣٦-   ١٣٤ ....................                                              تقارير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -    دال 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق      الفصل

                                              ت وغريها من الوثائق اليت تعدها األمانة ومفوضة                          الـتقارير والدراسـا    -    هاء 
                                                                   األمـم املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق           

   ٤٤    ١٥٥-   ١٣٧ ..................                                          اإلنسان واألمني العام بطلب من جلنة حقوق اإلنسان
   ٤٤    ١٥٥-   ١٤٢ ..................................                             متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان -    واو 

                        هية العنصرية والدينية                      التحريض على الكرا    :    ١٠٧ / ١                   مـتابعة املقـرر       
   ٤٤    ١٤٥-   ١٤٢ .........................................................              وتعزيز التسامح

                                         حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي         :    ١٠٦ / ١               متابعة املقرر     
   ٤٦    ١٤٦       ...................................................                   العربية احملتلة األخرى

                                    حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية    :  ١ / ١-                      مـتابعة القـرار دإ      
   ٤٦    ١٤٩-   ١٤٧ ...................................................................      احملتلة

                                        الة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت         احل  :  ١ / ٢-                      مـتابعة القـرار دإ      
   ٤٧    ١٥٥-   ١٥٠ .........................                                        سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية

                                                                       الـتقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين          -    زاي 
   ٤٨    ١٥٧-   ١٥٦ .......................................                            بآلية االستعراض الدوري الشامل

                          دويل املفتوح العضوية املعين                                                الـتقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي ال       -    حاء 
   ٤٩    ١٥٩-   ١٥٨ ....................................................                باستعراض الواليات

                                                                  مسـائل أخـرى تتصـل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك              -    طاء 
   ٥٠    ١٦١-   ١٦٠ ........................................                            املبادرات، واملقررات والقرارات

   ٥١    ٢٥١-   ١٦٢ ........................                                         النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا -    ياء 

   ٦٣    ٢٥٤-   ٢٥٢ ........................                           عية العامة عن دورته الثانية                 تقرير اجمللس إىل اجلم -     ً  رابعاً 

 املرفقات

   ٦٤ .............................................................................           جدول األعمال -     األول 
                      بشأن آثار سياسات       ١٠٩ / ٢                                                                       ما يترتب من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية على املقرر             -      الثاين 

   ٦٥ ............                                                                 اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان
   ٦٧ ......................................................................................    حلضور ا -      الثالث
   ٧٩ ..............................................                                            قائمة بالوثائق الصادرة للدورة الثانية للمجلس -       الرابع 
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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية-   ً أوال  
  القرارات-ألف 

  فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات- ٢/١

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

              الذي قررت       ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          ، املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                   اجلمعية العامة               من قرار   ٦        الفقرة                         إذ يضـع يف اعتباره       
                                                                                                                 اجلمعـية فيه أنه ينبغي للمجلس حتسني وترشيد مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان من أجل                  

                                                               احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء الشكاوى، 

                                                 الذي قرر فيه إنشاء فريق عامل حكومي دويل             ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠       املؤرخ       ١٠٤ / ١              إىل مقرره              وإذ يشـري   
                                                                                                                  مفـتوح العضوية بشأن مسألة استعراض، وعند اللزوم، حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات يف                

                 جمال حقوق اإلنسان،

                                 ل حقوق اإلنسان، بصيغته املنقحة، من                                                   مبشروع كتيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جما                   ً       وإذ حيـيط عـلماً     
                                                                                                                     جانـب جلـنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة، وباملقرر املتخذ يف االجتماع الثالث عشر للمكلفني بواليات يف إطار                  

                                                                   ً                   اإلجراءات اخلاصة بعرض الكتيب على احلكومات وغريها من األطراف املهتمة طلباً للتعليقات واملدخالت،

                                                                                   يق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن يستعرض مشروع كتيب إجراءات األمم                       إىل الفر      يطلب - ١ 
                                                   بصيغته املنقحة وأن يقدم توصيات بشأن إضافات            ٢٠٠٦       يونيه   /                                                    املـتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان املؤرخ حزيران        

                        ممكنة له أو تعديالت عليه؛

                                                          اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي التعليقات                                     جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات       إىل         ً   يطلب أيضاً    - ٢ 
                                                                                                                   واملدخـالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات اخلاصة إىل هناية الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف الفترة                  

  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان ٦        مارس إىل  /      آذار  ١٢   من 

                                          واعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصة،                                      العامل أن يضع مشروع مدونة ق             الفريق    إىل            يطلب كذلك    - ٣ 
                                                                                                                              مـع مراعاة أمور من بينها االقتراحات اليت قدمها أعضاء اجمللس أثناء املناقشات اليت جرت يف دورته الثانية بشأن تقارير                    
                                                                                                          املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة وكذلك خالل الدورات الرمسية وغري الرمسية السابقة اليت عقدها           

            ريق العامل؛   الف

                                                                                                 الفـريق العامل إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة عن التقدم احملرز يف                         يدعـو    - ٤ 
  .                تنفيذ هذا القرار

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

  وامتناع اثنني١٥     ً        صوتا  مقابل ٣٠اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]لثانظر الفصل الثا. عن التصويت
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   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٢/٢

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                           ً                                                               بـالغ القلـق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظر عن حالتها                                إذ يسـاوره   
                                                                 ً      ً                   االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،

                                                                                          يف هذا الصدد االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف مؤمترات وقمم األمم املتحدة ذات الصلة،                               وإذ يؤكد من جديد    
      ويف      ١٩٩٥                                                                                                                  مبا فيها االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف القمة العاملية للتنمية االجتماعية اليت عقدت يف كوبنهاغن يف عام                   

                                                     والوثيقة اخلتامية اليت وافق عليها رؤساء الدول            ٢٠٠٠                             دته اجلمعية العامة يف عام                                              إعـالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتم      
    ١٦        املؤرخ  ١ /  ٦٠                                          ، واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها         ٢٠٠٥                                                      واحلكومـات يف القمـة العاملـية املعقـودة يف عام            

  ،    ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول

                       النسبة إىل اجملتمع الدويل؛                                              أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل ذات أولوية ب    يؤكد - ١ 

                            حقوق الفقراء املرفق بقرار      :                                                               مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان                ً  حييط علماً  - ٢ 
  ؛    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٢٤        املؤرخ  ٩ /    ٢٠٠٦                                        اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

ّ                                        ن تعّمم مشروع املبادئ التوجيهية، من أجل                                                           إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ            يطلب - ٣      
                                                                                                                    احلصول على آراء الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة املنشأة                
                                                                                                                 مبوجـب معاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا فيها اخلبري املستقل املعين بقضية حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات               

                                                                                                                      حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع                  
  .                                                 ً                        عن آرائهم، وغريهم من أصحاب املصلحة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]الفصل الثالثانظر . اعتمد بدون تصويت[

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل- ٢/٣

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                         ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل حلقوقهم                                      إذ يسـاوره بالغ القلق     
  ،    ١٩٦٧                                                     األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام 

  ،    ١٩٨١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧      املؤرخ   )     ١٩٨١   (   ٤٩٧                 إىل قرار جملس األمن     يشري     وإذ  
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        كانون  ١         املؤرخ    ٤٠ /  ٦٠                                                                      إىل مجـيع قـرارات اجلمعـية العامة ذات الصلة وآخرها القرار                          ً       وإذ يشـري أيضـاً     
   ها         ، ويطالب )    ١٩٨١ (   ٤٩٧                                                                 الـذي يعلـن أن إسـرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار جملس األمن           ٢٠٠٥         ديسـمرب    /    األول

                                  باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،

                بفرض قوانينها     ١٩٨١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                                       عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ                                    وإذ يعـيد مرة أخرى تأكيد      
                                                                         وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،

                    ً                                        زة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،                   مبدأ عدم جواز حيا                وإذ يؤكد من جديد 

                                                                                   بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق                        ً                     وإذ حيـيط علماً مع بالغ القلق       
  ،     ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ٢٦       املؤرخ    ) A/60/380 (                                                                    اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة           

                                                                                                                       ويعـرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل املستمر                  
                                   التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،

           اإلنسان،                                                                                       باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق                         وإذ يسترشـد   
      أغسطس  /     آب   ١٢                                                                                                  ويؤكـد مـن جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة                 

                         ، على اجلوالن السوري احملتل،    ١٩٠٧   و    ١٨٩٩                                         ، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت الهاي لعامي     ١٩٤٩

  )     ١٩٦٧ (   ٢٤٢                           ى أساس قراري جملس األمن                                                    أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد عل                             وإذ يؤكـد من جديد     
                      ومبدأ األرض مقابل        ١٩٧٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢       املؤرخ    )     ١٩٧٣   (   ٣٣٨    و     ١٩٦٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢       املؤرخ  

                                                                                                                السـالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس               
                              إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،  )     ١٩٧٣   (   ٣٣٨ و  )     ١٩٦٧   (   ٢٤٢            ري جملس األمن                    التنفيذ الكامل لقرا

                                                                                  القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان، وآخرها القرار                         ً                وإذ يؤكـد أيضـاً من جديد       
  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤        املؤرخ  ٨ /    ٢٠٠٥

                                             ال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات                                                          إىل إسـرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتث             يطلـب  - ١ 
                                                             الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض             )     ١٩٨١   (   ٤٩٧                                         الصلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن       

ٍ                                                   قوانيـنها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الٍغ وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل، وطالب فيه إسرائ       يل                                                      
                         ً بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

                                                                                            إىل إسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي والوضع                      ً  يطلب أيضاً  - ٢ 
                                                                                                                القـانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل                 

     اهتم؛                    ديارهم واستعادة ممتلك

                                                                                      إىل إسـرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على                           يطلـب كذلـك    - ٣ 
                                                                                                              املواطـنني السـوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وبالكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرى                 
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                                                             املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين                                                                    املشار إليها يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف          
                                     وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

                                                                                                أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة             يقـرر  - ٤ 
                                      ً      ً               وضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل                                           باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل و

                                                                            والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛

                                                                                إىل الدول األعضاء أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية                           يطلـب مـرة أخرى     - ٥ 
        ا أعاله؛          املشار إليه

                                                                                      األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت                       يطلـب إىل   - ٦ 
                                                                                                                        املتخصصـة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع                

ُ                    حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة املزمع عقُدها يف آذار                                  ً                            نطـاق ممكـن، وأن يقـدم تقريراً عن ذلك إىل جملس              -      مارس   /                                     
  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /     نيسان

  .                                                                               مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف دورته الرابعة    يقرر - ٧ 

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 ل صوت واحد     ً      صوتا  مقاب٣٢اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الثالث.  عن التصويت١٤وامتناع 

                                                                 املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها           -   ٤ / ٢
                                  القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

          بالقوة،                                                            مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي         إذ يسترشد 

                         ً                                                                  أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كما وردت                                 وإذ يؤكد من جديد    
                                                                                                                يف ميـثاق األمم املتحدة ووردت بتفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان                 

                                   وغري ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،

                                                                                           إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس األمن واجلمعية العامة، وآخرها قرار          إذ يشري  و 
                                                       ، الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد على مجلة              ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٨          املؤرخ      ١٠٦ /  ٦٠                  اجلمعـية العامة    

          ضي احملتلة،                                                 أمور منها عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األرا



A/HRC/2/9 
Page 10 

 

                                                                                        أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، املربمة                                   وإذ يضع يف اعتباره    
                   ً                                                                              ، واليت تنطبق قانوناً على األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ                  ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢   يف  

                                                                        واجلوالن السوري، وإذ يذكر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف السامية املتعاقدة                              ، مبا فيها القدس الشرقية          ١٩٦٧     عام  
  ،    ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول ٥                                        يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

                                                                                                أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هو خرق التفاقية                    وإذ يـرى   
                                                                                                                    نـيف الـرابعة ولألحكـام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف األول                     ج

   ،     ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     التفاقيات جنيف املؤرخة 

                            اآلثار القانونية الناشئة عن       بشأن     ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩                                                     إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف                  وإذ يشري  
                                        ، وإىل استنتاجها أن إقامة املستوطنات       )Corr.1 و   ،  A/ES-10/273      انظر   (                                              شـييد جـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلة           ت

         ً                متثل خرقاً للقانون الدويل،   )                      مبا فيها القدس الشرقية (                                   اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة 

  ،    ٢٠٠٤      يوليه  /  وز   مت  ٢٠        املؤرخ   ١٥ /  ١٠-                          إىل قرار اجلمعية العامة دإ            ً وإذ يشري أيضاً 

ّ                                                                                                إىل متّسكه بتنفيذ الطرفني التزاماهتما القائمة مبوجب خريطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية                            وإذ يشري كذلك         
                       ، وإذ يالحظ على وجه      )        ، املرفق S/2003/529 (                                                                      إلجيـاد حل دائم للرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتني            

                 نشطة االستيطانية،                           التحديد دعوهتا لتجميد مجيع األ

                                                                                                         عن شديد القلق إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة املستوطنات وتوسيعها يف                        وإذ يعرب  
                                                                                                                      األرض الفلسـطينية احملتلة، منتهكة بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك خطط                  

                                                                    قدس الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية جماورة،                       توسيع املستوطنات حول ال

                                                                                  ألن أنشـطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض حتقيق حل النـزاع على أساس                                     وإذ يعـرب عـن قلقـه       
            وجود دولتني،

                                                           تفكيك مستوطنات يف قطاع غزة ويف أجزاء من مشايل الضفة الغربية،        وإذ يالحظ 

                                                                                        إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل، يف تشييد اجلدار داخل األرض                                 ب عن قلقه الشديد       ُ      وإذ ُيعـر   
                                                                                                                        الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، ويعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار اجلدار املنحرف عن                   

                                                     ً ضات يف املستقبل وجيعل حل قيام دولتني مستحيل التنفيذ مادياً                  ً                ، مما قد حيكم مسبقاً على أي مفاو        ١٩٤٩                 خط اهلدنة لعام    
                                                          ويتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين،

ُ                                                                       ألن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف                                        وإذ يسـاوره بالغ القلق                        
                      فيها القدس الشرقية،                         األرض الفلسطينية احملتلة، مبا

                                    ً     ً                                                      إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة، وخاصة                                    وإذ يعـرب عن قلقه     
  ،    ١٩٦٧                                                                   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
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       ١٩٦٧                                             سان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                                                     بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلن           يرحب - ١ 
) E/CN.4/2006/29 و    A/HRC/2/5(              ويناشـد حكومة إسرائيل التعاون مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته ،                                                                                   

          بشكل تام؛

  :           إزاء ما يلي                  يعرب عن بالغ قلقه  - ٢ 

          ً                               ة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك                                                                     استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشط          ) أ ( 
                                                                                                                توسـيع املسـتوطنات، ونزع ملكية األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق               

     جلوالن                                                                                                                         الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وا                
    ١٢                          ً                                                                                  السـوري احملـتل، ويشـكل انـتهاكاً التفاقـية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املربمة يف                     

                                                                               من تلك االتفاقية؛ كما أن املستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم               ٤٩                    ، وال سيما املادة         ١٩٤٩       أغسطس   /  آب
                                 ية وذات سيادة متلك مقومات البقاء؛                                              عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراط

                                                                   الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم اإلسرائيلية وتشييد          ١-                                     اخلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة هاء      ) ب ( 
                                                                                                                     اجلـدار حوهلـا، فاصلة بذلك أكثر القدس الشرقية احملتلة عن اجلزأين الشمايل واجلنويب من الضفة الغربية وعازلة سكاهنا              

     نيني؛       الفلسطي

                                               وحدة سكنية إضافية يف مستوطنات إسرائيلية          ٩٠٠                                                       اخلطط اإلسرائيلية اجلديدة الرامية إىل بناء أكثر من           ) ج ( 
                             خمتلفة يف الضفة الغربية احملتلة؛

                       ً                                                                                آثار إعالن إسرائيل مؤخراً عن أهنا ستحتفظ بالكتل االستيطانية الرئيسية يف األرض الفلسطينية احملتلة،                ) د ( 
                                                        ستوطنات الواقعة يف غور األردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛           مبا يف ذلك امل

                                                                                                    توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر                 ) ه ( 
ّ            ميكن أن يشكل وضعاً دائماً على األرض، وهو ما يعّد             "     ً      ً  أمراً واقعاً  "                                       الوصـول إليها خلف اجلدار، مما خيلق                        من قبيل الضم                   ً      ً                    

  ؛ )١ (      الفعلي

                            ّ                                                              ً              قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف اإلسرائيلية، انتهاكاً                ) و ( 
                                             للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

            تقييد حرية                                                                                     استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، و             ) ز ( 
                                                                                                        تـنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكرر لنقاط العبور يف قطاع غزة، قد تسببا يف إجياد وضع إنساين حرج    

                                     ّ       ً                                                 للغاية بالنسبة إىل السكان املدنيني، وأثّرا سلباً يف متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعية؛

                                                      

                               اآلثار القانونية الناشئة عن            بشأن       ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩                                       حمكمة العدل الدولية، فتوى صادرة يف         :     انظر  ) ١ (
  . )   ١٢١         ، الفقرة Corr.1 و  ، A/ES-10/273   ظر   ان (                                    تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، 
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                                                                      نون الدويل للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس                                             اسـتمرار البـناء املـنايف للقا        ) ح ( 
               الشرقية وحوهلا؛

  :                                             إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يلي  حيث - ٣ 

                                                                                                     أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري وأن                 ) أ ( 
  "              النمو الطبيعي "                                                                      أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقف توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك لدواعي          ً        تقوم فوراً، كخطوة 

                        وما يتصل بذلك من أنشطة؛

                                              أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛  ) ب ( 

           ، ال سيما      ٠٠٥ ٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                                                         على التنفيذ الكامل التفاق الوصول واالنتقال املؤرخ           حيث - ٤ 
                                               ً                                                                     اإلسـراع بإعـادة فـتح معربي رفح وكارين الذي يشكل أمراً حاسم األمهية لضمان مرور املواد الغذائية واإلمدادات                   

             ً                                                                األساسية، فضالً عن وصول وكاالت األمم املتحدة إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ويف داخلها؛

                                                   ات املقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق                                                       إسرائيل بتنفيذ التوصيات املتعلقة باملستوطن          يطالب - ٥ 
                                                                                                                    اإلنسـان يف تقريـرها املقدم إىل اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني بشأن الزيارة اليت قامت هبا إىل األراضي الفلسطينية             

  ؛ )E/CN.4/2001/114 (                           احملتلة وإسرائيل ومصر واألردن 

                                                    مبا يف ذلك مصادرة األسلحة وتوقيع عقوبات جنائية،                                                     إسـرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية،                يناشـد  - ٦ 
                                                                                                                    هبـدف مـنع أعمـال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية املدنيني                  

                                                                                الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

                                           ً     ً                                           يل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املذكورة يف                      إسـرائ         يطالـب  - ٧ 
  ؛    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٩                                       الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

        تشرين   ٢٦                                                                                   مببادرة اهلدنة الفلسطينية وقبول اجلانب اإلسرائيلي هبا، هذه اهلدنة اليت بدأ نفاذها يف         يرحب - ٨ 
                                                                                            ، وحيث مجيع األطراف على احملافظة على هذه اهلدنة اليت ميكن أن متهد الطريق إىل مفاوضات حقيقية               ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

              ّ            تسري يف اجتاه حلّ عادل للرتاع؛

                                                                                          الطرفني على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السالم وأن ينفذا خريطة الطريق اليت أقرها جملس األمن     حيث - ٩ 
       ً     ً                                            تنفيذاً كامالً، هبدف التوصل إىل تسوية سياسية شاملة             ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٩      ملؤرخ   ا  )     ٢٠٠٣ (    ١٥١٥          يف قراره   

          والقرار    ١٩٦٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢      املؤرخ   )     ١٩٦٧ (   ٢٤٢    ً                                                    وفقـاً لقـرارات جملـس األمـن، مبـا يف ذلك القرار             
                               الصلة، ومبادئ املؤمتر املعين                                        وسائر قرارات األمم املتحدة ذات         ١٩٧٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢         املـؤرخ     )     ١٩٧٣ (   ٣٣٨

ُ              بتحقيق السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف                              ، واتفاقات أوسلو وما أعقبها     ١٩٩١       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣٠                                
                                                                     من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛
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  .          ته الرابعة                                 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دور    يقرر -  ١٠ 

   ٣٢      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

      ً                صوتا  مقابل صوت واحد٤٥اعتمد يف تصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الثالث. وامتناع واحد عن التصويت

             ّ                                       التنفيذ الفع ال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- ٢/٥

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢١        املؤرخ   ٧٨ /    ٢٠٠٤           قوق اإلنسان                إىل قرار جلنة ح      إذ يشري 

                                                                                باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان                    ً              حييط علماً مع التقدير    - ١ 
         ام هيئات                                                                                                 باألمم املتحدة، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واألمني العام لألمم املتحدة بغية حتسني فعالية نظ

                                      املعاهدات، ويشجع على مواصلة هذه اجلهود؛

                                                                                         املفوضـة السامية على إجراء دراسة بشأن اخليارات املختلفة فيما يتعلق بإصالح نظام هيئات             يشـجع  - ٢ 
                                                                                                                   املعاهدات وعلى التماس آراء الدول وغريها من أصحاب املصلحة يف هذا الصدد، وعلى تقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس                   

  .  ان         حقوق اإلنس

   ٣٣      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[

  املقررات-باء 

   حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان-٢/١٠١

  ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٢            ، املعقودة يف  )      املغلقة   (  ٢٣                                              قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته        
                                                                           ً                     مده والذي يتعلق بنظره يف حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان مبوجب اإلجراء املنشأ وفقاً لقرار                                        أن يعلن النص الذي اعت    

  :    ١٩٧٠     مايو  /      أيار  ٢٧        املؤرخ ]  ٤٨- د[      ١٥٠٣                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  ،                  إن جملس حقوق اإلنسان "

ُ                       يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان اليت ُعرضت عليه                         وقـد نظـر    "               مبوجب اإلجراء                                                   
       ُ                                         ، واليت ُيزعم فيها حدوث استخدام مفرط للقوة         ٣ /    ٢٠٠٠      ً                                      ووفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           ١٥٠٣

                                                                                       ضد املتظاهرين واللجوء إىل االحتجاز واالعتقال التعسفيني للمحتجني من أجل قمع املعارضة السياسية،
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                                          يف قريغيزستان املعروضة عليه مبوجب اإلجراء                                               يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان                    ً     وقـد نظر أيضاً    " 
       ُ                                          ، واليت ُيزعم فيها اللجوء إىل االستخدام املفرط         ٣ /    ٢٠٠٣      ً                                        ووفقـاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي            ١٥٠٣

                                                                             ً                                للقـوة، مبـا يف ذلك استخدام الذخرية احلية من قبل الشرطة، مما أفضى إىل وقوع وفيات، فضالً عن مضايقة                    
      سبتمرب  /        أيلول  ٤                                                                 إلنسان والسياسيني املعارضني، وخباصة االعتداءات على املتظاهرين يف                               املدافعـني عن حقوق ا    

                                                        يف جالل أباد واعتقال أعضاء جلنة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان،    ٢٠٠٢

ُ                            يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان اليت ُعرضت عليه مبوجب                               وقـد نظـر كذلك     "                                                  
                                   ، بشأن اغتصاب امرأتني من أعضاء       ٣ /    ٢٠٠٠                              ر اجمللس االقتصادي واالجتماعي           ً          ووفقـاً لقرا       ١٥٠٣          اإلجـراء   

                       حركات املعارضة يف بيشكك،

                                    ً                                           أن هذه االدعاءات تشكل مصدر قلق بالغاً بقدر ما قد تكشف عن وجود انتهاكات جسيمة           وإذ يرى  "
             حلقوق اإلنسان،

                                   الردود الواردة من حكومة قريغيزستان،         وإذ يالحظ  "

                                     أن احلالة السياسية يف البلد قد تغريت،             ً وإذ يالحظ أيضاً "

                                                                            باختـاذ حكومة قريغيزستان اجلديدة خطوات إجيابية لتناول احلاالت املذكورة                      وإذ يرحـب   "
                    أعاله والتحقيق فيها،

                                                         احلكومة على مواصلة هذه اجلهود بصورة فعالة ويف الوقت املناسب؛     يشجع  - ١ "

                    وقف النظر يف املسألة؛     يقرر  - ٢ "

                 تعميم هذا املقرر؛    ً أيضاً      يقرر  - ٣ "

   ".                                            إىل األمني العام إبالغ حكومة قريغيزستان هبذا املقرر     يطلب  - ٤ "

 ] انظر الفصل الثالث[

   تقارير ودراسات اآلليات والواليات-٢/١٠٢

          ، اعتماد      ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦               ، املعقودة يف      ٢٩                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
  :                النص العام التايل

                    إن جملس حقوق اإلنسان، " 

  ؛    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠         املؤرخة    ١٠٥ / ١   ، و   ١٠٤ / ١   ، و   ١٠٢ / ١           إىل مقرراته     يشري  - ١ " 
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                                                                                    جبميع التقارير والدراسات املقدمة يف دورته الثانية وباحلوار التفاعلي املوضوعي                   ً    حيـيط علماً   - ٢ " 
  ؛ )٢ (                     السامية حلقوق اإلنسان                                                            الذي جرى مع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة ومع مفوضة األمم املتحدة

                                                                             إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع                   يطلـب    - ٣ " 
                ً                                                                                             بأنشـطتهما، وفقـاً جلمـيع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات               

           ذات الصلة؛

  :    يقرر - ٤ " 

                                                                           الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن اآللية املقبلة يف جملس حقوق                                 إحالـة آراء اللجنة     ) أ  "( 
  ؛   ١٠٤ / ١                                                   ً           اإلنسان لتقدمي مشورة اخلرباء إىل الفريق العامل املنشأ عمالً مبقرر اجمللس 

           ً                                                                              اإلحاطـة عـلماً مبشاريع املقررات اليت أحالتها اللجنة الفرعية فيما يتعلق باألنشطة اليت سبق         ) ب  "( 
  ؛   ١٠٢ / ١                    ً           ىت يتسىن مواصلتها وفقاً ملقرر اجمللس             التصريح هبا ح

                                                                                     باملعلومات املستوفاة اليت مت توفريها بشأن تقدم املشاورات غري الرمسية اليت جيريها                     ً  حييط علماً  - ٥ " 
                                 ، والفريق العامل املعين بتنفيذ        ١٠٣ / ١                                                                       الفـريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املنشأ مبوجب مقرره           

   ".   ١٠٤ / ١                                  ار اجلمعية العامة املنشأ مبوجب مقرره        من قر ٦       الفقرة 

 ] .انظر الفصل الثاين[

   مشروع إطار منقح لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان للعام األول-٢/١٠٣

         ، إضافة      ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦               ، املعقودة يف      ٢٩                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
    ٣٠          املؤرخ      ١٠٥ / ١                                            إىل برنامج العمل كما ورد يف مقرر اجمللس           "          ق اإلنسان                           مـتابعة مقررات جملس حقو     "             قسـم عـن     

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

 ] .انظر الفصل الثاين[

   حقوق اإلنسان واحلصول على املاء-٢/١٠٤

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               ، املعقودة يف      ٣١                                               قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت يف جلسته          
  :          النص التايل

                    إن جملس حقوق اإلنسان، "

                                                                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                  إذ يؤكـد مـن جديـد        "
                                                                                                                  واالجتماعـية والثقافـية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع               

                                                    ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،                                          أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء عل

                                                      

   ).          والتصويبA/HRC/2/SR.2-27 (                                                 انظر احملاضر املوجزة للدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان   ) ٢ (
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              الذي اعتمدته    )             من العهد    ١٢    و   ١١         املادتان   (              احلق يف املاء       ):     ٢٠٠٢ (  ١٥                        التعليق العام رقم             إذ يالحظ  و "
                                                                     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف املاء،

                                                 احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح                       توجيهية إلعمال                       مبشروع املبادئ ال               ً   وإذ حييط علماً   "
  ، )E/CN.4/Sub.2/2005/25   (                                      للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                           الواردة يف تقرير املقرر اخلاص 

                                                                                           إىل األحكـام ذات الصلة من اإلعالنات، والقرارات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات                        وإذ يشـري   "
                                                                                                     القمة والدورات االستثنائية الكربى اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، ال سيما خطـة                       ومؤمتـرات 

                                    الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة        ٢١                        ، وجدول أعمال القرن     (E/CONF.70/29)      ١٩٧٧                          عمل مار دل بالتا لعام      
        ، املرفق  ١         ، القرار (A/CONF.151/26/Rev.1, vol.1 and Corr.1      ١٩٩٢                                     املعين بالبيئة والتنمية الذي عقد يف عام 

   "                    املاء من أجل احلياة    "                     العقد الدويل للعمل        ، و     ١٩٩٤                                                       ، وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام          )       الـثاين 
  ،     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧                              بشأن احلق يف التنمية املؤرخ       ١٧٥ /  ٥٤                          وقرار اجلمعية العامة         ٢٠١٥-    ٢٠٠٥

      لفية،                  واألهداف اإلمنائية لأل

                                                                                       يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتري دراسة مفصلة، يف حدود                          يقـرر أن     "
                                                                                                            املـوارد القائمـة، وعلى ضوء آراء الدول واجلهات صاحبة املصلحة يف األمر، بشأن نطاق ومضمون التزامات                 

         ً                         صحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق                                                                              حقـوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب واملرافق ال           
   ".                                                       َّ                           اإلنسان، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات بشأهنا، على أن تقدَّم قبل الدورة السادسة للمجلس

 .]انظر الفصل الثالث[

  احلق يف معرفة احلقيقة- ٢/١٠٥

       ، بعد      ٢٠٠٦       نوفمرب /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١                                                  قـرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته           
          ً                          وحييط علماً بالدراسة اليت أعدهتا          ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٠          املؤرخ     ٦٦ /    ٢٠٠٥                                         اإلشـارة إىل قـرار جلنة حقوق اإلنسان         

                         ، أن يطلب إىل املفوضية     (E/CN.4/2006/91)                                                                          مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف معرفة احلقيقة            
                                                                                         تعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة، يشمل أفضل املمارسات الوطنية والدولية، وخباصة التدابري                                                 إعداد تقرير متابعة عن الدراسة امل     

                                                                                                                               التشريعية واإلدارية أو غريها من التدابري، باإلضافة إىل أبعاد هذا احلق على مستوى الفرد واجملتمع، مع مراعاة آراء الدول                   
                                                     ية، للنظر فيه أثناء دورته اخلامسة اليت ستعقد يف                                                                           واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية املعن            

  .    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

 .]انظر الفصل الثالث[
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  التعارض بني الدميقراطية والعنصرية- ٢/١٠٦

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               ، املعقودة يف      ٣١                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
  :          النص التايل

                                                                                 ق اإلنسان إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن التعارض بني                          يشري جملس حقو   " 
                      الدميقراطية والعنصرية؛

      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                                    من منطوق قرار اجلمعية العامة        ٦                         يضع يف االعتبار الفقرة      " 
                       املنشئ جمللس حقوق اإلنسان؛

                                                           اإلنسان إىل مواصلة اجلهود الالزمة، بالتعاون مع املقرر                                                    يدعـو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق       " 
                                                                                                        اخلـاص املعـين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                
                                                                                                             ملـواالة حتليل مسألة التحريض والتشجيع على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                

                  ق النقاش السياسي؛          تعصب يف سيا

                                                                                          يطلـب إىل املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما        " 
                     ُ                                                                ُ                        يتصل بذلك من تعصب أن ُيدرج، يف حدود واليته، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة من دوراته ُتعقد                    

                                                         اسيني للجماعات املعرضة للمعاناة من العنصرية والتمييز                                                                 بعـد دورتـه الـرابعة، مسألة املشاركة والتمثيل السي         
                                                                                                        العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عملية صنع القرار يف احلكومات الوطنية واألحزاب                 
                                                                                                           والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يأخذ يف االعتبار اإلسهام احملتمل من جانب هذه اجلماعات يف                 

   ".                                                                      ملنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطية       تعزيز ا

   ٣١      اجللسة  
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧ 

 .]انظر الفصل الثالث[

إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعــة  - ٢/١٠٧
 واملالريا، والسل )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشري

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
  :          النص التايل

                                                                                            جملـس حقـوق اإلنسان إىل مجيع القرارات املتعلقة بإتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح                      يشـري    " 
                                     ، والسل واملالريا اليت اعتمدهتا جلنة       )     اإليدز (      كتسب                         متالزمة نقص املناعة امل    /                              كفـريوس نقـص املناعة البشري     

             حقوق اإلنسان؛
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        الذي      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦                       يف اعتباره الفقرة           ويضـع  " 
                      أنشأ جملس حقوق اإلنسان؛

          عة ملنظمة                                                                                         تقريـر اللجـنة املعنـية حبقـوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة التاب                     ويالحـظ  " 
               الصحة العاملية؛

                      ، الذي أنشأ الفريق        ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٧          املؤرخ     ٢٤-  ٥٩                               قرار مجعية الصحة العاملية                ً    ويالحـظ أيضاً   " 
                                                                                              العامل احلكومـي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار والبحوث الصحية األساسية وحقوق امللكية الفكرية؛

                                             تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها                                         إىل األمـني العـام أن يواصـل التماس            يطلـب  " 
                                                                                             ووكاالهتـا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما اختذته من خطوات يف سبيل حتسني      

         ، والسل   )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                            إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري        
                 ً                                                   وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية دورة بعد دورته الرابعة؛        واملالريا،

                                                                                               إىل األمني العام، لدى تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف أية دورة بعد دورته الرابعة،                       ويطلب   " 
          ت احلكومية                                                                                      عـلى أساس مشاوراته مع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظما     

                                                ّ                                                        الدولـية واملـنظمات غـري احلكومية والقطاع اخلاص، أن يضّمنه دراسة عن استكشاف آليات متويل جديدة                 
              ً                                                                                                    ومبتكرة، واضعاً يف حسبانه اآلليات الراهنة، مبا يساعد على إتاحة األدوية اليت  تكافح هذه اجلوائح من منظور                  

             حقوق اإلنسان؛

                                                              تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف أية دورة بعد دورته                                     إىل األمني العام، لدى                ً      ويطلـب أيضـاً    " 
              ً                                                                                             الـرابعة، وآخذاً يف احلسبان املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار         

              كومات وأجهزة                                                                                                    والبحوث الصحية األساسية وحقوق امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية وبالتشاور مع احل            
                                                                                                          األمـم املـتحدة وبـراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع               
            ّ         ً                                                                                           اخلـاص، أن يضّمنه تقييماً آلثار حقوق امللكية الفكرية على إتاحة األدوية يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة                  

   ".                                    ، والسل واملالريا من منظور حقوق اإلنسان )   يدز  اإل (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /      البشري

 .]انظر الفصل الثالث[

                                                    حـق كـل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة            -     ١٠٨ / ٢
                              البدنيـة والعقليـة ميكـن بلوغه

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
  :          النص التايل

                              حق كل فرد يف التمتع بأعلى                                             إىل مجيع القرارات املتعلقة بإعمال             ، يشري                  جملس حقوق اإلنسان         يشـري    " 
                                واليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان،                                         مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه



A/HRC/2/9 
Page 19 

         املنشئ      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦           الفقرة                   ويضع يف اعتباره   " 
                 جمللس حقوق اإلنسان،

                                                                    ق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة                                        إىل املقـرر اخلاص املعين حب            يطلـب  " 
                                     حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى                                                                           ، أن يقوم، يف إطار واليته احلالية، لدى رفع تقريره عن إعمال                        ميكـن بلوغه 

                                                                جملس حقوق اإلنسان يف أي دورة بعد دورته الرابعة، بتناول                إىل                                              مـن الصحة البدنيـة والعقليـة ميكـن بلوغه      
                                                                                  ً                         إمكانـية حتديـد واستكشاف اخلصائص الرئيسية لوضع نظام صحي فعال متكامل ويف املتناول، مراعياً يف ذلك                 

   ".                                              التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة                              ً                مستوى التنمية يف البلدان انطالقاً من منظور احلق يف 

 .]ر الفصل الثالثانظ[

                                                   آثـار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية،        -     ١٠٩ / ٢
                                   على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

     ًَ                          صوتاًَ وامتناع واحد عن التصويت   ١٣     ً        صوتاً مقابل   ٣٣                                             قـرر جملس حقوق اإلنسان يف تصويت مسجل بأغلبية     
    ١٩ /    ٢٠٠٥                                             بعد اإلشارة إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان          ،    ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف جلسـته    

             ً                                                                        واإلحاطة علماً بتقرير اخلبري املستقل بشأن آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون                ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٤       املؤرخ  
  (E/CN.4/2006/46                                                                                       اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                                                                                                             ، أن يطلـب إىل مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الدعوة إىل عقد مشاورة للخرباء للمسامهة يف                   Add.1) و
                                                                                                                              العملـية اجلاريـة لوضع مشروع املبادئ التوجيهية العامة اليت ينبغي أن تتبعها الدول واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة،                  

                                                                                              اذ القرارات املتعلقة بربامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن                                             الوطنية منها والدولية، يف اخت    
                                                                                                                    ختفـيف عبء الديون اخلارجية ويف تنفيذ هذه الربامج ودعوة املؤسسات املالية الدولية، وخباصة البنك الدويل وصندوق                 

                                              األمم املتحدة املختصة، واخلرباء وأصحاب املصلحة                                                                         الـنقد الـدويل، باإلضافة إىل مصارف التنمية اإلقليمية، ووكاالت           
  .                            الوطنيني إىل املسامهة يف املشاورات

 .]انظر الفصل الثالث[

  نزاهة النظام القضائي- ٢/١١٠

       ، بعد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١                                                  قـرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته           
                                   ، أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين           ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٩          املؤرخ     ٣٠ /    ٢٠٠٥     سان                             إىل قرار جلنة حقوق اإلن             اإلشـارة 

  -      مارس   /    آذار (                                                                                                             باسـتقالل القضـاة واحملامني أن يراعي بالكامل، يف أدائه لواليته ويف تقريره إىل الدورة الرابعة للمجلس                  
                                           ز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبسألة                                                                    القرار املشار إليه وقرارات ومقررات اللجنة الفرعية لتعزي         )     ٢٠٠٧       أبريل   /     نيسان

  .                                  إقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية

 .]انظر الفصل الثالث[
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   حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية- ٢/١١١

       ، بعد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣٢                                                  قـرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته           
             ً                       واإلحاطة علماً بتقرير األمني العام عن     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٩        املؤرخ   ٤٥ /    ٢٠٠٥                   ار جلنة حقوق اإلنسان               اإلشارة إىل قر  

                                                   ، أن يطلب إىل اآلليات ذات الصلة وكذلك اهليئات         (E/CN.4/2006/88)                                            حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية       
                                        عن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من                                                                املنشـأة مبوجـب معـاهدات األمم املتحدة أن تواصل مجع املعلومات        

                                                                    ً                                                   اجلنسـية من كافة املصادر ذات الصلة وأن تأخذ هذه املعلومات يف احلسبان، جنباً إىل جنب مع أي توصيات بشأهنا، يف                     
   أن                                                                                                                     تقاريرها ويف ما تضطلع به من أنشطة يف إطار والياهتا كما يشجع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على                  

              ً                                                                     وقرر اجمللس أيضاً أن يطلب إىل األمني العام أن جيمع معلومات عن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان     .                    تفعـل الشيء نفسه   
  .                                                                                     التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وأن يتيح هذه املعلومات للمجلس يف دورته اخلامسة

 .]انظر الفصل الثالث[

 ياق تدابري مكافحة اإلرهاب احملرومون من حريتهم يف س- ٢/١١٢

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣٢                                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف جلسته          
  :          النص التايل

                          إدانته القاطعة لإلرهاب،             ً إذ يؤكد جمدداً "  

                                               إىل ما لألفعال اإلرهابية من أثر يف ضحايا اإلرهاب،               وإذ يوجه األنظار "  

                                                                  بشأن حقوق اإلنسان للمحرومني من حريتهم يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب،          اوره القلق      وإذ يس "  

                                                                                                    إىل وجوب أن تكفل الدول أن تكون ما قد تتخذه من تدابري ملكافحة اإلرهاب وافية بالتزاماهتا                    يشري "  
  ،                                                                          مبقتضى القانون الدويل، وخباصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين

              ً                                                                              حث الدول كافةً على اختاذ كل ما يلزم من خطوات لضمان استفادة احملرومني من حريتهم،                      يقـرر  "  
                                                                                                              بصـرف النظر عن مكان توقيفهم أو اعتقاهلم، مما حيق هلم من ضمانات مبوجب القانون الدويل، ومن بينها، يف                   

                                   و الالإنسانية أو املهينة، واحلماية من                                                                               مجلـة أمـور أخـرى، احلماية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أ           
                                                                                                               اإلعـادة القسـرية، وإعـادة النظر يف اعتقاهلم، وإتاحة الضمانات القضائية األساسية هلم إذا كانوا خاضعني                 

   ".        للمحاكمة

 .]انظر الفصل الثالث[
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أفغانستان- ٢/١١٣

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣٢                     ن تصويت، يف جلسته                                قرر جملس حقوق اإلنسان بدو     
  :          النص التايل

                                                               يرحب بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق                     إن جملس حقوق اإلنسان " 
       ، مبا يف (E/CN.4/2006/108)                                                                            اإلنسـان يف أفغانسـتان وعن إجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان         

                                                                                                                ذلـك التقيـيم الوارد يف التقرير حلالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، وبالتعاون اجلاري بني حكومة أفغانستان                 
                                                                                           واملفوضـية السـامية، وكذلـك مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، من أجل التصدي حلالة حقوق      

                                                  يطلب اجمللس إىل املفوضة السامية أن تواصل، بالتعاون     و  .                                                      اإلنسان يف أفغانستان، وحيث على مواصلة هذا التعاون       
                                                                                                            مـع بعـثة األمـم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان وتوفري اخلدمات                  
                                                                                                               االستشـارية والـتعاون التقين وتوسيعها يف ميدان حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف أفغانستان وتقدمي تقارير                

                                                                                                 اجمللس عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق املرأة، وعن إجنازات                            منـتظمة إىل  
   ".                                   املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

 .]انظر الفصل الثالث[

 نيبال:  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٢/١١٤

          ، اعتماد      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣٢          جلسته                                          قرر جملس حقوق اإلنسان بدون تصويت، يف       
  :          النص التايل

                        ً                                                                     حيـيط جملـس حقـوق اإلنسـان عـلماً بـتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                   " 
(E/CN.4/2006/107)       كما حييط علماً بأنشطة مكتبها          ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                    ً           وبتحديـثها لـه شفوياً يف ،                    ً              

ّ                     ويرحب اجمللس بأوجه التحّسن اهلامة يف حالة حقوق   .                                         التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان يف نيبال                الرامـية إىل                        
                                                                                                              اإلنسان يف نيبال مع جناح احلركة الدميقراطية، واستعادة املؤسسات الدميقراطية، وإبرام اتفاق سالم شامل يؤكد               

      ويؤكد   .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١                                                                    االلـتزام حبقـوق اإلنسان وتتضمن إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة يف            
                                                                                                                اجمللـس عـلى احلاجة إىل تناول التحديات الكبرية املطروحة مثل توطيد سيادة القانون وتعزيز احلماية الواجبة                 

                                                                 ويهيب اجمللس جبميع أصحاب املصلحة أن يكفلوا االحترام الكامل حلقوق         .                                 لضـحايا انتهاكات حقوق اإلنسان    
                                                                              وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وعن طريق مواصلة االلتزام بعملية                      ً                   اإلنسـان متشياً مع توصيات مف     

               ً                                                                                ويرحب اجمللس أيضاً بالتعاون اجلاري بني حكومة نيبال ومكتب املفوضة السامية وباستعداد حكومة               .        السـالم 
            ويشجع اجمللس    .     نسان                                                                                         نيبال متديد والية املكتب يف نيبال وبتعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإل             

                                                                                                       عـلى مواصلة التعاون يف هذا الصدد من جانب حكومة نيبال وكذلك من جانب مجيع أصحاب املصلحة من                  
                                                            ً           ويطلب اجمللس إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل دورته الرابعة تقريراً             .                                         أجل تناول حالة حقوق اإلنسان يف نيبال      

   ".                                     مبا يف ذلك أنشطته يف جمال التعاون التقين                                          عن حالة حقوق اإلنسان يف نيبال وأنشطة مكتبها،

 .]انظر الفصل الثالث[
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  دارفور- ٢/١١٥

                   عن التصويت، يف      ١٠     ً             صوتاً وامتناع      ١١     ً           صوتاً مقابل      ٢٥                                               قرر جملس حقوق اإلنسان بتصويت مسجل بأغلبية         
  :                   ، اعتماد النص التايل    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨            املعقودة يف   ٣٤      اجللسة 

                                                                               لس حقوق اإلنسان باتفاق دارفور للسالم املوقع يف أبوجا وبالتدابري اليت اختذت             جمُ        ُيرحـب    - ١ "
                                                                 ً                             ويدعو مجيع األطراف اليت مل توقع بعد على ذلك االتفاق أن تفعل ذلك امتثاالً لقرارات األمم                  .    ً             فعـالً لتنفـيذه   

  .                املتحدة ذات الصلة

                          اإلنسانية يف دارفور، ويدعو                                                       اجمللس بعني القلق خطورة حالة حقوق اإلنسان واحلالة                 يالحـظ    - ٢ "
ّ                                                                              مجيع األطراف إىل وضع حّد فوري لالنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وذلك بتركيز                            
                                                                                                            خـاص على الفئات الضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال، على أال تعرقل يف الوقت ذاته عودة مجيع األشخاص                  

  .              ً          املشردين داخلياً إىل ديارهم

                                                    َ                             اجمللس أن اتفاق دارفور للسالم ينص على مبادئ تعزيز املساَءلة ومنع اإلفالت من                     يالحـظ    - ٣ "
                                                                                                  ويدعو مجيع األطراف إىل التمسك باملبادئ اليت تنطبق على الدول واجلهات الفاعلة خالف الدول على                 .       العقاب

  .                              ً     ً               قدم املساواة، وأن تتعاون تعاوناً كامالً يف تنفيذ االتفاق

                   ّ                              ِّ                       مجيع األطراف، سواء وقّعت اتفاق دارفور للسالم أم مل توقِّعه، إىل ضمان                       اجمللـس          يدعـو  - ٤ "
                                                                         ً     ً                             وصول مراقيب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املنتشرين يف السودان وصوالً كامالً ال يعيقه عائق                

                ية كاملة بسالم                                                                                             إىل مجـيع األمـاكن اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها، وإىل ضمان تسليم املساعدة اإلنسان              
  .                                    وبدون عوائق إىل احملتاجني إليها يف دارفور

                                                                                   اجمللـس بعالقات التعاون اليت أقامتها حكومة السودان مع املقرر اخلاص املعين حبالة                     يرحـب    - ٥ "
  .                                                                                      حقوق اإلنسان يف السودان، ويدعو احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته

                  ً                                  ً                        اجملـتمع الدويل عموماً والبلدان املاحنة وشركاء السالم خصوصاً إىل الوفاء                     اجمللـس        يدعـو  - ٦ "
                                                                                                                  بـتعهدهم تقـدمي الدعم واملساعدة املالية والتقنية العاجلة والكافية إىل حكومة السودان يف جمال تعزيز ومحاية                 

   ".           حقوق اإلنسان

 .]انظر الفصل الثالث[

   تأجيل النظر يف مشاريع مقترحات-٢/١١٦

             ً                   ، اإلحاطة علماً بتأجيل مشاريع         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                                  لس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف               قـرر جم   
  :                املقترحات التالية

  :                                 إىل الدورة الثالثة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.13   متابعة قرار جملس حقوق   :                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة "       املعنون                     
  ؛ " ١ / ١-         اإلنسان دإ
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- A/HRC/2/L.27/Rev.2    اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على  العنصرية والتمييز العنصري     "        املعنون                                                                    
                                                                                                وكـره األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل                

  ؛ "      ديربان

- A/HRC/2/L.43   ؛ "                  حقوق الشعوب األصلية "       املعنون  

  :              لس حقوق اإلنسان                   إىل الدورة الرابعة جمل

- A/HRC/2/L.14 ؛ "                                                حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد "         املعنون  

- A/HRC/2/L.15 ؛ "             احلق يف التنمية "         املعنون  

- A/HRC/2/L.16 ؛ "                                                تكوين مالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان "         املعنون  

- A/HRC/2/L.18 ؛ "                           الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان             تعزيز التعاون "         املعنون  

- A/HRC/2/L.19    اسـتخدام املرتـزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق            "             املعـنون                                                                      
  ؛ "                   الشعوب يف تقرير املصري

- A/HRC/2/L.23 ؛ "                                                العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان "         املعنون  

- A/HRC/2/L.24 ؛ "                                 ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           تدعيم مفوضي "         املعنون  

- A/HRC/2/L.25 ؛ "                                                     التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح "         املعنون  

- A/HRC/2/L.26/Rev.1   ؛ "                                                         تصحيح اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "       املعنون  

- A/HRC/2/L.30 ؛ "                        لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان                الربنامج العاملي ل "         املعنون  

- A/HRC/2/L.31    إمتـام مشـروع االتفاقـية الدولية املتعلقة  حبقوق األشخاص املعوقني             "             املعـنون                                                                      
  ؛ "                   وبروتوكوهلا االختياري

- A/HRC/2/L.32 ؛ "                     حقوق اإلنسان للمهاجرين "         املعنون  

- A/HRC/2/L.33/Rev.1 ؛ "          حقوق الطفل "         املعنون  

- A/HRC/2/L.36 ؛ "                 العدالة االنتقالية "         املعنون  

- A/HRC/2/L.37 ؛ "        سري النكا "         املعنون  

- A/HRC/2/L.38/Rev.1 ؛ "               اإلفالت من العقاب "         املعنون  

- A/HRC/2/L.42/Rev.1   ؛ "                  حرية الرأي والتعبري "       املعنون  

 .]انظر الفصل الثالث[
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة ومدهتا�ألف 

   ٦           سبتمرب إىل    /        أيلول   ١٨    من             يف الفترة        نيف   جب                                                                 عقـد جملس حقوق اإلنسان دورته الثانية يف مكتب األمم املتحدة             - ١
   ٥ ٣      وعقد     ).         أدناه  ٤ ١    و  ٣ ١            الفقرتني           ً  نظر أيضاً  ا   (    ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩       إىل     ٢٧     ومن          أكتوبر   /             تشـرين األول  

  .              أثناء الدورة )٣ ( )A/HRC/2/SR.1-35    نظر  ا (     جلسة 

  .                                                           تتح الدورة السيد لويس ألفونسو دي ألبا، رئيس جملس حقوق اإلنسان   واف - ٢

                           ربور، مفوضة األمم املتحدة        ز آ       لوي  ة        ت السيد   تل   ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                                  ويف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف         - ٣
  .                                                           موجهة إىل الدورة من السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة     رسالة                     السامية حلقوق اإلنسان، 

                                     السيد يوسف باكايوكو، وزير خارجية         دىل      ، أ     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                 ، املعقـودة يف       ٢٤             ويف اجللسـة   - ٤
  .         أمام اجمللس     ً بياناً             كوت ديفوار، 

 احلضور - باء

                  ، ومراقبون عن دول    جمللس           أعضاء يف ا  غري                                                               حضر الدورة ممثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن دول        - ٥
                    املتخصصة، ومنظمات                                                     مراقبون آخرون، ومراقبون عن كيانات لألمم املتحدة ووكاالهتا              ألمم املتحدة و                     غـري أعضـاء يف ا     

                                          مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري          و                  وكيانات أخرى،        قليمية إ                 حكومـية دولية                            ذات صـلة، ومـنظمات      
  .                                        قائمة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقرير    وترد  .       حكومية

  األعمال إقرار جدول-جيم 

ـ   اجل   يف   - ٦   (A/HRC/2/1)                     جدول األعمال املؤقت              حبث اجمللس      ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                     األوىل املعقودة يف      ة    لس
    .             اقترحه الرئيس    كما 

  .                          نظر املرفق األول هلذا التقرير ا    قر،  ُ أُ     الذي              طالع على النص  ال ل و  .                        جدول األعمال دون تصويت ُ  أُقر و - ٧

  تنظيم األعمال-دال 

              ، مبا يف ذلك     ه                      ، مسألة تنظيم أعمال       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨               املعقودة يف         ً   أيضاً،               جلسته األوىل                حبـث اجمللس، يف    - ٨
  "                           مشروع إطار لربنامج العمل    "                                                                        ويف اجللسة ذاهتا، أقر اجمللس اجلدول الزمين لدورته الثانية، على أساس               .     الوقت       إدارة         طرائق  

                                                      

                          وال تعترب هنائية إال عند صدور   .                                                                 ميكـن إدخال تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من جلسات اجمللس        ) ٣ (
  .(A/HRC/2/SR.1-35/Corrigendum)              التصويب املوحد 
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                اجلدول الزمين يف                                  ويف وقت الحق جرى تنقيح هذا         .   ٠٦  ٢٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠   يف             الذي اختذ        ١٠٥ / ١          يف املقرر             كما ورد   
  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٩  يف         املعقودة           الرابعة       ة اجمللس   جلس

   ً      ً  نصاً منقحاً                                 ع الرئيس بالنيابة عن اجمللس          ّ  ، وزّ     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦                 ، املعقـودة يف       ٢٩             ويف اجللسـة   - ٩
ُ         ً   كما ُعدل شفوياً                نص املقرر                               وافق اجمللس دون تصويت على        و  .A/HRC/2/L.35       املقرر           ملشـروع              على النص         لالطالع   و  .     

  .   ١٠٢ / ٢                      ألول، الفرع باء، املقرر            نظر الفصل ا ا                    كما وافق عليه اجمللس، 

              متابعة مقررات  "   عن      مقطع                            فيه اجمللس، دون تصويت، إضافة                                                    ويف اجللسة ذاهتا، اقترح الرئيس مشروع مقرر، قرر       -  ١٠
         ولالطالع  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ    ١٠٥ / ١             يف مقرر اجمللس     د         كما ور                    إىل برنامج العمل      "                  جملس حقوق اإلنسان  

  .   ١٠٣ / ٢                                                      على النص كما اعتمد، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر 

           ينظر فيها       لكي      ـه                                                       ، دون تصويت، إرجاء مجيع مشاريع املقترحات املقدمة ل                                    ً      ويف اجللسة ذاهتا، قرر اجمللس أيضاً      -  ١١
  .                                 ، قبل افتتاح دورته الثالثة مباشرة    ٢٠٠٦       نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٧  يف                     ستأنفة، املزمع عقدها                اجمللس الثانية امل        إىل دورة 

                                                    ، اقترح الرئيس مشروع مقرر قرر فيه اجمللس، دون             ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩               املعقودة يف      ٣٥           ويف اجللسة    -  ١٢
                                         ني الثالثة والرابعة للمجلس، حسب قرار                        ً                                                           تصـويت، اإلحاطـة عـلماً بتأجيل مشاريع املقترحات املدرجة فيه إىل الدورت            

                               ُ                                               ولالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفصل األول، الفرع باء،              .                                       املقدمـني الرئيسـيني ملشاريع املقترحات     
  .   ١١٦ / ٢      املقرر 

  اجللسات والوثائق-اء ه

  .         ات الالزمة             رت هلا كل اخلدم        ِّ  جلسة وفِّ ٥ ٣        أعاله،  ١            كر يف الفقرة                ُ عقد اجمللس، كما ذُ -  ١٣

  ،     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧               ، املعقودة يف      ١٧                سبتمرب، واجللسة    /        أيلول   ٢٥               ، املعقودة يف      ١٢     تان               وكانـت اجللس   -  ١٤
  .                         مل تترتب عليهما آثار مالية              جلستني إضافيتني 

  .                من هذا التقرير   ألول         الفصل ا                 يف دورته الثانية يف      اجمللس،       اختذها                                 وترد نصوص القرارات واملقررات اليت  -  ١٥

  .         كما أقر                                                  ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس - ٦ ١

  .                                          من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية   ١٠٩ / ٢                       ملا يترتب على مقرر اجمللس                            ويتضمن املرفق الثاين تقديرات  -  ١٧

  .                              يتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -  ١٨

  .                                 فر من وثائق للدورة الثانية للمجلس                                    ويتضمن املرفق الرابع قائمة مبا صدر وتو -  ١٩
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     مارس  /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                               تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -   ً اً    ثالث
  "               جملس حقوق اإلنسان "        واملعنون       ٢٠٠٦

  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمؤون لألنشطة قدمته عرض �ألف 

                           ربور، مفوضة األمم املتحدة        ز آ       لوي  ة         مت السيد     ّ  ، قدّ  ٦   ٢٠٠       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                                 يف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف         -  ٢٠
  .                                   ألنشطتها وأنشطة مفوضية حقوق اإلنسان     ً مؤوناً                           ً السامية حلقوق اإلنسان، عرضاً

              أسئلة على     وا    وطرح         ببيانات                                                                   ويف احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل املذكورون فيما يلي                            اجللسة ذاهتا،      ويف -  ٢١
  :              املفوضة السامية

    سم  با (                                                  أذربيجان واألرجنتني واألردن وإندونيسيا وباكستان        :           التالية                        لـدول األعضاء يف اجمللس        ا  و     ممـثل   ) أ ( 
         االحتاد    سم  با (                                                                       وبنغالديش وبريو ومجهورية كوريا وسري النكا وسويسرا والفلبني وفنلندا            )  ي                         مـنظمة املؤمتـر اإلسـالم     

         ا وكوبا؛    وكند  )                                                  والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا      األورويب

                                               السودان والعراق وكولومبيا ونيبال والواليات        :   جمللس              األعضـاء يف ا         غـري                     ن عـن الـدول       و      راقـب   امل  ) ب ( 
                 املتحدة األمريكية؛

                         املراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                 املراقب عن فلسطني؛  ) د ( 

        اإلنسان     حلقوق      آلسيوي ا                             منظمة العفو الدولية، واملنتدى  :                               ن عن املنظمات غري احلكومية التالية و        املراقـب     ) ه ( 
ـ   :                         باسـم بـاكس رومانـا      (            والتنمـية                   الدولية للطالب       ركة    احل                                                        ركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية و          احل
  .                                                     وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان )           الكاثوليكيني

  .                  مت مالحظاهتا اخلتامية       ّ وحة وقّد                                                 ويف اجللسة ذاهتا، ردت املفوضة السامية على األسئلة املطر -  ٢٢

 ١/١٠٢ ملقرر اجمللس                                            ً تقارير املكلفني باإلجراءات اخلاصة اليت حبثت وفقا �باء 

  التقارير املواضيعية- ١

         املهاجرون /                            الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي                                                                العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب

ـ  ٢          يف اجللسـة   -  ٢٣          باألشكال      املعين      اخلاص        املقرر ، ني               م السيد دودو دي    ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٨      ودة يف         ، املعق
  Add.1-2 و  E/CN.4/2006/16 (           تقاريره ،    تعصب    من     بذلك     يتصل    وما       األجانب  ه    وكر        العنصري         والتمييز         للعنصرية        املعاصرة

                           الحتـاد الروسـي والربازيل                    وأدىل ممـثلو ا     .  )E/CN.4/2006/54    ؛ و E/CN.4/2006/17    ؛ و Add.3-4 و  Add.2/Corr.1 و
  .                                                            ً            ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية باألمر                 وسويسرا واليابان 



A/HRC/2/9 
Page 27 

                  املنحدرين من أصل    ب                                           ، رئيس ومقرر فريق اخلرباء العامل املعين                    ليزا كاسندا                 م السيد بيتر                     ّ        ويف اجللسـة ذاهتـا، قدّ      -  ٢٤
                   ببيان بشأن تقرير              بلجيكا             املراقب عن       وأدىل      ).Add.1 و  E/CN.4/2006/19 (              فريق العامل                                     أفريقي، تقرير الدورة اخلامسة لل    

  .                                  ً      ً      البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر

                   للمهاجرين، تقريره        اإلنسان     حبقوق     املعين     اخلاص      املقرر                 خورخي بوستامانيت،         م السيد                  ّ       ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ    -  ٢٥
) E/CN.4/2006/73  و Add.1  و Add.2.(     ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده                بوركينا فاسو          املراقب عن     وأدىل                                               

  .    األمر ب    ً      ً بلداً معنياً 

                                                 ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد         و                    ذلك، أدىل املذكور       أعقب                                        ويف أثـناء احلـوار التفاعـلي الذي          -  ٢٦
  :               والسيد كاسندا ني         والسيد دي          بوستامانيت 

                                                           أذربيجان واألرجنتني واألردن وأملانيا وإندونيسيا وأوروغواي         :          التالية                       الدول األعضاء يف اجمللس           ممـثلو     ) أ ( 
                 االحتاد األورويب     سم  با (                                                   وبولندا وبريو والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا         )                        منظمة املؤمتر اإلسالمي       سـم   با (            وباكسـتان   

              ومايل واملكسيك؛  )             ريا ورومانيا                                االنضمام إىل االحتاد األورويب ومها بلغا     طاليب          والبلدين 

                                            أرمينيا وإسبانيا وشيلي والنرويج ونيكاراغوا؛   :       التالية                  املراقبون عن الدول   ) ب ( 

                                                        منظمة العفو الدولية، ورابطة التعليم العاملي، واجمللس          :                                               املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ج ( 
     حقوق             باسم مرصد    (                      الفرنسيسكان الدولية         هيئة      ، و  )     الدويل  "  ث         بناي بري  "     جملس        باسم   (                                  التنسـيقي للمـنظمات اليهودية      

                                                ، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز        )                  جملس السلم العاملي        باسم   (        اهلندية    "             توباي أمارو  "            ، وحـركة     )        اإلنسـان 
  .                                                                      العنصري والعنصرية، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب

                              على األسئلة املطروحة وقدموا                                                         السـيد بوسـتامانيت والسـيد ديني والسيد كاسندا                 رد                       ويف اجللسـة ذاهتـا،     -  ٢٧
  .               مالحظاهتم اخلتامية

  .               يف ممارسة حلق الرد                             مجهورية إيران اإلسالمية ببيان          املراقب عن      ، أدىل      ً  أيضاً             ويف اجللسة ذاهتا -  ٢٨

              الشعوب األصلية /             قضايا األقليات /                                حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

                    الفريق العامل املعين     يف      ضو     الع                       م السيد ستيفن تويب،         ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                 ، املعقـودة يف      ٣            يف اجللسـة     -  ٢٩
ـ               وأدىل املراقب      ).Corr.1 و  Add.1    و E/CN.4/2006/56 (                                                              االت االختفاء القسري أو غري الطوعي، تقرير الفريق العامل             حب

  .                ً      ً      اعتبار بلده بلداً معنياً باألمر                                   ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، ب            عن كولومبيا 

                                                  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، تقريرها                مكدوغـل،                          مـت السـيدة غـاي                        ّ        ويف اجللسـة ذاهتـا، قدّ      -  ٣٠
) E/CN.4/2006/74.(   
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                                                         املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                   ستافنهاغن،       لفو   و             م السيد رود                   ّ    ويف اجللسة ذاهتا، قدّ    -  ٣١
          نيوزيلندا             املراقب عن                                إكوادور وجنوب أفريقيا و             وأدىل ممثال     ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/78 (        تقريره                   للسكان األصليني،   
  .                                         ً             البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية باألمر   رير ا               ببيانات بشأن تق

                                  يانات وطرحوا أسئلة على السيدة                     ن فيما يلي بب    و                    ذلك، أدىل املذكور       أعقب                                      ويف أثـناء احلـوار التفاعلي الذي         -  ٣٢
  :                           والسيد ستافنهاغن والسيد تويب     دوغل    ماك

                                                        األرجنتني وإندونيسيا وبريو واجلزائر وسري النكا وسويسرا         :           التالية               ألعضاء يف اجمللس   ا               ممـثلو الدول      ) أ ( 
                          حتاد األورويب ومها بلغاريا                   االنضمام إىل اال        طاليب                              االحتاد األورويب والبلدين       سم  با (                                         وغواتـيماال وفرنسـا والفلبني وفنلندا       

                                        وكندا وماليزيا واملغرب واملكسيك واليابان؛  )         ورومانيا

                                       ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية               اإلسالمية      إيران        مجهورية            أرمينيا و   :                     عـن الدول التالية      ن       راقـبو   امل  ) ب ( 
        مريكية؛                                                                        والدامنرك وشيلي وكوستاريكا والنرويج والنمسا ونيكاراغوا والواليات املتحدة األ

                البحوث املتعلقة                                         منظمة العفو الدولية، ومؤسسة أعمال         :                                             املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
              الشعوب األصلية                                    األديان، والفريق العامل الدويل لشؤون                                                                بالشـعوب األصلية وأهايل اجلزر، واملنظمة الدولية املشتركة بني         

                                 الطائفة البهائية الدولية، واالحتاد      باسم  (        األقليات                           املنظمة الدولية لفريق حقوق    ، و ) د                          عن اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنو     باسم  (
                                                                                      والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز                   اإلثنية                               الدويل حلماية حقوق األقليات     
                  املنتدى اآلسيوي       باسم (                         صداقة فيما بني الشعوب                                           ، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد ال      )                             والعنصـرية، وبـاكس رومانا    
                األديان، واالحتاد                                                                            وشبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية، واملنظمة الدولية املشتركة بني                                       حلقـوق اإلنسـان والتنمية،      

            كس رومانا،                                                                       والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وحركة التصاحل الدولية، وبا                اإلثنية                                 الـدويل حلماية حقوق األقليات      
   ).                          ، واحلزب الراديكايل عرب الوطين            املعرضة للخطر             ومجعية الشعوب 

                                                      والسيد ستافنهاغن والسيد تويب على األسئلة املطروحة وقدموا   ل                                               ويف اجللسـة ذاهتا، رد كل من السيدة ماكدوغ         -  ٣٣
  .               مالحظاهتم اخلتامية

           ببيانات   ،                                     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية          قب عن      واملرا                  الفلبني واليابان        ممثال          ، أدىل        ً   أيضاً                    ويف اجللسـة ذاهتـا     -  ٣٤
  .                       ببيان ثان ممارسة حلق الرد        اليابان     ممثل                                    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية و               كل من املراقب عن     وأدىل   .              ممارسة حلق الرد

               ً املشردون داخلياً /                                 ً القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     نطاق                  حاالت اإلعدام خارج 

                                            م السيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص املعين حباالت      ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                 املعقـودة يف      ، ٤            يف اجللسـة     -  ٣٥
  ال        وأدىل ممث     ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/53 (                                 ً                القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تقريره                نطـاق                     اإلعـدام خـارج     

  .                        ديهما بلدان معنيان باألمر                                                ببيانني بشأن تقريري البعثتني ذات الصلة، باعتبار بل             النكا ونيجرييا      سري
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                                           ً               ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، تقريره        ا            كالني، ممثل          فالتر                 ، قدم السيد          ذاهتـا              ويف اجللسـة     -  ٣٦
) E/CN.4/2006/71  و Add.1-7.(      البوسنة واهلرسك وجورجيا والسودان وصربيا وكرواتيا ونيبال                املراقـبون عـن        وأدىل                                                         

  .    األمر ب                                          ً       ر البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية                   ببيانات بشأن تقاري

                                                 ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد ألستون  و                 ذلك، أدىل املذكور    أعقب                                 ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي      -  ٣٧
  :           والسيد كالني

                         تني وإندونيسيا وباكستان                                   االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجن     :           التالية                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
    سم  با (                                                         وسري النكا وسويسرا والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا          )                               بالنيابة عن اجملموعة األفريقية    (                     وبـنغالديش واجلزائر    

                وكندا وماليزيا؛  )                                         والبلدين طاليب االنضمام بلغاريا ورومانيا            االحتاد األورويب

                                                    راليا وألبانيا وإيران وليختنشتاين والنرويج والنمسا؛            أرمينيا وأست   :       التالية                  املراقبون عن الدول   ) ب ( 

                            والتنمية، والشبكة القانونية         اإلنسان      حلقوق        اآلسيوي        املنتدى  :        التالية        احلكومية   غري        املنظمات   عن         املراقبون  ) ج ( 
                   والدينية واللغوية     ة       اإلثني                                    االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات            باسم   (       اإليدز   /                                             الكـندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري      

           وحتريرها                                                                  حقوق اإلنسان، واملؤسسة البوذية الدولية، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب     مرصد    ، و )                      وغريهـا مـن األقليات    
  .            وباكس رومانا   ، )      الشعوب    بني      فيما         الصداقة        وتوطيد          العنصرية        مناهضة                      العامل الثالث وحركة-                  عن مركز أوروبا    باسم (

                           كالني على األسئلة املطروحة           السيد           ألستون و               ، رد السيد      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠       دة يف           ، املعقو  ٥             ويف اجللسـة     -  ٣٨
  .                      وقدما مالحظاهتما اخلتامية

  .                      وزمبابوي ممارسة حلق الرد       جورجيا                                          لو اجلزائر والفلبني وسري النكا واملراقبان عن                      ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممث -  ٣٩

              لنساء واألطفال                       االجتار باألشخاص، ال سيما ا /              العنف ضد املرأة

                                                  مت السيدة ياكني إرتورك، املقررة اخلاصة املعنية بالعنف     ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠            ، املعقودة يف  ٥         يف اجللسة -  ٤٠
                                        املراقبان عن أفغانستان ومجهورية إيران           وأدىل      ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/61 (            ، تقريرها                      وأسبابه وعواقبه               ضـد املـرأة   

  .                                                                          ً            روسي واملكسيك، ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية باألمر                     اإلسالمية وممثال االحتاد ال

ـ             يف اجللسـة     و -  ٤١              سيما النساء                    جتار باألشخاص، ال                               ، املقررة اخلاصة املعنية باال     ى د                 ُ      مـت السيدة سيغما هُ         ّ  ا، قدّ      ذاهت
                        ببيانيهما بشأن تقريري                               البوسنة واهلرسك ولبنان          عن         املراقبان      وأدىل      ).Add.1-3 و  E/CN.4/2006/62 (                   واألطفال، تقريرها   

  .                                                     البعثتني ذات الصلة، باعتبار بلديهما بلدان معنيان باألمر

       ، أدىل      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠             املعقودتني يف      ٦    و  ٥                   ذلك يف اجللستني         أعقب                                    ويف أثـناء احلوار التفاعلي الذي        -  ٤٢
ُ   دة إرتورك والسيدة ُهدى                                        ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السي و      املذكور                   :  
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                                                        الحتاد الروسي واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي والربازيل       ا  :           التالية                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
                ومها بلغاريا      ليه          االنضمام إ       طاليب                                         بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدين       (                                                  وبـنغالديش واجلزائـر وسويسرا والفلبني وفنلندا        

                           واملغرب وهولندا واليابان؛     وكندا  )         ورومانيا

                                                                       أستراليا وآيسلندا وبيالروس وتايلند واجلمهورية الدومينيكية والسودان         :        التالية       الدول           ن عـن           راقـبو   امل  ) ب ( 
                                                                            وشيلي وكوستاريكا وليختنشتاين والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛ 

               باسم مرصد حقوق  (                         نظمة الفرنسيسكان الدولية  م  :        التالية        احلكومية     غـري           املـنظمات      عـن            املراقـبون   ) ج ( 
                                              ، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات                        مرصد حقوق اإلنسان                                                 ، والتحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء، و       )      اإلنسان

          واالحتاد                                                             عن منظمة تضامن نساء أفريقيا، والتحالف النسائي الدويل،             باسم   (      لطفل       ة وا                                       التقلـيدية الـيت تؤثر يف صحة املرأ       
        جنوب  -                                                                                                              الـدويل للجامعيات، واحلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ               

                                                                                                                               شـرق آسيا، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي                
                         لرابطة الدولية املشتركة    ا      باسم   (               لتطوير العلم                  نظمة الدولية     امل    ، و  )                                    ة لألمهات، واملنظمة العاملية للنساء                           للمرأة، واحلركة العاملي  

                            اإلباحية ومجيع أشكال العنف                                     من أجل إلغاء الدعارة واملواد           ركة    احل و  )                                                 بـني األديـان ومجعية األمم املتحدة لسان دييغو        
   ).         ار باملرأة                ائتالف مكافحة االجت      باسم (      اجلنسي                اجلنسي والتمييز 

ُ                 ُهدى على األسئلة           السيدة                      السيدة إرتورك و    ت     ، رد     ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول    ٢٠                 ، املعقـودة يف      ٦             ويف اجللسـة     -  ٤٣
   .                                املطروحة وقدمتا مالحظاهتما اخلتامية

  .                      يف إطار ممارسة حلق الرد                سنغافورة ببيان         املراقب عن                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل  -  ٤٤

       استقالل /       التعسفي       حتجاز  اال /                                               و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                                                 التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملة أ         
              القضاة واحملامني

                              اك، املقرر اخلاص املعين مبسألة      ف     د نو  ي               م السيد مانفر      ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠                 ، املعقـودة يف      ٦            يف اجللسـة     -  ٤٥
    ).Add.1-6    و E/CN.4/2006/6 (           ، تقريره            و املهينة                                                                    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ                   التعذيـب 

                                                                                                   ً               األردن والصني واملراقبان عن جورجيا ونيبال ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً                  ال        وأدىل ممث 
  .           معنية باألمر

                             عين مبسألة االحتجاز التعسفي،                         للفريق العامل امل    ة     املقرر  -   ة                                مت السيدة ليلى زروقي، الرئيس        ّ  ، قدّ     ذاهتا           ويف اجللسة    -  ٤٦
                                              ببيانيهما بشأن تقارير البعثتني ذات الصلة،                               جنوب أفريقيا وكندا      ال        وأدىل ممث     ).Add.1-3    و E/CN.4/2006/7 (           تقريـرها   

  .                                  باعتبار بلديهما بلدان معنيان باألمر

                                استقالل القضاة واحملامني، تقريره                                            ندرو ديسبوي، املقرر اخلاص املعين مبسألة             ليا         م السيد     ّ  ، قدّ          ً  ذاهتا أيضاً           يف اجللسة    و -  ٤٧
) E/CN.4/2006/52 و    Add.1 و    Corr.1/Add.1/ و    Add.2-4.(       ر ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة،                          وأدىل ممـثل إكوادو                                          

  .                 ً      ً      باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر
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   ويف   ،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠          املعقودة يف    ٦                             ذلك، والذي دار يف اجللسة         أعقب                                  ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي       -  ٤٨
   اك  ف                                                    ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد نو         و              ، أدىل املذكور      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                 املعقـودة يف      ٧         اجللسـة   

  :                           والسيدة زروقي والسيد ديسبوي

                                                         األرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي والربازيل وتونس واجلزائر         :          التالية                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
ـ    )                                                  االنضمام إىل االحتاد األورويب ومها بلغاريا ورومانيا            طاليب                                  االحتـاد األورويب والـبلدين           سـم   با (               را وفنلـندا           وسويس

             وكوبا ومايل؛ 

                                                                      أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية وبيالروس والدامنرك وشيلي والعراق           :       التالية       الدول         ن عن        راقبو  امل  ) ب ( 
  ؛                                   وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية          ونيوزيلندا         والنرويج                     وليختنشتاين والنمسا 

                         املنظمة الدولية املشتركة                                     جلنة األصدقاء العاملية للتشاور، و      :  ة                                          املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي       ) ج ( 
     نظمة    وامل  )                           الطائفة البهائية الدولية        باسم   (                                                                              بـني األديان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان          

  .                      العاملية ملناهضة التعذيب

                                                                ك والسيدة زروقي والسيد ديسبوي على األسئلة املطروحة وقدموا           فا            السيد نو           كل من       ، رد       ذاهتـا              ويف اجللسـة     -  ٤٩
   .                مالحظاهتم اخلتامية

           املراقب عن   و       والصني             إندونيسيا       ممثال          ، أدىل       ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول    ٢١      يف             املعقودتـني    ،   ٨    و  ٧              ويف اجللسـتني     -  ٥٠
   .                          ألردن ببيانات ممارسة حلق الرد ا    ممثل                   ية إيران اإلسالمية و    مجهور

                   حرية الرأي والتعبري /                    حرية الدين أو املعتقد

                                                                        جاهـانغري، املقـررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، تقريرها                                   مـت السـيدة أمسـاء         ّ  ، قدّ  ٧            يف اجللسـة     -  ٥١
) E/CN.4/2006/5 و    Add.1-4(  .      ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات                          نكا وفرنسا ونيجرييا                               وأدىل ممثلو أذربيجان وسري ال ،                                       

   .                             ً            الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية باألمر

                والتعبري، تقريره      الرأي     حرية  يف    احلق      ومحاية       بتعزيز     املعين     اخلاص                            م السيد أمبيي ليغابو، املقرر                 ّ   ويف اجللسـة ذاهتا، قدّ  -  ٥٢
) E/CN.4/2006/55و   Add.1.(    

      سبتمرب  /        أيلول   ٢١                املعقودتني يف     ٨    و  ٧                                ذلك، والذي دار يف اجللستني           أعقب                         احلـوار التفاعلي الذي                  ويف أثـناء     -  ٥٣
  :               والسيد ليغابو    انغري                                              ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة جاه و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦

                     ر واجلمهورية التشيكية                                     إندونيسيا وباكستان وبريو وتونس واجلزائ  :          التالية                        ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  ) أ ( 
                                 وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا      )                                                         والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا                       االحتاد األورويب    سم  با (                وغانا وفنلندا   

                                   العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا؛ 
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                        واتيا وكينيا والنرويج                                        أرمينيا ومجهورية إيران اإلسالمية وكر       :          التالية                الـدول األعضاء           ن عـن           راقـبو   امل  ) ب ( 
                          والواليات املتحدة األمريكية؛

                        االحتاد العاملي لليهودية         باسم (                        رابطة التعليم العاملي      :   ية                                               املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية التال          ) ج ( 
     مرصد       باسم (                      نة احلقوقيني الدولية     جل         اإليدز، و  /                                                                  ، والشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري         )          التقدمـية 
        حركة      باسم (                                 ، ومجعية الشعوب املعرضة للخطر                       ومقررون بال حدود     ،                          الدولية لتطوير التعليم        نظمة    امل    ، و  )     إلنسان         حقـوق ا  

   ).                                                                  مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب وحركة التصاحل الدولية

            على األسئلة                     ري والسيد ليغابو        جاهانغ                ، ردت السيدة      ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول    ٢١                 ، املعقـودة يف      ٨             ويف اجللسـة     -  ٥٤
   .                               املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتامية

  .                                                    املراقب عن سنغافورة وممثل كوبا ببيانيهما ممارسة حلق الرد                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل  -  ٥٥

                  يف خليج غوانتانامو             حالة احملتجزين 

       العامل                       ، رئيسة ومقررة الفريق ي  وق                 مت السيدة ليلى زر    ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢١            ، املعقودة يف  ٨        يف اجللسة  -  ٥٦

          أعدته هي       الذي (E/CN.4/2006/120)                                    عن حالة احملتجزين يف خليج غوانتانامو                        التعسفي، التقرير املشترك         باالحتجاز     املعين
ـ    و                   املقرر اخلاص املعين                    مانفريد نوفاك،                                                        املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، والسيد           ،              ندرو ديسبوي   يا            السـيد ل
       املقررة       انغري،                                                          العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والسيدة أمساء جاه                                               سـألة التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو        مب

                         يف التمتع بأعلى مستوى ممكن          كل إنسان                    املقرر اخلاص املعين حبق   ،                                                     اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، والسيد بول هنت   
  .                      الصحة البدنية والعقلية   من

  .                                                   ً      ً      ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر                          الواليات املتحدة األمريكية          املراقب عن     وأدىل  -  ٥٧

                                                  ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة         و                    ذلك، أدىل املذكور       أعقب                                      ويف أثـناء احلـوار التفاعلي الذي         -  ٥٨
  :                  جاهانغري والسيد هنت     يدة        اك، والس ف                             زروقي والسيد ديسبوي والسيد نو

         االحتاد    سم  با (                                                 إكوادور وبريو واجلزائر وسويسرا والصني وفنلندا         :           التالية                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                 وكوبا وماليزيا؛   )                                                  والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا      األورويب

       مجهورية                                          ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية و          سالمية     اإل      إيران        مجهورية    :        التالية          الدول        ن عن        راقـبو   امل  ) ب ( 
  ؛                   فنـزويال البوليفارية

                         االحتاد الدويل لرابطات حقوق       باسم (                     نة احلقوقيني الدولية    جل  :  ة                      غري احلكومية التالي     ات                 املراقب عن املنظم    ) ج ( 
   ).           حقوق اإلنسان      ومرصد        اإلنسان 

                              جاهانغري على األسئلة املطروحة                                 بوي والسيد نوفاك والسيدة                                     ، ردت السيدة زروقي والسيد ديس         ذاهتا           ويف اجللسة    -  ٥٩
   .                       وقدموا مالحظاهتم اخلتامية
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                  حالة املدافعني عن   /         يف الغذاء      احلق   /                              من الصحة البدنيـة والعقليـة        ممكن                           يف التمتع بأعلى مستوى            فـرد               حـق كـل     
             حقوق اإلنسان

          كل إنسان                                       بول هنت، املقرر اخلاص املعين حبق                م السيد     ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢               ، املعقودة يف     ٩          يف اجللسة    -  ٦٠
     وأدىل     ).Add.1-2    و Corr.1    و E/CN.4/2006/48 (                                   الصحة البدنية والعقلية، تقريره                                        التمـتع بأعـلى مستوى ممكن من         يف  

  .                                   ً      ً       البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر       تقرير    بشأن               أوغندا ببيان          املراقب عن

 E/CN.4/2006/44 (                                               ن زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، تقريره  ا         م السيد ج                 ّ          ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ       -  ٦١
   .                                                       البعثتني ذات الصلة، باعتبار بلديهما بلدين معنيني باألمر   رير ا  تق                      واهلند، ببيانيهما بشأن            غواتيماال  ال       وأدىل ممث   ).Add.1-2 و

                  املدافعني عن حقوق         حبالة                              اخلاصة لألمني العام املعنية                                        مـت السيدة هينا جيالين، املمثلة                        ّ        ويف اجللسـة ذاهتـا، قدّ      -  ٦٢
               ، املعقودتني يف     ١٠    و  ٩               ويف اجللستني      ).Add.2-5    و  ،Add.1/Corr.1-2    و Add.1    و E/CN.4/2006/95 (                  اإلنسان، تقريرها   

           لبعثات ذات    ا   رير ا                 ببيانات بشأن تق      نيجرييا و                    وفلسطني وممثال الربازيل           إسرائيل            املراقبان عن    أدىل   ،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢
  .       باألمر       معنية             ً بلداهنم بلداناً           باعتبار      الصلة،

       ، أدىل      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢            املعقودة يف       ١٠                               ذلك، والذي دار يف اجللسة           أعقب                                  ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي       -  ٦٣
  :      جيالين ة                       هنت والسيد زيغلر والسيد                                           ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد و      املذكور

                                                           األرجنتني وأملانيا وإندونيسيا وباكستان والربازيل وبنغالديش        :           التالية                          الدول األعضاء يف اجمللس          ممـثلو   ) أ ( 
                                                             ومجهورية كوريا وسري النكا وسويسرا وغانا والفلبني وفنلندا          )                               بالنيابة عن اجملموعة األفريقية    (                          وبـريو واجلزائر واجلزائر     

                                   والكامريون وكندا وكوبا وماليزيا     )                                   ضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا                          والبلدين طاليب االن                                  بالنـيابة عـن االحتاد األورويب      (
  ؛      واملغرب

                                                         مجهورية ترتانيا املتحدة والسودان وشيلي وكوستاريكا وكولومبيا   :            ل التالـية       الـدو      عـن            املراقـبون   ) ب ( 
                                                                                     ولكسمربغ وليختنشتاين والنرويج والنمسا ونيكاراغوا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛

                                   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛   :                                       عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  ون      املراقب  ) ج ( 

                                                        نظمة العفو الدولية، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين         م  :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) د ( 
        ، وجلنة   )                                                 نسان والتنمية واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب                                املنتدى اآلسيوي حلقوق اإل        باسم (                                  باملـرأة والقـانون والتنمـية       

      باسم (                                         واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان                                                        وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء،                              احلقوقـيني الكولومبـية،   
                ل حقوق املرأة،                       العمل الدويل من أج         مرصد                                                             ، واالحتاد الدويل للقلم، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، و         )              بـاكس رومانا  

  .                      واملنظمة العاملية للمرأة

                                  اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب   :                                                 املراقـبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التالية   )  ه  ( 
  ؛ )                                                جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     باسم  (
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                  جيالين على األسئلة           السيدة             زيغلر و             هنت والسيد               ، رد السيد      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                 ، املعقـودة يف       ١٠    ويف   -  ٦٤
   .                  ا مالحظاهتم اخلتامية و            املطروحة وقدم

     وممثل           كولومبيا              املراقب عن           والصني و   )                    اجملموعة األفريقية    سم  با (        اجلزائر                  لو إندونيسيا و                             ويف اجللسـة ذاهتا، أدىل ممث      -  ٦٥
  .                     ببيانات ممارسة حلق الرد          إندونيسيا 

                                 سياسات اإلصالح االقتصادي والديون          آثار   /              املواد اإلباحية                     واستغالل األطفال يف                                      بـيع األطفـال، وبغاء األطفال،       
                                                              استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة         /                                                اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان      

                       حق الشعوب يف تقرير املصري

                              استغالهلم يف البغاء ويف املواد                   بيع األطفال و   ب                رر اخلاص املعين          ، املق      بيتيت                       م السيد خوان ميغيل      ّ ّد ق   ،    ١٠          يف اجللسة    -  ٦٦
         املراقبان         ، أدىل       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥               ، املعقودة يف      ١٢           ويف اجللسة       ).Add.1-3    و E/CN.4/2006/67 (           ، تقريره         اخلليعة
  .        يني باألمر                                              البعثتني ذات الصلة، باعتبار بلديهما بلدين معن   رير ا       بشأن تق            ، ببيانيهما                   ألبانيا واليونان  عن

                                      و، اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات       ه                       أندرو نياموايا مود    ز                م السيد برنارد     ّ   قدّ      ً   أيضاً،     ٢٠٠٦   ،    ١٢            يف اجللسـة     و -  ٦٧
   E/CN.4/2006/46 (                                                                        والديـون اخلارجـية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، تقريره               ي                    اإلصـالح االقتصـاد   

  .                                             ً      ً      بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر      ببيان            موزامبيق          املراقب عن     وأدىل    )Add.1 و

                                                       مت السيدة أمادا بينافيديس دي برييز، رئيسة الفريق            ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥               ، املعقودة يف      ١٣           ويف اجللسة    -  ٦٨
                       رير املصري، تقرير الفريق                                                                                                العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تق             

) E/CN.4/2006/11 و    Add.1.(            ببيانيهما بشأن تقرير           هندوراس            املراقب عن                                             ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممثل إكوادور و ،                          
  .                                                    البعثتني ذات الصلة، باعتبار بلديهما بلدين معنيني باألمر

      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥           املعقودتني يف     ١٣    و   ١٢                      الذي دار يف اجللستني      و         ذلك،       أعقب                                   وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي        -  ٦٩
  :                                     والسيد مودو والسيدة بينافيديس دي برييز     يتيت                                            ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد ب و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦

                                                       االحتاد الروسي واألرجنتني وإكوادور وأوروغواي وباكستان         :          التالية                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
                                               والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا                       االحتاد األورويب    سم  با (                        النكا والفلبني وفنلندا                              وبـنغالديش وبـريو وسـري       

                              وكوبا ومايل واملكسيك واليابان؛   )         ورومانيا

                                                               سلوفينيا والسودان والعراق وكوستاريكا والواليات املتحدة األمريكية؛   :       التالية        الدول     ن عن     راقبو  امل  ) ب ( 

                       جملس السلم العاملي     سم  با (        اهلندية    "             توباي أمارو  "      حركة    :                     غري احلكومية التالية                           املراقـبون عن املنظمات       ) ج ( 
                                 والتحالف النسائي الدويل، والتحالف   ،                           الدولية للدفاع عن األطفال   ركة  احل      باسم (                                 ، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  )    ً أيضاً

                ، ومجعية الشابات  )                               للمرأة، واحلركة العاملية لألمهات      ية                       ، ومؤسسة القمة العامل                       ومؤسسة بالن الدولية                          الدويل إلنقاذ الطفولة،    
   ).         املسيحية ن                                             مرصد األمم املتحدة والتحالف العاملي جلمعيات الشبا      باسم (                املسيحية العاملية 
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                                و والسيدة بينافيديس دي برييز      ه                 ، رد السيد مود       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                املعقودتني يف      ١٣    و   ١٢            ويف اجللستني    -  ٧٠
   .                          حة وقدما مالحظاهتما اخلتامية                على األسئلة املطرو

  .                                           ، أدىل املراقب عن هندوراس ببيان ممارسة حلق الرد  ١٣         ويف اجللسة  -  ٧١

           والشركات  ن          حقوق اإلنسا /             احلق يف التعليم /                                      من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب     ً اً    عنصر       بوصفه                السكن الالئق   
                              ان واحلريات األساسية يف سياق                            تعزيز ومحاية حقوق اإلنس    /                                                  عـرب الوطنـية وغريهـا مـن مؤسسـات األعمـال           

              مكافحة اإلرهاب

      السكن       بشأن                  ، املقرر اخلاص          كوثاري                 م السيد ميلون        ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥               ، املعقودة يف      ١٣          يف اجللسة    -  ٧٢
   Add.1-3    و E/CN.4/2006/41 (                                                          مـن عناصـر احلـق يف مستوى معيشي مناسب، تقريره              ً اً      عنصـر          بوصـفه            الالئـق   

              ببيانات بشأن                         اإلسالمية وكمبوديا،       إيران         ومجهورية               أستراليا               املراقبون عن                       اجللسة ذاهتا، أدىل       ويف    ).E/CN.4/2006/118 و
  .                                               ً            تقارير البعثات ذات الصلة، باعتبار بلداهنم بلداناً معنية باألمر

                                                  ، املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، تقريره                فييالوبوس                             م السـيد فرينـور مونيوث                        ّ          ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ       -  ٧٣
) E/CN.4/2006/45 و    Add.1(  .        ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، باعتبار                بوتسوانا             املراقب عن                          ويف اجللسـة ذاهتا، أدىل                                            

  .         ً      ً      بلده بلداً معنياً باألمر

                                                               م السيد جون روغي، املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان     ّ   ، قـدّ      ً     أيضـاً                     ويف اجللسـة ذاهتـا     -  ٧٤
   ).E/CN.4/2006/97 (         تقريره           التجارية                           طنية وغريها من مؤسسات األعمال     رب الو   ع        والشركات

                                                                                 م السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات                             ّ          ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ       -  ٧٥
          تركيا           املراقب عن                        ويف اجللسة ذاهتا، أدىل     .  )Add.1-2    و E/CN.4/2006/98 (                                           األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، تقريره       

  .                                                   ً      ً      ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر

  ،     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥               املعقودة يف      ١٣       اجللسة                          ذلك، والذي دار يف          أعقب                                   وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي        -  ٧٦
       كوتاري       السيد                        يانات وطرحوا أسئلة على              ن فيما يلي بب و             ، أدىل املذكور     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦               املعقودة يف      ١٤        واجللسة  
  :                       السيد روغي والسيد شاينني   و                مونيوث فييالوبوس       والسيد 

                                                             االحتاد الروسي واألرجنتني وأملانيا وإندونيسيا وبنغالديش وبريو         :           التالية                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                والبلدين طاليب                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (       نلندا                                                                      وتونس واجلزائر ومجهورية كوريا والسنغال وسويسرا والصني وفرنسا وف        

                                                                       وكـندا وكوبـا واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى           )                                                االنضـمام إلـيه ومهـا بلغاريـا ورومانـيا         
                    وآيرلندا الشمالية؛ 

                     وشيلي وكوستاريكا                                                       مجهورية إيران اإلسالمية والربتغال وبلجيكا وسلوفينيا        :       التالية       الدول         ن عن        راقبو  امل  ) ب ( 
  ؛        واليمن                                                        وليختنشتاين والنرويج ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية
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                             الثالث، وجلنة األصدقاء العاملية       العامل  -  ا      أوروب     مركز  :                                           املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية    ) ج ( 
      وحركة    ، )                       عين حبقوق السكن واإلخالء     امل     ركز    امل      باسم   (                   ومرصد حقوق اإلنسان                                         للتشـاور، واالئـتالف الدويل للموئل،       

                           الدولية لتطوير التعليم،        نظمة    امل              بني األديان، و                             واملنظمة الدولية املشتركة       ،   )                  جملس السلم العاملي        باسم (        اهلندية    "             توباي أمارو  "
   جل                  العمل الدويل من أ      رصد                                                                                          واالحتـاد الـدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، وم            

                       وهيئة التضامن للنساء                                             جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية،            باسم   (           للمرأة    ة                                         حقـوق املـرأة، ومؤسسـة القمة العاملي       
   ي                                                                                           واجمللـس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل للجامعيات، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق                األفريقـيات،   

  . ) ة                                لسلم واحلرية، ومنظمة زونتا الدولي                                 آسيا، والرابطة النسائية الدولية ل

                          ومونيوث فييالوبوس وروغي           كوتاري                 ، رد السادة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                 ، املعقـودة يف       ١٤             ويف اجللسـة     -  ٧٧
   .                                                 وشاينني على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

  .            ارسة حلق الرد      يهما مم                        زمبابوي وكمبوديا ببيان           املراقبان عن      ، أدىل     ذاهتا         ويف اجللسة  -  ٧٨

            الفقر املدقع

                                                      م السيد أرجون سينغوبتا، اخلبري املستقل املعين مبسألة            ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧               ، املعقودة يف      ١٧          يف اجللسة    -  ٧٩
      ببيان    ،                         الواليات املتحدة األمريكية         املراقب عن     وأدىل   .  )Add.1   وE/CN.4/2006/43 (                                 حقوق اإلنسان والفقر املدفع، تقريره 

  .                                     ً      ً      ير البعثة ذي الصلة، باعتبار بلده بلداً معنياً باألمر        بشأن تقر

                                          أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا                                   والذي دار يف اجللسة ذاهتا،               ذلك،       أعقب                               وأثناء احلوار التفاعلي الذي      -  ٨٠
  :                        أسئلة على السيد سينغوبتا

              السنغال والصني         اجلزائر و           ازيل وبريو و                        ألبانيا وإندونيسيا والرب    :          التالية                                 ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                       والكامريون وكوبا ومايل     )                                                         والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا                       االحتاد األورويب    سم  با (                      والفلـبني وفنلـندا     

                                        واملغرب واململكة العربية السعودية واهلند؛ 

         إكوادور؛  :          ة التالية     الدول   عن      راقب   امل  ) ب ( 

                                خالء، واملنظمة الدولية املشتركة            سكن واإل               مركز حقوق ال    :                            نظمات غري احلكومية التالية                   املراقبون عن امل    ) ج ( 
                                            جمللس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل لألخصائيني            باسم ا  (                  العامل الرابع    -                                                 بـني األديـان، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف         

   ).                                         االجتماعيني، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

   .                                                                   سة ذاهتا، رد السيد سينغوبتا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية      ويف اجلل -  ٨١

            اعات املسلحة رت          األطفال وال

                                                مت السيدة راديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة          ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                 ، املعقـودة يف       ٢١            يف اجللسـة     -  ٨٢
  . )E/CN.4/2006/66 (     بو -                            الذي أعدته السيدة كارين شام        تقرير  ال                                           لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، 
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                                                                       ذلك، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة               أعقب                                       وأثـناء احلـوار التفاعـلي الـذي          -  ٨٣
  :           كوماراسوامي

      ويسرا                                             االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وسري النكا وس   :          التالية               ألعضاء يف اجمللس   ا               ممـثلو الدول      ) أ ( 
        وكندا؛   )                                                  والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا              االحتاد األورويب  سم  با (        وفنلندا 

                   أستراليا والسودان؛  :                 الدولتني التاليتني     ن عن      راقبا  امل  ) ب ( 

                        ، ومنظمة الشمال واجلنوب                لتطوير التعليم             نظمة الدولية   امل  :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
                                                        مرصد األمم املتحدة، والرابطة النسائية الدولية للسلم             باسم (                                                              يف القرن احلادي والعشرين، ومجعية الشابات املسيحية العاملية         

   ).                                         املسيحية، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ن                                    واحلرية، والتحالف العاملي جلمعيات الشبا

ّ  رّدت              اجللسة ذاهتا،   ويف - ٤ ٨   .       اخلتامية                     ألسئلة وأبدت مالحظاهتا           سوامي على ا ا              السيدة كومار 

  .      ق الرد حل            ً                              ً  ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل سري النكا ببيان ممارسةً     اجللسة    ويف - ٥ ٨

        الدويل       التضامن

                   اخلبري املستقل املعين  ،          حممد رزقي    رودي        السيد    قام  ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤            ، املعقودة يف   ٢٧       اجللسة   يف - ٦ ٨
   ).E/CN.4/2006/96 (       تقريره       بتقدمي                              حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،

  :                                                          ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد رزقي               الذي أعقب ذلك          التفاعلي     احلوار        وأثناء - ٧ ٨

            باسم االحتاد   (            وفنلندا    ،             وإندونيسيا  ،           وإكوادور  ،       األرجنتني  :           التالية                              الـدول األعضـاء يف اجمللس            ممـثلو   ) أ ( 
       وكوبا؛  )                                    االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا               والبلدين طاليب      األورويب

  .                                  الدولية حلقوق اإلنسان وباكس رومانا     اخلدمة  :   تني          غري حكومي ني          عن منظمت ن ا     مراقب  ) ب ( 

  .                                                      ذاهتا، رد السيد رزقي على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف - ٨ ٨

  القطريةالتقارير -٢

        الصومال

    قبل                      املستقل املعني من         اخلبري                        السيد غامن النجار،        قام   ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                   ، املعقـودة يف     ١٤         اجللسـة    يف - ٩ ٨
  .(A/HRC/2/CRP.2)        تقريره         ، بتقدمي                                           األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

ِ                                        التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا                 احلوار          وأثـناء  -  ٩٠        على       أسئلة                                                 
  :            السيد النجار
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                           والبلدين طاليب االنضمام                       باسم االحتاد األورويب   (            وفنلندا        جيبويت  :           يف اجمللس     وين     عض   تني          عن دول   ن   ممثال  ) أ ( 
  ؛ )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا

  .                          والواليات املتحدة األمريكية ،          والسودان ،       إيطاليا  :        التالية               ن الدول األعضاء  ع         مراقبون  ) ب ( 

ّ                                                ذاهتا، رّد السيد النجار على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف -  ٩١         .  

      كوبـا

                         املمثلة الشخصية للمفوضة  ،         ستني شانيه ي           السيدة كر    قامت  ،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦            ، املعقودة يف   ١٤       اجللسة   يف -  ٩٢
                     وأدىل ممثل كوبا، ببيان   .  )(E/CN.4/2006/33        تقريرها       بتقدمي           يف كوبا،       اإلنسان                                     السامية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق 

  .       باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره                    البعثة ذي الصلة،           بشأن تقرير

ِ     ، أدىل املشاِركون     ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ٢٦            ، املعقودة يف   ١٥        اجللسة  يف                          التفاعلي الذي أعقب ذلك،      احلوار        وأثناء - ٣ ٩           
  :       شانيه                                       التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة

           باسم االحتاد  (          وفنلندا  ،       والصني ،         واجلزائر ،         وأملانيا ،        الروسي     االحتاد  :          التالية                   الدول األعضاء يف اجمللس      ممثلو  ) أ ( 
   ؛  )                                                 والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا      األورويب

   ،       ميقراطية                               ومجهورية كوريا الشعبية الد     ،          وبيالروس  ،                      مجهورية إيران اإلسالمية    :        التالية              عن الدول          راقبون  امل  ) ب ( 
  .                                    وفييت نام والواليات املتحدة األمريكية ،        وزمبابوي

  .               مالحظاهتا اخلتامية      وأبدت          األسئلة   لى                          ذاهتا، ردت السيدة شانيه ع     اجللسة    ويف - ٤ ٩

  .      ق الرد حل            ً                          ً  ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل كوبا ببيان ممارسةً     اجللسة    ويف - ٥ ٩

     ١٩٦٧          منذ عام      احملتلة             الفلسطينية       األراضي

ّ                                       ، قّدم السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص            ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦   يف           املعقـودة      ،    ١٥         اجللسـة    يف - ٦ ٩         حبالة      املعين   
     وأدىل    ). A/HRC/2/5 و  E/CN.4/2006/29 (            ، تقريريه       ١٩٦٧                                                          حقـوق اإلنسـان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

  .                            ار بلديهما بلدين معنيني باألمر                  ين ذي الصلة، باعتب              بشأن التقرير      ببيانني                            املراقبان عن إسرائيل وفلسطني، 

ِ                             ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا     أعقب                التفاعلي الذي      احلوار         يف أثناء و - ٧ ٩       على      أسئلة                            
  :            السيد دوغارد

                منظمة املؤمتر       باسم (                                 إكوادور، وإندونيسيا، وباكستان      :           التالية                                الـدول األعضـاء يف اجمللـس             ممـثلو   ) أ ( 
         والبلدين                االحتاد األورويب    باسم (                                    وتونس، واجلزائر، والسنغال، وفنلندا          وبنغالديش،                      ، والبحرين، والربازيل،  )  مي      اإلسـال 

                                                           ومايل، وماليزيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية، واهلند،       وكوبا،       وكندا،   )                          إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب 
          واليابان؛
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                                                                    مجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، والواليات املتحدة      :        التالية       الدول        ون عن         املراقـب   ) ب ( 
  .        األمريكية

  .                                                        ذاهتا، رد السيد دوغارد على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف - ٨ ٩

        كمبوديا

                       اإلنسان يف كمبوديا،        حقوق     الة حب                                                     السيد ياش غاي، املمثل اخلاص لألمني العام املعين             قام    ً   أيضاً،      ١٥         اجللسـة    يف - ٩ ٩
         باعتباره                        البعثة ذي الصلة،                                                   وأدىل املراقب عن كمبوديا، ببيان بشأن تقرير         ). Add.1 و  E/CN.4/2006/110 (        تقريره         بتقدمي  

   .        باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده 

       على       أسئلة     حوا              ببيانات وطر          التالون                                                                 التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون                احلوار          وأثـناء  -   ١٠٠
  . ي        السيد غا

                     باسم االحتاد األورويب   (                             ومجهورية كوريا، وفنلندا             بنغالديش،  :           التالية                          الدول األعضاء يف اجمللس          ممـثلو   ) أ ( 
                                     لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       املتحدة                 ، وكندا، واململكة  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا          االنضـمام        طـاليب             والـبلدين 
          واليابان؛

  .                                  نيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية  :         التاليتني    تني   دول  ال     عن  ن ا   اقب  مر  ) ب ( 

ّ                                            ، رّد السيد غاي على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     ً  أيضاً      ذاهتا     اجللسة    ويف -   ١٠١    .  

  .      ق الرد حل                      كمبوديا ببيان ممارسة          املراقب عن          ً       ذاهتا أيضاً، أدىل      اجللسة    ويف -   ١٠٢

     هاييت

ّ                                    ّ              قّدم السيد لوي جوانيه، اخلبري املستقل املعّين من            ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦      ة يف         املعقود   ،    ١٥       اجللسة   يف - ٣  ١٠       األمني 
                              هاييت، ببيان بشأن تقرير      عن              وأدىل املراقب      ). E/CN.4/2006/115 (                                                      العـام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، تقريره          

  .       باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره                  البعثة ذي الصلة، 

      ، أدىل     ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ٢٧                                                          التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف      احلوار        وأثناء - ٤  ١٠
ِ                                                  املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد جوانيه     :  

    اسم  ب (                                             والربازيل، وبريو، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا         األرجنتني،  :          التالية                    الدول األعضاء يف اجمللس       ممثلو  ) أ ( 
                  وكندا، ونيجرييا؛ ، )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين        األورويب      االحتاد 

  .                             شيلي والواليات املتحدة األمريكية  :         التاليتني    تني   دول  ال     عن   ان    راقب  امل  ) ب ( 

ّ                             ذاهتا، رّد السيد جوانيه على األسئلة وأ     اجللسة    ويف - ٥  ١٠   .                  دى مالحظاته اخلتامية ب        
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  .      ق الرد حل         ً                                 ذاهتا أيضاً، أدىل املراقب عن هاييت ببيان ممارسه        اجللسة    ويف - ٦  ١٠

               الدميقراطية               كوريا الشعبية      مجهورية

ّ                   ، قّدم السيد فيتيت         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧               ، املعقودة يف      ١٦       اجللسة   يف - ٧  ١٠                            املقرر اخلاص املعين حبالة       ن، ر   ربو ا    مونت   
                                وأدىل املراقب عن مجهورية كوريا        ). E/CN.4/2006/35 (    ره         تقري            الدميقراطية،                                         حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية       

  .       باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره                    البعثة ذي الصلة،                                     الشعبية الدميقراطية، ببيان بشأن تقرير

                   وطرحوا أسئلة على                                                                                    التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات                احلوار          وأثـناء  - ٨  ١٠
   :           مونتاربورن      السيد 

     باسم  (                                            وبريو، ومجهورية كوريا، والصني، وفنلندا                 إندونيسيا،  :           التالية                          الدول األعضاء يف اجمللس          ممـثلو   ) أ ( 
                   وكوبا، واليابان؛      وكندا،  ،  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين              االحتاد األورويب

  .                                        وي، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية        وزمباب         أستراليا،  :        التالية    دول   ال     عن       راقبون  امل  ) ب ( 

ّ                                                    ذاهتا، رّد السيد مونتاربورن على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف - ٩  ١٠         .  

  ق  حل        ممارسة       ببيانني                                              املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                    ممثل اليابان و          ، أدىل        ً   أيضاً          ذاهتـا         اجللسـة     ويف -  ١٠ ١
ٍ        ثاٍن ممارسة            وأدىل ببيان   .     الرد   .                                 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  عن       املراقب                ممثل اليابان و      ق الرد حل  

        بوروندي

ّ                     أيضاً، قّدم السيد آكيش أوك        ١٦       اجللسة   يف -  ١١ ١                                اإلنسان يف بوروندي، تقريره         حقوق                              ال، اخلبري املستقل املعين حبالة       و    ً   
(E/CN.4/2006/109) .  باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره                    البعثة ذي الصلة،    رير                                     وأدىل املراقب عن بوروندي، ببيان بشأن تق       .  

ِ                                          التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا                   احلوار          وأثـناء  -  ١٢ ١        على       أسئلة                                               
  : ال و         السيد أوك

                   باسم االحتاد األورويب (          ، وفنلندا  )                    باسم اجملموعة األفريقية   (      اجلزائر  :          التالية                       الدول األعضاء يف اجمللس      ممثلو  ) أ ( 
       وكندا؛  )                          إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين

  .                                          بلجيكا، والسودان، والواليات املتحدة األمريكية  :        التالية           عن الدول       راقبون  امل  ) ب ( 

ّ            ذاهتا، رّد السيد أوك     اجللسة    ويف - ٣  ١١   .                                  ال على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية و        

  .      ق الرد حل          ً                                     ذاهتا أيضاً، أدىل املراقب عن بوروندي ببيان ممارسة      اجللسة    ويف - ٤  ١١
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       ميامنار

                                 حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار          املعين    ً                                                     أيضـاً، قدم السيد باولو سريجيو بينهريو، املقرر اخلاص              ١٦         اجللسـة    يف - ٥  ١١
     ً بلداً     بلده          باعتباره                 عثة ذي الصلة،         الب                                   مـيامنار، ببـيان بشأن تقرير          عـن                 وأدىل املراقـب       ). E/CN.4/2006/34 (          تقريـره   

  .       باألمر     ً معنياً

    أدىل     ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول    ٢٧                ، املعقودتني يف      ١٧    و   ١٦                             الذي أعقب ذلك، يف اجللستني                التفاعلي         احلوار          وأثـناء  - ٦  ١١
  :                             وطرحوا أسئلة على السيد بينهريو                          املشاركون التالون ببيانات

                     باسم االحتاد األورويب   (                           وبريو، والصني، وفنلندا          ستان،   باك  :           التالية                            الـدول األعضاء يف اجمللس           ممـثلو   ) أ ( 
            واليابان؛      واهلند،                   ، وكندا، وماليزيا،  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين

  .                                              أستراليا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية  :        التالية           عن الدول       راقبون  امل  ) ب ( 

ّ    أيضاً، رّد ال    ١٧       اجللسة    ويف - ٧  ١١   .       اخلتامية                                    سيد بينهريو على األسئلة وأبدى مالحظاته     ً   

        السودان

                    السودان تقريرها    يف                                                                                  ذاهتـا، قدمـت السيدة سيما مسر، املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان                      اجللسـة    يف - ٨  ١١
E/CN.4/2006/111)(  .       لداً ب      بلده            باعتباره                         البعثة ذي الصلة،                                          السـودان، ببـيان بشـأن تقرير           عـن                    وألقـى املراقـب ً    

   .        باألمر     ً معنياً

       على       أسئلة        وطرحوا                                                                                   التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات                احلوار          وأثـناء  - ٩  ١١
  :         السيدة مسر

                 باسم منظمة املؤمتر  (                             واألرجنتني، واألردن، وباكستان          أذربيجان،  :          التالية                        الدول األعضاء يف اجمللس       ممثلو  ) أ ( 
           ، ومجهورية   )                      باسم اجملموعة األفريقية     (                             ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر    )                     باسم اجملموعة العربية   (            والـبحرين      ،   )        اإلسـالمي 

         ، وكندا،  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين                   باسم االحتاد األورويب   (       وفنلندا       والصني،           والسنغال،        كوريا، 
                                          وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واهلند، واليابان؛

        املتحدة                              ، وبيالروس، ومصر، والواليات      )                      باسم كندا ونيوزيلندا   (          أستراليا    :        التالية              عن الدول             مراقـبون   ) ب ( 
          األمريكية؛

  .       األفريقي      االحتاد   :                        عن منظمة حكومية دولية   ممثل  ) ج ( 

   .                                                       ذاهتا، ردت السيدة مسر على األسئلة وأبدت مالحظاهتا اخلتامية     اجللسة    ويف -  ٢٠ ١

  .      ق الرد حل       ً                                    هتا أيضاً، أدىل املراقب عن السودان ببيان ممارسة     ذا     اجللسة    ويف -  ٢١ ١
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       بيالروس

                  اخلاص املعين حبالة       املقرر                                ، قدم السيد أدريان سيفرين،          ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                 ، املعقـودة يف       ١٨         اجللسـة    يف -  ٢٢ ١
              البعثة ذي           تقرير                                       وأدىل املراقب عن بيالروس، ببيان بشأن       .  )E/CN.4/2006/36 (                                     حقـوق اإلنسـان يف بيالروس تقريره        

  .       باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره        الصلة، 

       على       أسئلة        وطرحوا                                                                                   التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات                احلوار          وأثـناء  - ٣  ١٢
  :            السيد سيفرين

                   باسم منظمة املؤمتر    (       كستان                              الروسي، وإندونيسيا، وبا        االحتاد  :           التالية                          الدول األعضاء يف اجمللس          ممـثلو   ) أ ( 
          والصني،   ،                      ، واجلمهورية التشيكية   )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                           وبريو، وتونس، واجلزائر             وبولندا،              ، وبنغالديش،    )        اإلسـالمي 

                             ، وكندا، وكوبا، وماليزيا،     )                            إليه ومها بلغاريا ورومانيا            االنضمام      طاليب            والبلدين                     باسم االحتاد األورويب   (           وفنلـندا             وغانـا،   
       واهلند؛    رب،     واملغ

                                                                      مجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا          :        التالية              عن الدول            راقـبون   امل  ) ب ( 
  .                                                                  الدميقراطية، والسودان، وليتوانيا، والواليات املتحدة األمريكية واليمن       الشعبية

   .          ه اخلتامية                                      السيد سيفرين على األسئلة وأبدى مالحظات         ّ  ذاهتا، رّد     اجللسة    ويف - ٤  ١٢

  .      ق الرد حل            ببيان ممارسة   )                     باسم اجملموعة األفريقية (         ل اجلزائر  ث مم            ذاهتا، أدىل      اجللسة    ويف - ٥  ١٢

       ليبرييا

                          اخلبرية املستقلة املعنية          آباكا،                         ، قدمت السيدة شارلوت         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩               ، املعقودة يف      ٢١         اجللسـة     ويف - ٦  ١٢
                        ليبرييا، ببيان بشأن      عن              وأدىل املراقب     .  )(E/CN.4/2006/114         تقريرها        يبرييا،                                             بالـتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ل      

  .       باألمر    ً      ً بلداً معنياً     بلده          باعتباره                    البعثة ذي الصلة،      تقرير

       أسئلة        وطرحوا                                                                                     التفاعلي الذي أعقب ذلك، خالل اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات                احلوار          وأثـناء  - ٧  ١٢
  :                على السيدة آباكا

     باسم  (                    ، وغانا، وفنلندا     )                      باسم اجملموعة األفريقية   (            واجلزائر       بريو،  :           التالية                          الدول األعضاء يف اجمللس        ممثلو  ) أ ( 
                                                    ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين        األورويب      االحتاد 

   .                  املتحدة األمريكية       الواليات  :   ية     التال     دولة   ال     عن     راقب  امل  ) ب ( 

   .                    بدت مالحظاهتا اخلتامية أ          األسئلة و  لى                          ذاهتا، ردت السيدة آباكا ع     اجللسة    ويف - ٨  ١٢

     أدىل        سبتمرب، /        أيلول   ٢٧               ، املعقودة يف      ١٨              ، ويف اجللسة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦            املعقودة يف       ١٥         اجللسـة     ويف - ٩  ١٢
  :      لتالية                               مراقبون عن املنظمات غري احلكومية ا        ببيانات 
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        ، واحلزب (Freedom House)                باسم بيت احلرية (          الدولية      الوسط    يي                                 العفـو الدولـية، وحركة دميقراط         مـنظمة  
                     واجمللس اهلندي ألمريكا        اإلنسان،       حقوق     مرصد   ، و         بيت احلرية                    النساء الكوبيات، و    احتاد   ، و )          عرب الوطين         الراديكايل

                                         ، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان،       )         م العاملي        السل    جملس      باسم   (                                         اجلنوبـية، وحركة توباي آمارو اهلندية       
         املتحدة،                                                                     اإلنسان، ومكتب السلم الدويل، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم      حلقوق            الدولية         العصبة و

             حركة الشباب        باسم   (           الشعوب     بني                                                                          واالحتـاد الـتحرري العـاملي، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة            
ـ                                                         الدولية للسلم واحلرية، والتحالف العاملي جلمعيات               النسائية                                    ية لنصرة األمم املتحدة، والرابطة                       والطـالب الدول
        ومنظمة                                      ، واالحتاد الوطين للحقوقيني الكوبيني،       )                                   العاملي جلمعيات الشابات املسيحية            والتحالف                  الشبان املسيحية،   

                           اآلسيوية للشعوب األصلية          الشبكة      باسم   (                                                                        التضـامن مع شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وباكس رومانا           
   .                               واالحتاد العاملي لنقابات العمال           األمم املتحدة      مرصد                             ، واحلزب الراديكايل عرب الوطين، و )        والقبلية

  .      ق الرد حل                     تايلند ببيان ممارسة          املراقب عن      ، أدىل     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول    ٢٨            ، املعقودة يف   ١٩         ويف اجللسة  -  ٣٠ ١

        ً                                نشـأ وفقـاً لقـراري اجمللس االقتصادي          امل                    تقاريـر اإلجـراء      -     جيم
  )            اإلجراء السري   ( ٣ /    ٢٠٠٠ و  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣          واالجتماعي 

  )  ٤٨- د (    ١٥٠٣                                 ً                                              يف تقاريـر اإلجراء السري املنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي                   اجمللـس        نظـر  -  ٣١ ١
        تشرين  ٢    يف   ٢٣      جلسته               سبتمرب، وأثناء  /     أيلول    ٢٥     يف    ١١                أثـناء جلسته    ُ        ُعقـدا                مغلقـني،             اجـتماعني       ، يف    ٣ /    ٢٠٠٠ و

      يونيه  /      حزيران    ١٦          املؤرخ    ٣ /    ٢٠٠٠                                        من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ٧      ً             ، وفقـاً للفقرة         ٢٠٠٦          أكـتوبر    /    األول
      كي                           وقريغيزستان وأوزبكستان         اإلسالمية           ً                                                      وكـان معروضاً على اجمللس حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران              .     ٢٠٠٠

   .                 ينظر يف تلك احلالة

                              قد قرر عدم مواصلة نظره          اجمللس                     ، أعلن الرئيس أن         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢               ، املعقودة يف      ٢٤   ة    اجللس    ويف -  ٣٢ ١
                   األول، الفرع باء،                   ، انظر الفصل                       بالصيغة املعتمدة          املقرر   نص             ولالطالع على     .                                        يف حالـة حقـوق اإلنسان يف قريغيزستان       

  .   ١٠١ / ٢      املقرر 

ـ   وذ - ٣  ١٣           واالجتماعي                             من قرار اجمللس االقتصادي       ٩     ً            وفقاً للفقرة                                           أعضـاء اجمللـس بأنـه ينـبغي هلم                 الرئـيس    ر َّ  كَّ
                                  سرية أو إىل ما قد يتصل به              مقررات                                                                              ، عدم اإلشارة يف املناقشة العلنية إىل ما يتخذ مبقتضى القرار املذكور من               ٣ /    ٢٠٠٠

  .            من مواد سرية

  تقارير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- دال

                   الدورة الثامنة       رئيس    ت،     سوي                  م السيد مارك بو    ا    ، ق     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧   ي  ـ       ودة ف ـ        ، املعق   ١٨         اجللسـة    يف - ٤  ١٣
ـ                             ة الفرعـية لـتعزيز ومحاي     ـ                 واخلمسـني للجـن    ـ     ـ ـ     تقري         بـتقدمي                  وق اإلنسـان،    ـ        ة حق   ةـ          الفرعي  ةـ      اللجن   ي ر   ـ

) E/CN.4/2006/2-E/CN.4/Sub.2/2005/44  و A/HRC/2/2-A/HRC/Sub.1/58/36و   Corr.1( .  

       ، أدىل      ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول    ٢٨                املعقودتني يف      ١٩    و   ١٨           اجللستني      خالل              ي أعقب ذلك            الـذ          الـنقاش           وأثـناء  - ٥  ١٣
  :  يت  سو                         وطرحوا أسئلة على السيد بو                          املشاركون التالون ببيانات
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     باسم  (                                            الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وباكستان           االحتاد  :           التالية                            الـدول األعضاء يف اجمللس           ممـثلو   ) أ ( 
        األورويب             باسم االحتاد    (              صني، وفنلندا     ال                                          وبنغالديش، وبريو، واجلزائر، وزامبيا، و          ازيل،    والرب   ،   )                        مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

                                           ، وكندا، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند واليابان؛ )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين

              حدة األمريكية؛                            إيران اإلسالمية والواليات املت      مجهورية  :         التاليتني    تني   دول  ال     عن  ن ا    راقب  امل  ) ب ( 

                الشبكة اآلسيوية            باسم عن    (                             اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود       :        التالية                غري احلكومية     ة            عن املنظم        راقـب   امل  ) ج ( 
   ).                                       وفريق العمل الدويل لشؤون الشعوب األصلية                                     والقبلية واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية      األصلية       للشعوب 

  .                                  على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية  يت  سو          السيد بو     ً    ّ  أيضاً، رّد  ١٨       اجللسة    ويف - ٦  ١٣

                                                             والدراسات وغريها من الوثائق اليت تعدها األمانة ومفوضة                   الـتقارير  -     هاء
      حلقوق                  املفوضية السامية  و              حلقوق اإلنسان       امية   الس                  األمـم املـتحدة   

       اإلنسان                                    اإلنسان واألمني العام بطلب من جلنة حقوق 

       أعدهتا                           يف خمتلف التقارير اليت       ،    ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨         ودتني يف          املعق   ٢٠    و   ١٩                       اجمللـس، يف اجللستني           نظـر  - ٧  ١٣
                             السامية حلقوق اإلنسان واألمني      ّ      املّتحدة        األمم                                                          ، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومفوضية               العامة        مانـة     األ

       للنظر "               جلستها األوىل،        يف      ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠              اإلنسان يف        حقوق             عتمدته جلنة    ا         الذي      ١٠٢ / ١           ً           العام، وفقاً للمقرر    
   ".                                                               جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان من تقارير متأخرة عن موعدها    حتيله        يف كل ما 

                  التقارير السالفة        بشأن               إىل اجمللس                     عن آخر التطورات                       السامية معلومات          املفوضة                             اجللسـتني ذاتيهما، قدمت        ويف - ٨  ١٣
  :        ة أمساؤهم               الضيوف التالي     كلمون   املت                        اجمللس إىل بيانات ألقاها       واستمع  .      الذكر

                                                                         رئيس جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة وبصفته عضو جملس أمناء                بصفته        ربورن،   ا                  فيتيـت مونـت           السـيد  
                  سريجيو بينهريو،        باولو                                                                             املتحدة للتربعات لفائدة التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛ والسيد                األمم       صندوق  

  ،  ف و ري                                         املوجه ضد األطفال؛ والسيد نادير بيك       ف ن   الع                                عينه األمني العام لتويل دراسة                                   بصـفته اخلبري املستقل الذي      
                         ابور، بصفته نائب رئيس                                ّ       األصليني؛ والسيد خوان لويس الرّ           للسكان                                         بصفته رئيس جملس أمناء صندوق التربعات       

     بني         باملساواة       املعنية                                          ا، بصفتها املستشارة اخلاصة لألمني العام       خ                       والسيدة راشيل ماين           املشتركة؛                   وحـدة التفتـيش     
   .        املرأة   وضع                   بصفتها رئيسة جلنة   س، ا      هريناند    ردو  ا                                                    اجلنسني والنهوض بأوضاع املرأة؛ والسيدة كارمان ماريا غاي

                                                                       غواتيماال ومراقبون عن أفغانستان، وأوزبكستان، واجلمهورية العربية           ممثل        ، أدىل        ً   أيضاً                       اجللسـتني ذاتـيهما      ويف - ٩  ١٣
   .              بشأن التقارير          ببيانات  ،               ً      ، بصفتها بلداناً معنية           وكولومبيا     وقربص،         السورية، 

  :                                                  خالل اجللستني ذاتيهما، أدىل املشاركون التالون ببيانات    ذلك،                    املناقشة اليت أعقبت       وأثناء -  ٤٠ ١

                        واألرجنتني، وإكوادور،             وأذربيجان،                االحتاد الروسي،     :           التالية                                الـدول األعضـاء يف اجمللـس             ممـثلو   ) أ ( 
     باسم  (                                         ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر       )         اإلسالمي      املؤمتر             باسم منظمة    (          وباكستان           غـواي،    و       ، وأور  ا           وإندونيسـي 
     ومها         إليه                طاليب االنضمام    ن   ي         ، والبلد       األورويب             باسم االحتاد    (                                         ، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفنلندا       )        األفريقية          اجملموعـة   
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    ً       فضالً عن    ،       كرواتيا و                                       مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        ا    ومه                   للعضوية يف االحتاد      ان                                   بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشح   
                     والبوسنة واهلرسك،    ،                      ألبانيا، وأوكرانيا        وهي       احملتملة        املرشحة               والبلدان            واالنتساب،          االستقرار                   اليت هي يف عملية              الـبلدان   
          واليابان؛                                          ، وكندا، وكوبا، واملغرب، واملكسيك، ونيجرييا،  )              األسود وصربيا     واجلبل

                                                    إيران اإلسالمية، والربتغال، وسنغافورة، والسويد،             ومجهورية          أرمينيا،    :        التالية                عـن الدول             راقـبون   امل  ) ب ( 
                        ونيوزيلندا، واليونان؛           وكوستاريكا،                 وشيلي، وكرواتيا، 

                                                   املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، احلركة   :                                           املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     ) ج ( 
                                                         ً                                                 جل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، ومنظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو                              الدولية من أ  

          ، ومنظمة   )                                      باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     (                                                                       الدولية، وحركة دميقراطيي الوسط الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبيني         
                                                                       لرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ورابطة                                                          الفرنسيسـكان الدولية، ومرصد حقوق اإلنسان، وا      

                                                                                                                 حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واملعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات              
                                       ويل للشباب االشتراكي، واالحتاد التحرري                                                                                    الطالبية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واالحتاد الد         

  .                                    العاملي، واالحتاد العاملي لنقابات العمال

                                                                                                            ويف اجللسـتني ذاتـيهما، أدىل ممثلو اجلزائر واجلمهورية التشيكية وغواتيماال واملغرب ببيانات ممارسة حلق الرد،              -   ١٤١
                                               وأدىل ببيان ثان ممارسة حلق الرد ممثال اجلزائر          .                                                                        وأدىل كذلـك ببيانات مراقبون عن أرمينيا، وقربص، وكولومبيا، وتركيا         

  .                                     واملغرب واملراقبان عن قربص وتركيا واملغرب

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان�واو 

                                                      التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح  :    ١٠٧ / ١             متابعة املقرر 

      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ    ١٠٧ / ١   ً            فقاً ملقرر اجمللس       ، وو     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                 ، املعقـودة يف      ٨            يف اجللسـة     -   ١٤٢
                                                                                                                   ، قامـت السـيدة مهر خان وليامز، نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بتقدمي تقرير املفوضة السامية حلقوق                      ٢٠٠٦

        دودو                                                                                             ، وقدمـت السيدة أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، والسيد              )A/HRC/2/6 (          اإلنسـان   
                                                                                                                  ديـني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                 

   ).A/HRC/2/3 (                     بتقدمي تقريرمها املشترك 

   ٩                  ، وأثناء اجللسة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١               املعقودة يف     ٨                                                      وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة           -   ١٤٣
                                                                                ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة وليامز والسيدة               ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٢           قـودة يف       املع

   :                   جاهانغري والسيد ديني

            باسم منظمة   (                                             أذربيجان، واألرجنتني، وإندونيسيا، وباكستان       :                                        ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس التالية        ) أ ( 
     طاليب           والبلدين                     باسم االحتاد األورويب     (                                             دا، واجلزائر، والسنغال، وسويسرا، وفنلندا                      والربازيل، وبولن   )                  املؤمتـر اإلسـالمي   

                                                                            ، وكندا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام
                                    الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛
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                                                                             أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وبلجيكا، وتركيا،          :           التالية                    املراقبون عن الدول    ) ب ( 
                                      وكوستاريكا، والواليات املتحدة األمريكية؛

                         املراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                             املراقب عن منظمة فرسان مالطة؛  ) د ( 

                                           جل حقوق اإلنسان، ورابطة التعليم العاملي               ً        العمل معاً من أ     :                                            املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ه ( 
                                                                                ، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ومرصد األمم            )                                       باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     (

  .      املتحدة

          ا مالحظاهتم      ً                                                                     أيضـاً، ردت السـيدة وليامز، والسيدة جاهانغري والسيد ديني على األسئلة وأبدو   ٩            ويف اجللسـة    -   ١٤٤
  .       اخلتامية

   .                                                           ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املراقب عن فييت نام، ببيان ممارسة حلق الرد -   ١٤٥

                                                       حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  :    ١٠٦ / ١             متابعة املقرر 

                              ارد، املقرر اخلاص املعين حبالة                                   ، أدىل ببيان السيد جون دوغ         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩               ، املعقودة يف      ٢٢          يف اجللسة    -   ١٤٦
      يونيه  /         حزيران   ٣٠          املؤرخ      ١٠٦ / ١      ً               ، وفقاً ملقرر اجمللس         ١٩٦٧                                                          حقـوق اإلنسـان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

   ).      أعاله  ٩٦            انظر الفقرة    ) (A/HRC/2/5 (              ، بشأن تقريره     ٢٠٠٦

  ة                                       حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتل  :  ١ / ١-                متابعة القرار دإ

  ،     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٦          املؤرخ    ١ / ١-      ً                  ، وفقاً لقرار اجمللس دإ        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩               املعقودة يف      ٢٢          يف اجللسة    -   ١٤٧
         بتقدمي      ١٩٦٧                                                                                                           قـام السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                  

                                                                            ، قدم املراقبون عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية وفلسطني ببيانات                         ويف اجللسة ذاهتا    .                             تقريـر عـن آخر التطورات     
   .                                               ً            بشأن التقارير ذات الصلة، باعتبار بلداهم بلداناً معنية باألمر

  :                                                                        وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات -   ١٤٨

                   باسم منظمة املؤمتر    (                                       االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان       :      تالية                                  ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس ال        ) أ ( 
            باسم االحتاد   (                                                            ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، والسنغال، والصني، وفنلندا         )                     باسم اجملموعة العربية   (             ، والبحرين    )      اإلسالمي

                                  للعضوية يف االحتاد وهي تركيا ومجهورية                   ، والبلدان املرشحة                          إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين        األورويب، 
                                         ً                                                                               مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، فضالً عن بلدان يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة وهي                

       ملكسيك،                                        ، وكندا، وكوبا، ومايل، وماليزيا، وا      )                                                      ، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومولدوفا، وصربيا       ا                  ألبانيا، وأوكراني 
                          واململكة العربية السعودية؛
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                                                                      مجهورية إيران اإلسالمية، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية كوريا          :                                 املراقـبون عـن الدول التالية       ) ب ( 
                                                                     الشعبية الدميقراطية، والسودان، ومصر، والواليات املتحدة األمريكية واليمن؛

                                                        احلق، القانون يف خدمة اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية          :  ة                                            املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالي        ) ج ( 
  ،  )                        باسم جملس السالم العاملي    (                                                          ، وجملس بناي بريث الدويل، وحركة توباي أمارو اهلندية           )                          باسـم مرصد حقوق اإلنسان     (

     باسم  (        لالتينية                                                                                                واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا ا
  .                                                       ، ومرصد األمم املتحدة، واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية )                                                 احتاد املرأة الكوبية، واالحتاد الوطين للحقوقيني الكوبيني

  .                  ً                                                                        ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل املراقبان عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ببيانني ممارسة حلق الرد -   ١٤٩

                                                                             احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية  :  ١ / ٢-                متابعة القرار دإ

      للجنة   ) A/HRC/2/4 (                            ، قدم الرئيس التقرير املرحلي     ٢٠٠٦      سبتمرب  /         أيلـول   ٢٩              ، املعقـودة يف    ٢٢           يف اجللسـة    -   ١٥٠
  .                           ً وألقى املراقب عن لبنان بياناً  .     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١        املؤرخ  ١ / ٢-                    ً              التحقيق، املنشأة وفقاً لقرار اجمللس دإ

         املؤرخ   ١ / ٢-      ً                               ، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان دإ          ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤               املعقودة يف      ٢٧           ويف اجللسة    -   ١٥١
                                                                                           ، قـام السـيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو                    ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب   ١١

                                             الذي أعده والسيد بول هنت، املقرر اخلاص املعين حبق   ) A/HRC/2/7 (                     بتقدمي التقرير املشترك                        ً  بإجراءات موجزة أو تعسفاً، 
                                                                                                                           كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسيد فالتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق                   

                                                       قرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف                                    ً                                اإلنسان اخلاصة باملشردين داخلياً، والسيد ميلون كوتاري، امل       
                                                            ويف اجللسة ذاهتا، قدم السيد جون زيغلر املقرر اخلاص املعين            .                                                          مسـتوى معيشي مناسب، بشأن بعثتهم إىل إسرائيل ولبنان        

        بشأن   ني     ببيان        لبنان،                                وأدىل املراقبان عن إسرائيل و      .                     عن بعثته إىل لبنان     ) A/HRC/2/8 (                                       بـاحلق يف الغـذاء تقريره التكميلي        
  .       ني باألمر    معني                بلديهما بلدين        باعتبار                     ي البعثتني ذات الصلة،      تقرير

                                                                                                                  وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على                  -   ١٥٢
  :  لر                                                               السيد ألستون، والسيد هنت، والسيد كالني، والسيد كوتاري والسيد زيغ

                                                      االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان   :                                       ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس التالية       ) أ ( 
                                                 ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، وسويسرا، والصني،       )                     باسم اجملموعة العربية   (             ، والبحرين    )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (

                                  ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب،  )                         إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام    اليب  ط         والبلدين                  باسم االحتاد األورويب  (          وفنلـندا  
                          واململكة العربية السعودية؛

                                                                        اإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلماهريية العربية          :                              املمـثلون عن الدول التالية      ) ب ( 
                                               يلي، والكويت، ومصر، والواليات املتحدة األمريكية؛                                                 الليبية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وش

  .               املراقب عن فلسطني  ) ج ( 
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     ً                                                                                          أيضاً، رد السيد ألستون، والسيد هنت، والسيد كالني، والسيد كوتاري، والسيد زيغلر على                ٢٧             ويف اجللسـة     -   ١٥٣
  .                             األسئلة وأبدوا مالحظاهتم اخلتامية

   .                   بيان ممارسة حلق الرد                                    ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املراقب عن لبنان ب -   ١٥٤

                                                   ، أدىل ببيانات مراقبون عن املنظمات غري احلكومية            ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤               املعقودة يف      ٢٨           ويف اجللسة    -   ١٥٥
                             ، ومنظمة الشمال واجلنوب يف      )                        باسم جملس السلم العاملي    (                                                   مرصد حقوق اإلنسان، واحلركة اهلندية توباي أمارو          :          التالـية 

  .                 ومرصد األمم املتحدة  )                                                     باسم شبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية   (                    القرن احلادي والعشرين

                                                                  الـتقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية          -    زاي 
                                  املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل

            ، نائب رئيس  )     املغرب (          د لوليشكي               ، قام السيد حمم    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٢               ، املعقودة يف      ٢٤            يف اجللسـة     -   ١٥٦
                                                                                                                           اجمللس بصفته ميسر الفريق العامل املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل بتقدمي تقرير عن آخر التطورات يف التقدم احملرز                  

   .                                                               أثناء خمتلف املشاورات غري الرمسية اجلارية قبل الدورة الثانية للمجلس

  :                                          اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات                                 وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، خالل -   ١٥٧

     باسم  (             ، وباكستان    ا                                    االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإندونيسي     :                                          ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس التالية         ) أ ( 
     سرا،                      ، ومجهورية كوريا، وسوي )                    باسم اجملموعة األفريقية (                                       ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر     )                    منظمة املؤمتر اإلسالمي  

                                                                                 َّ                       باسم االحتاد األورويب، والبلدين طاليب االنضمام إليه ومها بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشَّحة للعضوية              (                   والفلبني، وفنلندا   
                                                                  ً                                                       يف االحتـاد، تركـيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، فضالً عن البلدان اليت هي يف عملية االستقرار                  

                                                                                                        املرشحة احملتملة، ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومولدوفا وصربيا، والبلدان                              واالنتساب والبلدان 
              ، والكامريون،   )           وآيسلندا -                                                                                               األعضاء يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والبلدان األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية             

         ، واهلند؛ )                   باسم اجملموعة اآلسيوية (            ية السعودية                                        وكندا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العرب

                                                                أستراليا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وتايلند، وسنغافورة، وشيلي،       :                                     املراقـبون عـن الـدول التالـية         ) ب ( 
                                                                   وكولومبيا، وليختنشتاين، وملديف، والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛

                                   باسم منظمة العفو الدولية، وجلنة      (                    مرصد حقوق اإلنسان      :    لية                                        املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التا       ) ج ( 
                                                                                                                    احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة، واملنظمة                

                          الصحية وحقوق اإلنسان،                                          باسم اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية     (                             ، واالحتاد الدويل للجامعيات      )                          العاملـية ملناهضة التعذيب   
                                                                                                                         واحتـاد نـوادي املرأة األمريكية يف اخلارج، وهيئة التضامن للنساء األفريقيات، ومعهد التركيب الكوكيب، وجلنة البلدان                 
                                                                                                                               األفريقـية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والتحالف                 

ـ                                                                                                                  ائي الـدويل، واجمللس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة، والرابطة النسائية                     النس
                                                                                                                        لعموم منطقة احمليط اهلادئ، وجنوب شرقي آسيا، والرابطة الدولية ألخوات احملبة، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي،                

                                                                                           ولية، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة،                                                واملـنظمة النسـائية الصهيونية الد     
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  ،  )                                                                                                                            واحلركة العاملية لألمهات، واالحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، واملنظمة العاملية للمرأة ومنظمة زونتا الدولية             
                     باسم املنتدى اآلسيوي    (                                         رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة                                                             والـرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ومنظمة        

                                اإليدز، ومركز الريادة العاملية     /                                                                                        حلقوق اإلنسان والتنمية، والشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري املكتسب          
                               شرقي آسيا، وباكس رومانا،                                                                                                النسـائية، والتحالف النسائي الدويل، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ جنوب           

                              ، واالحتاد ال ياباين لنقابات      )                                                                                                    واالحتـاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، واملنظمة العاملية للمرأة ومنظمة زونتا الدولية           
     اجمللس                                                                            باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، والتحالف النسائي الدويل، و          (                                   احملـامني، واالحتاد اللوثري العاملي      

                                                                                                                             الدويل للمرأة اليهودية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية               
                 ، وحركة مناهضة    )                                                  ، واالحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية           املتحدة      األمم                                       واملوحـدة، واالحتـاد العاملي لرابطات       

                         والتنمية، واالحتاد الدويل       اإلنسان    قوق                    باسم املنتدى اآلسيوي حل (                              صداقة بني الشعوب، وباكس رومانا                   العنصرية وتوطيد ال
  .      املتحدة     األمم        ، ومرصد  )                                                   للجامعيات، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة

                                                                      التقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين          -    حاء 
     اليات            باستعراض الو

                                               ، قام السيد توماس هوساك، نائب رئيس اجمللس            ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٣                 ، املعقـودة يف       ٢٥            يف اجللسـة     -   ١٥٨
                                   ، والسيد بليز غوداي نائب رئيس اجمللس  )     األردن (                                         ، والسيد موسى بريزات، نائب رئيس اجمللس      )                      اجلمهوريـة التشـيكية    (
                                                              تقدمي تقارير عن آخر التطورات املسجلة يف التقدم احملرز خالل                                                         ، بصفتهم ميسري فريق العمل السابق الذكر ب        )        سويسـرا  (

                                                                                                       خمتلف املشاورات غري الرمسية بشأن استعراض الواليات، ومستقبل آلية مشورة اخلرباء وإجراء الشكاوى، على التوايل، اليت 
ّ                            جّدت قبل الدورة الثانية للمجلس  .  

  :                               ا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات                                           وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، خالل اجللسة ذاهت -   ١٥٩

            ، وباكستان   ا                                               االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وإندونيسي      :                                      ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس التالية       ) أ ( 
           ، ومجهورية   )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                                                 ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر        )                            باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي     (

         والبلدين                  باسم االحتاد األورويب  (                   ، والفلبني، وفنلندا  )                                باسم جمموعة الدول املتشابه يف املوقف (                 وسويسرا، والصني       كوريا،

                                                                         ، والبلدان املرشحة لعضوية االحتاد تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                                       إلـيه ومها بلغاريا ورومانيا               االنضـمام         طـاليب   
                                                                                    يت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة ألبانيا، وأوكرانيا،                                 ً                   السابقة، وكرواتيا، فضالً عن البلدان ال     

                                                                   ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية         )                                                   والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومولدوفا، وصربيا     
       واهلند؛  )                    باسم اجملموعة اآلسيوية (

                                                               مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وتايلـند، وسنغافورة، وشيلي،            :  ة                                   املراقـبون عـن الـدول التالـي         ) ب ( 
                    وكولومبيا والنرويج؛

                 املراقب عن فلسطني؛  ) ج ( 
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                                                           املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، ومنظمة          :                                            املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       ) د ( 
                                               نسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة                                           باسم رابطة منع التعذيب، ومرصد حقوق اإل      (                    العفـو الدولـية     

                              ، والرابطة الدولية للمحامني     )                                                                                          الدولـية حلقـوق اإلنسـان، واالحتـاد اللوثري العاملي واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب             
                     نسان، وجلنة البلدان                                                            باسم اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإل        (                                       الدميقراطيني، واالحتاد الدويل للجامعيات     

                                                                                                                            األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس الدويل للمرأة،                
                                                                                                                    واالحتـاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة، والرابطة                 

                                                                                                                  لعموم منطقة احمليط اهلادئ جنوب شرقي آسيا، واملؤسسة الدولية إلنتاج مواقد الطهي بالطاقة الشمسية، واالحتاد                        النسائية
                                                                                                                              النسـائي الدويل للسالم العاملي، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة               

                                                                                  املي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واحلركة العاملية لألمهات، واالحتاد العاملي                                                    القمـة العاملـية لـلمرأة، واالحتاد الع       
  .      املتحدة     األمم      ومرصد   )                                                                           للمنظمات النسائية الكاثوليكية، واملنظمة العاملية للمرأة ومنظمة زونتا الدولية

                     للمؤسسات الوطنية                       جلنة التنسيق الدولية    :                    الوطنية التالية        اإلنسان   ق       حقـو                          املراقـب عـن مؤسسـة               ) ه ( 
  .           حلقوق اإلنسان

                                                                مسـائل أخـرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             -    طاء 
                             املبادرات، واملقررات والقرارات

       أكتوبر  /            تشرين األول ٤            ، املعقودة يف   ٢٨           ويف اجللسة     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٣            ، املعقودة يف   ٢٦        يف اجللسة  -   ١٦٠
  :          ون ببيانات                    ، أدىل املتكلمون التال    ٢٠٠٦

                                                         األرجنتني، والربازيل، واجلزائر، وسويسرا، والصني، وفنلندا        :                                          ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس التالية         ) أ ( 
َ                             ، والبلدان املَرشحة للعضوية يف االحتاد تركيا،                          إليه ومها بلغاريا ورومانيا        االنضمام     طاليب          والبلدين                   باسم االحتاد األورويب،  (               

                             ً                                                                  وسالفية السابقة، وكرواتيا، فضالً عن البلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان                                      ومجهوريـة مقدونيا اليوغ   
          ، وكوبا؛  )                                                                               املرشحة احملتملة ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومولدوفا وصربيا

                              باسم االحتاد العاملي لليهودية       (                      رابطة التعليم العاملي    :                                                  املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية التالية          ) ب ( 
                             باسم شبكة املعلومات والعمل     (                                                                           ، وصندوق بيكيت للحرية الدينية، واملركز املعين باحلق يف السكن وباإلخالء             )          التقدمـية 

         ، وائتالف  )                      ، وجلنة احلقوقيني الدولية      اإلنسان     حقوق                                                                بشـأن أولويـة الغذاء، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، واملدافعون عن   
  ،  )     اإليدز /                                                                    باسم الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري املكتسب         (                              ات املناضـالت يف أسـتراليا                السـحاقي 

                                                                                                                          والـرابطة الدولـية للـتعاون بني األديان، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية                
  .    نسان  اإل     حقوق                                   واألخالقية، وعقد الشعوب من أجل تعليم 

  .                                                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سري النكا ببيان ممارسة حلق الرد -   ١٦١
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا- ياء

        الواليات                                    العامل احلكومي الدويل املعين باستعراض       الفريق

        القرار          مشروع                          ، عـرض ممـثل اجلزائر         ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٦٢
A/HRC/2/L.2/Rev.1،      يف وقت الحق إىل              وكولومبيا                   وانضمت إندونيسيا      ).                       باسم اجملموعة األفريقية   (                      املقدم من اجلزائر                   
  .                  مقدمي مشروع القرار

  .                                      باكستان ببيان فيما يتصل مبشروع القرار   ممثل      وأدىل -   ١٦٣

     باسم    (       وفنلندا                           وأوروغواي، وبريو، والصني،      ني،        ً                                         تعلـيالً للتصويت قبل التصويت ممثلو األرجنت                ببـيانات       وأدىل -   ١٦٤
               وكندا، وكوبا،     ،   )       رومانيا  :             إليه وهو            االنضمام     طالب                                                                  الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس والبلد            

  .       واملكسيك

     طالب            والبلد      جمللس ا                                                          باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف            (    دا    لن               طلب ممثل فن      على         وبـناء  -   ١٦٥
ّ                           ، أُجري تصويت مسّجل على مشروع القرار         )       رومانيا  :                     االنضـمام إليه وهو         ً    صوتاً،    ١٥     ً           صوتاً مقابل      ٣٠            بأغلبية      ُ   فاعُتمد   ُ            

  :         كما يلي       التصويت     وكان   .                        امتناع عضوين عن التصويت و

      ازيل،                                                                    أذربيجان، األردن، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البحرين، الرب                الروسـي،          االحتـاد   :       املؤيدون
                                                                جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني،                   اجلزائر،         تونس،           بـنغالديش، 

         العربية                                                                    الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، موريشيوس، املغرب، اململكة          غانا،          غـابون،   
  .                               السعودية، نيجرييا، اهلند، اليابان

                                                       اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا،                        بولندا، بريو،               أوكرانـيا،            أملانـيا،   :        املعارضون
          وآيرلندا                                                                          فرنسـا، فنلـندا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى                       غواتـيماال، 

  .                الشمالية، هولندا

  .          أوروغواي        األرجنتني،  :        املمتنعون

  .          عد التصويت                               ً          الربازيل وغواتيماال ببيانات تعليالً للتصويت ب         إكوادور و      ممثلو      وأدىل -   ١٦٦

  . ١ / ٢       القرار            الفرع ألف،   ،     األول                  ُ                 نص القرار، كما اعُتمد، انظر الفصل    على        ولالطالع -   ١٦٧

                         اإلنسان واحلصول على املاء    حقوق

         املقرر       مشروع                               ، عرض ممثال إسبانيا وأملانيا          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٦٨
A/HRC/2/L.3/Rev.3  إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بنما،             آيرلندا،                                              نيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي،                 من إسبا       املقدم                                      

                                                                     اجلزائر، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، قربص،          ليشيت،  -                                           بوركيـنا فاسـو، بوليفيا، بريو، تيمور        
             ويف وقت الحق     .           اليونان        هولندا،                 يا، نيكاراغوا،                                                            كوبا، كوستاريكا، لكسمربغ، مالطة، مايل، املغرب، نيجري                الكامريون،
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                                       وتشاد، وتونس، والدامنرك، وزامبيا،              وبلغاريا،           وآيسلندا،                                                              انضـمت إىل مقدمـي مشـروع املقرر أذربيجان، وأرمينيا،           
  .        والنرويج         ومدغشقر،                                    وكازاخستان، وكرواتيا، وليختنشتاين، 

      ِّ                                                       مة، وجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع املقرر                                                من النظام الداخلي للجمعية العا        ١٥٣     ً          ووفقاً للمادة    -   ١٦٩
  . )٤ (                                        من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

                     ببيانات فيما يتعلق                                     زائر، وزامبيا، ونيجرييا، واهلند،           واجل  ،          وبـنغالديش                          باكسـتان، والـربازيل،                ممـثلو        وأدىل -   ١٧٠
  .           مبشروع املقرر

  .                   ً                    ونيسيا ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت              األرجنتني وإند   ممثال      وأدىل -   ١٧١

   ،                  األول، الفرع باء                  انظر الفصل      ُ    اعُتمد،                        ولالطالع على النص كما       .  تـ                             مشـروع املقرر دون تصوي        ُ     واعـُتمد  -   ١٧٢
  .   ١٠٤ / ٢      املقرر 

                      اإلنسان والفقر املدقع    حقوق

                 مشروع القرار                         ، عـرض ممـثل فرنسا         ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٧٣
A/HRC/2/L.4/Rev.2  والفلبني                          والسنغال، وشيلي، وفرنسا                              وبلجيكا، وبريو، ورومانيا،                                  من ألبانيا، وإندونيسيا،          املقدم ،           .  

                                                                    األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور،             القرار                                           وانضـمت يف وقـت الحق إىل مقدمي مشروع          
                           وبنما، وبوركينا فاسو،             وبلغاريا،                                                           ، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال،                   وأوروغواي           وأنـدورا،             وأملانـيا،   

                                                          ليشيت، واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا،       -                                                         والبوسـنة واهلرسـك، وتايلند، وتشاد، وتونس، وتيمور         
           وغينيا،            وغواتيماال،                      بيا، والصني، وغانا،                             وسلوفينيا، وسويسرا، وصر              وسلوفاكيا،                               وزمـبابوي، وسري النكا،                وزامبـيا، 

                                والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ،              وكولومبيا،                                                                    وقـربص، وكازاخسـتان، وكرواتـيا، وكـندا، وكوبا، وكوستاريكا،           
  .        واليونان                                                                                                  وليختنشتاين، ومالطة، ومايل، ومدغشقر، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهاييت، واهلند، 

  .                                              اجلزائر والفلبني ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار         بنغالديش و      ممثلو      وأدىل -   ١٧٤

  ،                  األول، الفرع ألف                  انظر الفصل      ُ    اعُتمد،                         ولالطالع على النص، كما       .                               مشـروع القرار دون تصويت        ُ     واعـُتمد  -   ١٧٥
  . ٢ / ٢       القرار 

                             اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    حقوق

ـ      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٧٦        املؤمتر             باسم منظمة    (                      ، عرض ممثل باكستان         ٢٠٠٦       نوفمرب   /   ثاين                تشـرين ال
                                                    واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، وباكستان،          األردن،              املقدم من     ،A/HRC/2/L.5/Rev.1               مشروع القرار     )       اإلسالمي

                                                      

                  ، فإن تقدير ما    A/HRC/2/L.3/Rev.3                    فيما بع ليصبح     A/HRC/2/L.3    ً                                    نظـراً إىل تنقيح مشروع املقرر األصلي          ) ٤ (
  .                                                    ً  من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية مل يعد صاحلاA/HRC/2/L.3ً                      يترتب على مشروع املقرر 
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           الشعبية       كوريا                                                                          واجلماهرييـة العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية                  واجلزائـر،                        والـبحرين، وتونـس،     
                                             ولبنان، ومصر، واملغرب، واململكة العربية              والكويت،                                                                  الدميقراطية، والسودان، والعراق وغينيا، وفلسطني، وقطر، وكوبا،        

  .                                                       وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي املشروع بنغالديش واجلزائر وفرتويال  .         واليمن        ونيجرييا،                      السعودية، وموريتانيا، 

  .           من منطوقه ٧                  ً           مشروع القرار شفوياً، يف الفقرة   )                       اسم منظمة املؤمتر اإلسالمي ب (          باكستان    ممثل     ّ ونقّح -   ١٧٧

             املراقبان عن                                      ببيانني بشأن مشروع القرار، وأدىل        )                            باسم جمموعة الدول العربية    (                       اجلزائـر والبحرين          ممـثال       وأدىل -   ١٧٨
  .                   ا بلدين معنيني باألمر          باعتبارمه                         فيما يتعلق مبشروع القرار ني                       العربية السورية ببيان         واجلمهورية        إسرائيل 

               األورويب اليت        االحتاد                        باسم الدول األعضاء يف      (      ً                                               تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثال كندا وفنلندا                 ببـيانني       وأدىل -   ١٧٩
   ).         رومانيا :          إليه وهو         االنضمام    طالب                       هي أعضاء يف اجمللس والبلد 

       واعتمد    .     ً شفوياً                   بصيغته املنقحة     ،    قرار                ُ             َّ                          طلـب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجَّل على مشروع ال               عـلى          وبـناء  -   ١٨٠
           التصويت      نتيجة       وكانت    .      ً               عضواً عن التصويت     ١٤        امتناع   و     ً                      صوتاً مقابل صوت واحد        ٣٢           بأغلبـية                      مشـروع القـرار     

  :       كما يلي

                                   إندونيسيا، أوروغواي، باكستان،            إكوادور،                                         الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن،           االحتاد  :       املؤيدون
                                        جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري             اجلزائر،                   ديش، بريو، تونس،                              الـبحرين، الربازيل، بنغال   

                                          كوبا، مايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك،             الفلبني،                                           النكـا، السـنغال، الصني، غابون، غانا،        
  .              نيجرييا، اهلند         موريشيوس،                         اململكة العربية السعودية، 

  .    كندا  :        املعارضون

                                        كوريا، رومانيا، سويسرا، غواتيماال،           مجهورية                 ورية التشيكية،                              أوكرانيا، بولندا، اجلمه          أملانيا،  :        املمتنعون
                                                  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا،            املتحدة                                          فرنسـا، فنلـندا، الكـامريون، اململكة        

  .       اليابان

  . ٣ / ٢       القرار            الفرع ألف،   ،     األول                 ُ                 نص القرار كما اعُتمد، انظر الفصل    على        ولالطالع -   ١٨١

                 يف معرفة احلقيقة   احلق

       املقرر                               ، عـرض ممثل األرجنتني مشروع           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٨٢
A/HRC/2/L.6/Rev.1   وبريو، وشيلي،           وبلجيكا،                                                               من األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور،، وأوروغواي، والربازيل،               املقـدم                 

                               وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع   .   وا        ونيكاراغ                                                       وغواتـيماال، وفرنسـا، وقربص، وكوبا، وكوستاريكا، ومصر،    
          كوريا،         ومجهورية                                                              وإيطاليا، والربتغال، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وتايلند،                وأملانيا،                                       املقـرر كل من أذربيجان، وأرمينيا،       

  .                         واملغرب، والنمسا، ونيبال          وكولومبيا،                                                         والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وكرواتيا، وكندا، 
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   ،                  األول، الفرع باء         ُ                      كما اعُتمد، انظر الفصل          النص             ولالطالع على     .                                مشـروع املقـرر دون تصويت        مد    ُ   واعـتُ  -   ١٨٣
  .   ١٠٥ / ٢      املقرر 

                          بني الدميقراطية والعنصرية       التعارض

              مشروع املقرر        الربازيل                 ، عـرض ممـثل          ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            اجللسـة     يف -   ١٨٤
A/HRC/2/L.7/Rev.2   ـ           املقـدم                                                                 ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع املقرر كل من أذربيجان،             .      ربازيل             مـن ال

                            وبريو، وتايلند، وتركيا،           واهلرسك،                                                                           وأرمينـيا، وأملانيا، وأندورا، وأنغوال، وأوروغواي، وبنما، والبوسنة                     واألرجنـتني، 
   .                 مبيا، ونيكاراغوا                             وكازاخستان، وكرواتيا، وكولو          وغواتيماال،                                        ومجهورية كوريا، ورومانيا، وشيلي، وصربيا، 

              من املنطوق         الثالثة                              فاقترح االستعاضة عن الفقرة       .              ً      ً                           اجلزائـر تعديـالً شفوياً على مشروع املقرر             ممـثل           واقـترح  -   ١٨٥
  :           بالنص التايل

         باألشكال                                                                          األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع املقرر اخلاص املعين                    مفوضـية         يدعـو  " 
                      مواالة حتليل مسألة      إىل                                                   العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                                          املعاصـرة للعنصـرية والتمييز      

                                        وما يتصل بذلك من تعصب ديين وغريه              األجانب                                                             الـتحريض والتشجيع على العنصرية والتمييز العنصري وكره         
   ".                       يف سياق النقاش السياسي      العنف،                                   من أشكال التعصب، وكذلك التحريض على 

  .                                   ن فيما يتعلق بالتعديل الشفوي املقترح              الربازيل ببيا   ممثل      وأدىل -   ١٨٦

ُ                                   الحق، ُسحب التعديل الشفوي املقدم من اجلزائر   وقت    ويف -   ١٨٧       .  

  .                                      باكستان ببيان فيما يتعلق مبشروع املقرر   ممثل      وأدىل -   ١٨٨

   ،                  األول، الفرع باء         ُ                      كما اعُتمد، انظر الفصل          النص             ولالطالع على     .                                مشـروع املقـرر دون تصويت         ُ     واعـُتمد  -   ١٨٩
  .   ١٠٦ / ٢      املقرر 

  )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                 املناعة البشري     نقص                                                إمكانـية الـتداوي يف سياق جوائح كفريوس                 إتاحـة 
              والسل واملالريا

       املقرر                                 ، عـرض ممـثل الربازيل مشروع            ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٩٠
A/HRC/2/L.8/Rev.2   أرمينيا، وأندورا،     من                                         يف وقت الحق إىل مقدم مشروع املقرر كل                وانضم    .                 مـن الربازيل          املقـدم                      

  -                                                 وتايلند، وتركيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وتيمور      وبريو،                                                       وأوروغواي، وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، والبوسنة واهلرسك،  
           والنرويج،              يا، وكينيا،                                                         وصربيا، وغواتيماال، وكازاخستان، وكوستاريكا، وكولومب            وشيلي،            وزامبيا،                      ليشـيت، ورومانـيا،     

  .          ونيكاراغوا         ومدغشقر، 

      املقرر                 األول، الفرع باء،        ُ                  كما اعُتمد، انظر الفصل      النص             ولالطالع على     .                            مشروع املقرر دون تصويت       ُ     واعـُتمد  -   ١٩١
١٠٧ / ٢   .  
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                     والعقلية ميكن بلوغه       البدنية                                       كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة   حق

       املقرر                                 ، عـرض ممـثل الربازيل مشروع            ٢٠٠٦         نوفمـرب    /               شـرين الـثاين       ت   ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١         اجللسـة    يف -   ١٩٢
A/HRC/2/L.9/Rev.2  أرمينيا، وإندونيسيا،     من                                                 وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل            .               من الربازيل       املقدم                         

          سري النكا،                                ليشيت، ورومانيا، وزامبيا، و   -           وتيمور         وتونس،                                                            وأوروغـواي، وبلجـيكا، وبنما، وبريو، وتايلند، وتركيا،         
  .            ونيكاراغوا         والنرويج،                       وغواتيماال، وكازاخستان، 

  .                                                  فيما يتعلق مبشروع املقرر ممثل كل من الربازيل واملكسيك     ببيان      وأدىل -   ١٩٣

                    األول، الفرع باء،          ُ                      كما اعُتمد، انظر الفصل          النص             ولالطالع على     .                                مشـروع املقـرر دون تصويت         ُ     واعـُتمد  -   ١٩٤
  .   ١٠٨ / ٢     ملقرر  ا

                                     على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان       اخلارجية                    الح االقتصادي والديون             سياسات اإلص    آثار

  A/HRC/2/L.17                                 ، عرض ممثل كوبا مشروع املقرر           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١       اجللسة   يف -   ١٩٥
       سالمية،                   ومجهورية إيران اإل        إكوادور،                                                وانضـم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من       .                مـن كوبـا           املقـدم 

  .                          وفرتويال، وكينيا، ونيكاراغوا

ُ                                      من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما                ١٥٣        للمادة       ً ووفقاً -   ١٩٦                      على مشروع املقرر         يترتب                                   
  . )٥ (                                        من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

         االحتاد   يف                     باسم الدول األعضاء     (               ل من فنلندا          ً                                            تعلـيالً للتصـويت قبل إجراء التصويت ممثل ك                  ببـيانات       وأدىل -   ١٩٧
  .        واليابان  )          رومانيا :          إليه وهو       االنضمام     طالب                                        األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس وباسم البلد 

    ١٣          مقابل       ً صوتاً    ٣٣                   ُ                                   ُ                         طلب ممثل اليابان، أُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر، فاعُتمد بأغلبية                على       ً وبناًء -   ١٩٨
  :                            وجرى التصويت على النحو التايل  .      تصويت                      وامتناع عضو واحد عن ال

                                                               األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان،                أذربيجان،            الروسي،        االحتاد  :       املؤيدون
                                                                         بنغالديش، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا،                  الربازيل،          البحرين،  
          املغرب،          ماليزيا،                                    الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل،                                        الصني، غابون، غانا، غواتيماال،            السنغال،

  .                                                       املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

                                                                           بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، فرنسا،                    أوكرانـيا،            أملانـيا،   :        املعارضون
  .       اليابان                          آيرلندا الشمالية، هولندا،                                        كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       فنلندا،

  .   بريو  :        املمتنعون

  .   ١٠٩ / ٢        ، املقرر                األول، الفرع باء                   ُ                 مشروع املقرر كما اعُتمد، انظر الفصل    على        ولالطالع -   ١٩٩

                                                      

  .             املرفق الثاين    انظر  ) ٥ (
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                 النظام القضائي     نزاهة

                                         ، عرض ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر           ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين            تشـرين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            اجللسـة      ويف -   ٢٠٠
A/HRC/2/L.20،         الحق إىل مقدم مشروع املقرر كل من بيالروس            وقت          وانضم يف     .                                    املقـدم مـن االحتـاد الروسـي                                               

  .          ونيكاراغوا

        ، املقرر               األول، الفرع باء       ُ                  كما اعُتمد، انظر الفصل      النص             ولالطالع على     .                            مشروع املقرر دون تصويت            واعـتمد  -   ٢٠١
١١٠ / ٢   .  

                                                        للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل               املعاصرة      شكال                                             جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األ          عدم
             بذلك من تعصب

                                   ، عرض ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر     ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين             تشـرين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            اجللسـة     يف -   ٢٠٢
A/HRC/2/L.21،        ن أذربيجان                                        الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل م          وقت          وانضم يف     .                                  املقـدم مـن االحتـاد الروسي            

  .          ونيكاراغوا

  . ،A/HRC/2/L.21                                          نفسها، سحب ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر      اجللسة    ويف -   ٢٠٣

                                            مبا فيها القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل      احملتلة،                               اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية          املستوطنات

       املؤمتر             باسم منظمة    (                   عرض ممثل باكستان       ،      ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣٢         اجللسـة    يف -   ٢٠٤
                                                      واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، وباكستان،            األردن،              املقدم من     ،A/HRC/2/L.12                 مشـروع القرار      )         اإلسـالمي 

         كوريا         ومجهورية                                                                         واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية،               وتونس،                          والـبحرين، وبـنغالديش،     
                                                                  والكويت، ولبنان، وماليزيا، ومصر، واملغرب، واململكة العربية              وكوبا،                                            ية الدميقراطية، وجيبويت، والسودان، وقطر،           الشعب

         وزمبابوي                                                                      يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار كل من أذربيجان وبيالروس                  وانضم  .          ، وفلسطني                  السعودية، واليمن 
  .          وموريتانيا       وفرتويال         والعراق 

                                                                       بتعديل الفقرتني الثامنة والتاسعة من الديباجة، وإدراج فقرة جديدة                  ً                  تان شفوياً مشروع القرار            باكس    ممثل        ونقـح  -   ٢٠٥
              وأخرى بعد    ٣                                     ، وإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة        ) و ( ٥    ، و    ) ه ( ٢    ، و  ١                                                        بعـد الفقرة العاشرة من الديباجة، وتعديل الفقرات         

  . ٦       الفقرة 

  ،      فلسطني            املراقب عن    و                                          عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية         ن   ا                                     فيما يتعلق مبشروع القرار املراقب            ببـيان       وأدىل -   ٢٠٦
  .                          ً                      ً    باعتبار تلك البلدان بلداناً معنية باألمر أو أطرافاً فيه

  .                 ً                           كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت   ممثل      وأدىل -   ٢٠٧

              واعتمد مشروع     .    ً فوياً ش                                                                           طلب ممثل كندا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته املنقحة                على       وبناء -   ٢٠٨
  :         كما يلي       التصويت     وجرى   .      ً                                            صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت  ٤٥        بأغلبية        القرار 
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                                             أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا،             إكوادور،                                         الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن،           االحتاد  :       املؤيدون
                                               دا، بريو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،             بولن         بنغالديش،                                  باكسـتان، الـبحرين، الربازيل،      

                                                           جيبويت، رومانيا، زامبيا، سري النكا، السنغال، سويسرا، الصني،         أفريقيا،                   مجهورية كوريا، جنوب 
        اململكة                                                                                غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنلندا، كوبا، مايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك،                غانا،          غـابون،   

                  نيجرييا، اهلند،            موريشيوس،                                             تحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                                    العربية السعودية، اململكة امل   
  .               هولندا، اليابان

  .    كندا  :        املعارضون

  .        الكامريون  :        املمتنعون

           باسم الدول  (                                        ممثلو األرجنتني وإكوادور وبريو وفنلندا           التصويت              ً                                ببـيانات تعلـيالً للتصـويت بعد إجراء              وأدىل -   ٢٠٩
  .       ونيجرييا  )          رومانيا :      إليه         االنضمام    طالب                           اليت هي أعضاء يف اجمللس والبلد         األورويب               األعضاء يف االحتاد 

  . ٤ / ٢         ، القرار                األول، الفرع ألف                       ُ                 نص مشروع القرار كما اعُتمد، انظر الفصل    على        ولالطالع -   ٢١٠

                                   اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    حقوق

        املقرر      مشروع                         عرض ممثل االحتاد الروسي    ،    ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧      يف         قـودة       املع   ٣٢         اجللسـة    يف -   ٢١١
A/HRC/2/L.22،        كل من بيالروس         املقرر                                      وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع          .                                  املقـدم مـن االحتـاد الروسي                  

  .          وكازاخستان

        املقرر                 األول، الفرع باء،       ُ                  كما اعُتمد، انظر الفصل      النص             ولالطالع على     .                             مشروع املقـرر دون تصويت          واعتمد -   ٢١٢
١١١ / ٢   .  

       اإلنسان                                     وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق      لعوملة ا

   ،A/HRC/2/L.23                                  ، عرض ممثل الصني مشروع القرار           ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين          تشرين     ٢٧               املعقودة يف      ٣٢          اجللسة    يف -   ٢١٣
  ن                 ومجهورية إيرا         وتايلند                                                                          وانضم يف وقت الحق إىل مقدم مشروع القرار كل من إندونيسيا والربازيل               .     الصني             املقـدم من    

  .                            اإلسالمية وكولومبيا ونيكاراغوا

  .      للمجلس                 الدورة الرابعة   إىل  A/HRC/2/L.23                                                  ممثل الصني أن وفده قرر إرجاء النظر يف مشروع القرار     وذكر -   ٢١٤

       اإلنسان                                  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      تدعيم

   ،A/HRC/2/L.24                  مشروع القرار                     ، عرض ممثل الصني       ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين          تشرين     ٢٧               املعقودة يف      ٣٢          اجللسة    يف -   ٢١٥
           ومجهورية      ليشيت  -                                                                         وانضم يف وقـت الحـق إلـى مقدم مشروع القرار كل من بيالروس وتيمور               .     الصني             املقـدم من    

  .                        إيران اإلسالمية ونيكاراغوا
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          الدورة   إىل  A/HRC/2/L.24                                                    بلـده قد قرر تأجيل النظر يف مشروع القرار                وفـد                       ممـثل الصـني أن             وذكـر  -   ٢١٦
  .     لمجلس         الرابعة ل

         اإلرهاب      مكافحة                                احملرومون من احلرية يف سياق تدابري       األشخاص

       املقرر                              ، عـرض ممثل سويسرا مشروع           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢         اجللسـة    يف -   ٢١٧
A/HRC/2/L.34/Rev.1، املقرر     مشروع          إىل مقدم                           ً وانضمت شيلي وغواتيماال الحقاً  .                  املقدم من سويسرا       .  

  .                                                      كل من االحتاد الروسي واجلزائر ببيانني مرتبطني مبشروع املقرر   ممثال      وأدىل -   ٢١٨

  .                                   ً                     كل من إندونيسيا وكوبا ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت   ممثال      وأدىل -   ٢١٩

  ،                  األول، الفرع باء                                                    ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل          .                      املقرر بدون تصويت        مشروع          واعـتمد  -   ٢٢٠
  .   ١١٢ / ٢       املقرر

            من العقاب     اإلفالت

                                     ، عـرض ممـثل كندا مشروع القرار            ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢         اجللسـة    يف -   ٢٢١
A/HRC/2/L.38/Rev.1،          ،وبريو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشيلي، وكرواتيا، وكندا،                                           الـذي قدمـه كل من األرجنتني                                                         

                                        إىل قائمة مقدمي مشروع القرار كل من              وانضم    .                       ية، والنمسا، وهولندا                                                     واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال     
                                                                                                      وإكوادور، وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، الدامنرك،                                أرمينيا، وأستراليا،   

   .                                                    ورومانيا، وسويسرا، وصربيا، وغانا، والتفيا، ونيكارغوا

  .                         ببيانات بشأن مشروع القرار              واجلزائر وكندا   )       اإلسالمي                 باسم منظمة املؤمتر  (   ان             ممثلو باكست    وأدىل -   ٢٢٢

  )     ربية             الدول الع       جمموعة      باسم   (                                           ً                        من النظام الداخلي للجمعية العامة، طلب رمسياً ممثل البحرين              ١١٦       املادة       ومبوجب -   ٢٢٣
         ً  انظر أيضاً   (  A/HRC/2/L.40/Rev.1                             إضافة إىل مشروع القرار       ،A/HRC/2/L.38/Rev.1                                تأجيل النظر يف مشروع القرار      

                           ً      اليوم التايل، وطلب تصويتاً      إىل  )         أدناه    ٢٤١              انظر الفقرة    (  A/HRC/2/L.42/Rev.1          املقرر         ومشروع  )         أدناه    ٢٣٦          الفقـرة   
  .         على الطلب

           ولبيانني        وكوبا،                                     لطلب أدىل هبما ممثال كل من اجلزائر              ً   تأييداً ل                                   نفسـها، استمع اجمللس لبيانني              املـادة          ومبوجـب  -   ٢٢٤
   ).      األورويب           باسم االحتاد  (                                    ارضني للطلب أدىل هبما ممثال كندا وفنلندا   مع

  .        التصويت                       وامتناع عضوين عن       ٢٠          مقابل        ً   صوتاً   ٢٥                اعتمد بأغلبية    ف                      مسجل على الطلب،            تصـويت          وأجـري  -   ٢٢٥
  :                            وجاء التصويت على النحو التايل

                       وبا، جيبويت، إكوادور،              الصني، ك           الكامريون،                                      أذربـيجان، الـبحرين، بنغالديش،                اجلزائـر،   :       املؤيدون
                                                   مايل، املغرب، نيجرييا، باكستان، الفلبني، االحتاد               ماليزيا،                                   غابون، اهلند، إندونيسيا، األردن،     

  .                                                     السعودية، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وتونس       العربية               الروسي، اململكة 
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                                     فرنسا، أملانيا، غانا، غواتيماال،            فنلندا،                                           الـربازيل، كندا، اجلمهورية التشيكية،                 األرجنـتني،   :        املعارضون
                                                رومانيا، سويسرا، أوكرانيا، اململكة املتحدة            كوريا،                                            الـيابان، هولندا، بريو، بولندا، مجهورية       

  .                    وأوروغواي، وزامبيا         الشمالية،                         لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

  .         واملكسيك         موريشيوس،  :        املمتنعون

                                       أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف            كندا             ، ذكر ممثل        ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨               ، املعقودة يف      ٣٣          اجللسة     ويف -   ٢٢٦
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢٩      يف          املعقودة   ،    ٣٥           ويف اجللسة     .                       دورة مقبلة للمجلس     إىل  A/HRC/2/L.38/Rev.1               مشروع القرار   

  .  لس                   ً                        القرار املذكور آنفاً إىل الدورة الرابعة للمج     مشروع                                    ، ذكر أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف     ٢٠٠٦

          أفغانستان  :                    السامية حلقوق اإلنسان            األمم املتحدة             مع مفوضية        التعاون

  A/HRC/2/L.46       املقرر                            ، عرض ممثل فنلندا مشروع          ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               ، املعقودة يف      ٣٢       اجللسة   يف -   ٢٢٧
  ،            ، وبلغاريا                      قرر كل من أستراليا                          إىل مقدمي مشروع امل        ً الحقاً       وانضم    .           وأفغانستان  )                    باسم االحتاد األورويب   (               من فنلندا         املقدم

  .                       وليختنشتاين، والنرويج         وكرواتيا،                                                       ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورومانيا، وصربيا،                  والبوسنة واهلرسك، 

  .                   ً       باعتبار بلده معنياً باألمر                                     عن أفغانستان ببيان بشأن مشروع املقرر      املراقب      وأدىل -   ٢٢٨

   ،                األول، الفرع باء                                   ولالطالع على النص املعتمد، انظر الفصل   .  ت                         املقـرر بـدون تصـوي            مشـروع           واعـتمد  -   ٢٢٩
  .   ١١٣ / ٢       املقرر

      نيبال  :                    السامية حلقوق اإلنسان            األمم املتحدة             مع مفوضية        التعاون

       املقرر                              ، عـرض ممثل سويسرا مشروع           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢         اجللسـة    يف -   ٢٣٠
A/HRC/2/L.47،      مقدمي مشروع املقرر كل من        إىل            ً  وانضم الحقاً   .        وسويسرا  )                    باسم االحتاد األورويب   (                      املقدم من فنلندا                               

           وكرواتيا،                                                             ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورومانيا، وصربيا،                                 ، والبوسـنة واهلرسـك،                وبلغاريـا              أسـتراليا،   
  .            ، ونيكاراغوا                     وليختنشتاين، والنرويج

  .                    ً      ، باعتبار بلده معنياً باألمر   قرر                           نيبال ببيان بشأن مشروع امل   ممثل      وأدىل -   ٢٣١

  .                   ً                     زامبيا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت   ممثل      وأدىل -   ٢٣٢

  ،                  األول، الفرع باء                                                    ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل          .                      املقرر بدون تصويت        مشروع          واعـتمد  -   ٢٣٣
  .   ١١٤ / ٢       املقرر
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                                                      والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         العنصرية                                      العاملية من أجل القضاء التام على            اجلهـود 
                                  الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان        واملتابعة         والتنفيذ 

       املقرر                              ، عـرض ممـثل اجلزائر مشروع          ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٣         اجللسـة    يف -   ٢٣٤
A/HRC/2/L.27/Rev.2،      وانضمت الحقاً إىل مقدم مشروع املقرر كل من          .  )    يقية  فر أل               باسم اجملموعة ا   (                      املقدم من اجلزائر                                  ً           

  .           ، وأوروغواي )         اإلسالمية-       مجهورية  (                             أذربيجان، وإندونيسيا، وإيران 

                   يف مشروع املقرر         النظر                           أن وفد بلده قرر تأجيل         )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                            ذاهتا، ذكر ممثل اجلزائر             اجللسـة     ويف -   ٢٣٥
A/HRC/2/L.27/Rev.2  للمجلس   لثة    الثا         الدورة   إىل        .  

       اإلنسان                                     الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق        التنفيذ

                                     ، عـرض ممـثل كندا مشروع القرار            ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين             تشـرين      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٣            اجللسـة     يف -   ٢٣٦
A/HRC/2/L.40/Rev.1)          وإكوادور، وآيرلندا، والدامنرك،                     املقدم من األرجنتني،  ، )         أعـاله     ٢٢٣         ً                 انظـر أيضـاً الفقـرة                              

         وأملانيا،                       كل من أستراليا،           القرار                                    وانضم فيما بعد إىل مقدمي مشروع         .                                               لسـويد، وصـربيا، وكندا، والنمسا، وهولندا        وا
  .                                                                                       وآيسلندا، وبولندا، وبريو، وتركيا، ورومانيا، وسويسرا، وغانا، وكرواتيا، والتفيا، ونيكاراغوا

              من املنطوق    ٢                          ، واالستعاضة عن الفقرة      ١       لفقرة           بتعديل ا       ً                        شفوياً على مشروع القرار                  ً    كندا تنقيحاً     ممثل         وأجـرى  -   ٢٣٧
  .        بنص جديد

     باسم  (        واجلزائر   )                    باسم اجملموعة العربية (           والبجرين  )      اإلسالمي                 باسم منظمة املؤمتر  (                         ممـثلو كل من باكستان        وأدىل -   ٢٣٨
  .                               ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار  ،  )               اجملموعة األفريقية

  .       التصويت            التصويت بعد                            ً  ممثل إندونيسيا ببيان معلالً    وأدىل -   ٢٣٩

                                          ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر   .        تصويت    بدون                                  ً   مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً،       واعتمد -   ٢٤٠
  . ٥ / ٢         ، القرار                األول، الفرع ألف

        والتعبري        الرأي     حرية

         املقرر                              ، عـرض ممـثل كندا مشروع          ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين             تشـرين      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٣            اجللسـة     يف -   ٢٤١
A/HRC/2/L.42/Rev.1  )     أندورا، وآيرلندا، والدامنرك، ورومانيا،                      من األرجنتني، و        املقدم   ،   )       أعاله    ٢٢٣         ً           انظر أيضاً الفقرة                                         

      إىل       ً   الحقاً      وانضم  .                          الواليات املتحدة األمريكية                                                                             وسلوفاكيا، وغانا، وفرنسا، وكندا، وليختنشتاين، ونيكاراغوا، وهولندا، و       
                                                                                           أستراليا، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو،                                       مقدمي مشروع القرار كل من    

  .                                                   وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، والتفيا، والنمسا، وهنغاريا                             وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا،                        وتركيا، ومجهورية كوريا، 
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    إىل  A/HRC/2/L.42/Rev.1                       نظر يف مشروع القرار                 تأجيل ال     قرر                                                اجللسة ذاهتا، ذكر ممثل كندا أن وفد بلده            ويف -   ٢٤٢
       النظر                                   ، ذكر أن وفد بلده قرر تأجيل            ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٥       اجللسة    ويف    .                    دورة مقبلة للمجلس  

  .        للمجلس       الرابعة                                     يف مشروع القرار املذكور آنفا إىل الدورة 

       دارفور

                                  ، عـرض ممـثل اجلزائر مشروع املقرر        ٢٠٠٦         نوفمـرب    /  اين                 تشـرين الـث      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٤            اجللسـة     يف -   ٢٤٣
A/HRC/2/L.44،  األفريقية      اجملموعة     باسم  (                  املقدم من اجلزائر          .(   

                                        إجراء تعديالت شفوية على مشروع املقرر        )         وكندا          األورويب      االحتاد      باسم   (                                       اجللسـة ذاهتا، اقترح ممثل فنلندا         يف -   ٢٤٤
A/HRC/2/L.44،  بالصيغة الواردة يف الوثيقة                            (A/HRC/2/L.48)،   وفيما يلي التعديالت املقترحة                          :  

  :     التايل        بالنص  ٢            عن الفقرة       يستعاض  ) أ ( 

                                                          حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف دارفور، ويدعو إىل وضع            حالة                 القلق خطورة         ببالغ      اجمللس      يالحظ " 
ّ                    حّد فوري لالنتهاكات            حلكومة               لتزام األساسي    ُ             وُيشدد على اال    .                                         حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل           اجلارية 

                            من أشكال العنف القائم        ذلك                                                                              السـودان حبماية مجيع األفراد من االنتهاكات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وغري              
                                           األطراف إىل وضع حد جلميع أعمال العنف           مجيع       ويدعو    .                                                عـلى أساس نوع اجلنس واستخدام األطفال اجلنود       

                                                     لضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال، والسماح يف الوقت ذاته     ا       الفئات                                          ضد املدنيني، مع التركيز بشكل خاص على        
  ؛ "               ً           املشردين داخلياً إىل ديارهم      األشخاص          بعودة مجيع 

  :       التايل     بالنص   ٣                         اجلملة الثانية يف الفقرة   عن        يستعاض و  ) ب (

ّ                            مجيع األطراف إىل وضع حّد لإلفالت من العقاب              يدعو "           ً     ً                            تعاوناً كامالً يف تنفيذ اتفاق دارفور              والتعاون                    
                                                                   يف هذا الصدد، وذلك جبملة أمور من بينها املساعدة على تقدمي                 الصلة                                       للسـالم وقـرارات األمم املتحدة ذات        

  ؛ "                                      اجلسيمة إىل العدالة مبوجب القانون الدويل      اجلرائم           املسؤولني عن 

       أماكن   "        بعبارة    "                                     اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها           األماكن "              عن عبارة     ٤          الفقـرة       يف           يسـتعاض  و  ) ج ( 
  ؛ "     حتجاز  اال

                 ويطلب إىل مفوضة     .            التوصيات     خمتلف                طريق تنفيذ      عن   : "      يلي   ما  "       آلياته "              بعد كلمة     ٥        الفقرة      يف       يضاف  ) د ( 
ّ                  اجمللس يف دورته الرابعة عن التقّدم احملرز هبذا اخلصوص  إىل                                           األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير    ؛ "                             

  . ٦         الفقرة   من  "          السودان     حكومة "        عبارة    حتذف و    ) ه ( 

            واملراقب عن          وكندا،     ،          وسويسرا       األردن،   ،   )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                                     ذاهتا، أدىل ممثلو كل من اجلزائر             اجللسة    ويف -   ٢٤٥
  .(A/HRC/2/L.48)          الوثيقة  يف          الواردة        املقترحة                                     السودان ببيانات فيما يتعلق بالتعديالت 
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    ٢٠     ً           صوتاً مقابل      ٢٢                        ة، اليت رفضت بأغلبية                                                       ذاهتا، أجري تصويت مسجل على التعديالت املقترح              اجللسـة     ويف -   ٢٤٦
  :                            وجاء التصويت على النحو التايل  .                   أعضاء عن التصويت ٤        وامتناع 

                                                            التشيكية، وإكوادور، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، وغانا،                 واجلمهوريـة              وكـندا،              األرجنـتني،   :       املؤيدون
                     كوريا، ورومانيا،                                                  واملكسيك، وهولندا، وبريو، وبولندا، ومجهورية                والـيابان،               وغواتـيماال،   

  .                                                             واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي          وأوكرانيا،         وسويسرا، 

                                                                  والبحرين، وبنغالديش، والصني، وكوبا، وجيبويت، وغابون، واهلند،                  وأذربيجان،           اجلزائـر،   :        املعارضون
         الروسي،              تان، واالحتاد                                                         واألردن، وماليزيا، ومايل، واملغرب، ونيجرييا، وباكس                   وإندونيسـيا، 

  .                                                                   واململكة العربية السعودية، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وتونس

  .                    ، والفلبني، وموريشيوس         وزامبيا        الربازيل،  :        املمتنعون

      كل      ممثلو   )(A/HRC/2/L.44                                             للتصويت قبل التصويت على مشروع املقرر                                ً      ذاهتا، أدىل ببيانات تعليالً         اجللسة    ويف -   ٢٤٧
  ،  )                                 طالب االنضمام إليه وهو رومانيا                               يف اجمللس، وباسم البلد            األعضاء                                       باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب        (    دا          من فنلن 

  .                          العظمى وآيرلندا الشمالية        لربيطانيا                       وفرنسا، واململكة املتحدة 

    ١٠            وامتناع     ١١          مقابل        ً   صوتاً   ٢٥         بأغلبية      عتمد    فا                                                ذاهتا، أجري تصويت مسجل على مشروع املقرر              اجللسة    ويف -   ٢٤٨
  :       التايل     النحو                        وجاءت نتيجة التصويت على   .                 أعضاء عن التصويت

                                                                     البحرين، بنغالديش، الربازيل، الصني، كوبا، جيبويت، غابون، اهلند،                    أذربـيجان،            اجلزائـر،   :       املؤيدون
       االحتاد                                                                          األردن، مالـيزيا، مايل، املكسيك، املغرب، نيجرييا، باكستان، الفلبني،                       إندونيسـيا، 
  .    تونس                                                         ململكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، سري النكا،          الروسي، ا

                                               هولندا، بولندا، رومانيا، سويسرا، أوكرانيا،          أملانيا،                                         اجلمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا،           كندا،  :        املعارضون
  .                   وآيرلندا الشمالية      العظمى                       اململكة املتحدة لربيطانيا 

                        بريو، مجهورية كوريا،             موريشيوس،                          ، غواتـيماال، اليابان،                          إكـوادور، غانـا              األرجنـتني،   :        املمتنعون
  .                أوروغواي، زامبيا

          للتصويت              ً  ببيانات تعليالً     كوريا                                                                             اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممـثلو كـل مـن إكوادور، وإندونيسيا ومجهورية                  ويف -   ٢٤٩
  .           بعد التصويت

                   أي إجراء بشأن        اجمللس               امة، مل يتخذ                                        من النظام الداخلي للجمعية الع        ١٣١            ً             املقرر، وعمالً باملادة           اعتماد        وعقـب  -   ٢٥٠
  .       نفسها       باملسألة         املتعلق  ،A/HRC/2/L.45                              مشروع املقترح الوارد يف الوثيقة 

  .   ١١٥ / ٢        ، املقرر                األول، الفرع باء                                      نص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل    على        ولالطالع -   ٢٥١
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  تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة عن دورته الثانية-      ًرابعا 

              موسى بريزات      السيد                              ، عرض املقرر ونائب الرئيس،         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٥       اجللسة   يف -   ٢٥٢
                           الذي يتضمن، على التوايل،      ) A/HRC/2/L.11 و  A/HRC/2/L.10 (                                               ، مشـروع تقريـر اجمللس عن دورته الثانية           )     األردن (

         تشرين  ٦               للمجلس، يف      ٣٠           ام اجللسة                         إجـراءات حىت اختت           بشـأهنا                                                الوقـائع ونصـوص املقـترحات الـيت اختـذت           
  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول

  .          االستشارة    بشرط          التقرير      مشروع        واعتمد -   ٢٥٣

  .                                                 أن يعهد إىل املقرر بوضع اللمسات األخرية على التقرير    اجمللس      وقرر -   ٢٥٤
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 املرفقات

 ملرفق األولا

 جدول األعمال

  .                              إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١

   ".               جملس حقوق اإلنسان "          واملعنون     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠         العامة                  تنفيذ قرار اجلمعية - ٢

  .                                                    تقرير إىل اجلمعية العامة عن أعمال اجمللس يف دورته الثانية - ٣
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 املرفق الثاين

                                                                        مـا يترتب من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية على املقرر           
      لديون                                              بشـأن آثـار سياسات اإلصالح االقتصادي وا           ١٠٩ / ٢

                                                           اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

                                                       يقرر جملس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل املفوضة السامية            ،A/HRC/2/L.17                               مبوجـب أحكـام مشروع املقرر        - ١
       دولية،                                                                                                                 حلقـوق اإلنسان عقد مشاورة للخرباء لبحث مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترح، ودعوة املؤسسات املالية ال               

                                                                                                                  وخباصـة البـنك الدويل وصندوق النقد الدويل، ومصارف التنمية اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة املختصة، واخلرباء                
  .                                          وأصحاب املصلحة الوطنيني إىل املسامهة يف املشاورات

   ١  ١٥     ٠٠٠                                                                                                وإذا اعـتمد جملـس حقوق اإلنسان مشروع املقرر، ترتب على ذلك تكاليف كاملة إمجالية تبلغ                  - ٢
                                                                   لتغطـية خدمات املؤمترات إلجراء مشاورة للخرباء ملدة ثالثة أيام يف جنيف،      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                         دوالر يف فـترة السـنتني     

  :                                                                                      ّ        والسفر، وبدل اإلقامة اليومي لسبعة خرباء، واخلدمات االستشارية ذات الصلة، وذلك على النحو املبّين أدناه

  بدوالرات الواليات املتحدة

                                                     جلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات        ، شؤون ا ٢      الباب    ٨٠     ٧٠٠

   )                                              السفر وبدل اإلقامة اليومي واالحتياجات االستشارية (              ، حقوق اإلنسان   ٢٣      الباب    ٦٨     ٥٠٠

  )                   تكاليف خدمة املؤمترات (                    هاء، اإلدارة، جنيف   ٢٨      الباب   ١     ٨٠٠

      اجملموع     ١٥١     ٠٠٠

                                     يف إطار البابني املذكورين أعاله لتنفيذ     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                        لربناجمية لفترة السنتني                                        ومل تـدرج اعتمادات يف امليزانية ا       - ٣
  .                                 ولذلك سوف يقتضي األمر موارد إضافية  .                       األنشطة املطلوبة يف املقرر

        كانون   ١٩        املؤرخ    ٢١٣ /  ٤١                                                                                وجيـدر الـتذكري أنـه مبوجب اإلجراءات اليت أرستها اجلمعية العامة يف قراريها              - ٤
                                       ، ينشأ صندوق طوارئ لكل فترة سنتني           ١٩٨٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١          املؤرخ      ٢١١ / ٢ ٤    ، و     ١٩٨٦         ديسـمرب    /    األول

                         ومبوجب هذا اإلجراء، إذا      .                                                                                             السـتيعاب الـنفقات اإلضافية الناشئة عن واليات تشريعية غري مدرجة يف امليزانية الربناجمية             
                                          شطة املعنية إال من خالل نقل املوارد من                                                                                       اقترحت نفقات إضافية تتجاوز املوارد املتاحة من صندوق الطوارئ ال تنفذ األن           

                                                           وإذا مل حيدث ذلك، سيتعني تأجيل هذه األنشطة اإلضافية إىل            .                                                         اجملاالت ذات األولوية املنخفضة أو تعديل األنشطة القائمة       
  .              فترة سنتني الحقة

              أخرى يف فترة                                                                                             وال ميكن تغطية املخصصات اإلضافية من صندوق الطوارئ، حيث إن التكاليف املتوخاة ألنشطة               - ٥
ُ  ِّ                                                                                        اليت ُحمِّلت للصندوق ينتظر أن تستنفد موارد الصندوق قبل الدورة احلادية والستني للجمعية                  ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦          السـنتني         

                                                 شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي         ( ٢                                                       وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد أنشطة يف إطار األبواب             .       العامة
      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                  من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني    ))     جنيف (       اإلدارة  (      هاء   ٢٨ و  )         اإلنسان    حقوق   (  ٢٣ و  )               وإدارة املؤمترات

                                                                                                                              مـن األنشـطة الـيت ميكـن تقليصـها أو تأجيـلها أو إهناؤها أو تعديلها لتلبية االحتياجات اإلضافية الصافية البالغة                     
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                                          علها تفترض أنه من املمكن استيعاب جزء                                                                   دوالر، رغم أن االستعراض األويل الذي قامت به األمانة ج             ١٥١     ٠٠٠        قيمتها  
                                                                                             وسوف تسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد منها للوفاء باالحتياجات                .                      من االحتياجات املقدرة  
                                                                             ولدى استعراض اجلمعية، يف دورهتا احلادية والستني، مسألة التقديرات املنقحة           .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                         الالزمة يف فترة السنتني     

                                                                                                                           الناشـئة عـن املقـرر الذي اختذه جملس حقوق اإلنسان، يتوقع أن تكون األمانة قادرة على إبالغ اجلمعية بكيفية تلبية                     
  .                 االحتياجات اإلضافية

  /               كانون األول    ٢١               باء املؤرخ       ٢٤٨ /  ٤٥         ً                         ً                                     وجيـدر أيضـاً التذكري بأحكام اجلزء سادساً من قرار اجلمعية العامة              - ٦
                                                                                  اللجنة التأكيد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة التابعة للجمعية                        ، الـذي أعادت فيه        ١٩٩٠         ديسـمرب   

  .                                                                                                          واملكلفة مبعاجلة املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، كما أكدت من جديد دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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 املرفق الثالث

 احلضور

 األعضاء

       اجلزائر

                                                        ، السيد حممد شعبان، السيد بومدين ماهي، السيد محزة           **                    ، السيد حممد بصديق    * ي                    السيد إدريس اجلزائر   
                                                                                                     خلـيف، السيد نسيم غواوي، السيدة منية لوااللن، السيد فيصل سي فضيل، السيد مسري ستييت، السيد                

  .                            مصطفى عباين، السيد سعيد شعباين

        األرجنتني

                                         ، السيد سريجيو سريدا، السيد سيباستيان        ** ا                                 ، السيد أرنستو مارتينيز غوندر     *      دومونت  .                 السيد ألبريتو ج  
  .       روزاليس

         أذربيجان

  .                                                             ، السيد آزاد جعفروف، السيد سيمور ماردالييف، السيد حممد طاليبوف *                   السيد إلشني أمريبايوف

        البحرين

  .                                 ، السيد ياسر شاهني، السيد عمار رجب *                              السيد عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا

        بنغالديش

  .   أمحد  .                                                                  ة عصمت جاهان، السيد مصطفى الرمحن، السيد عندليب إلياس، السيد نعيم أ       ، السيد *               السيد توفيق علي

        الربازيل

                              ، السيد أنطونيو كارلوس دو       **                                           ، السيد سريجيو أبريو إي ليما فلورينسيو       *                          السـيد كلودوالدو هوغويين   
                 ليما، السيدة                                                                                                  ناسـيمنتو بيدرو، السيدة آنا لوسي جنتيل كابرال بيترسن، السيدة باتريسيا ماريا أوليفريا            

                                                                                                       كلوديـا دي آجنيلو باربوسا، السيدة لوسيانا دا روشا مانزيين، السيدة رجييان مارا كونسكالفيس دي               
  .                      ميلو، السيد مغايل نافيس

 

                                                      

  .   ممثل *
  .         ممثل مناوب **
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         الكامريون

                                                 ، السيدة أوديت ميلونو، السيد صموئيل مفوندو         **                          ، السيد فرانسيس نغانتشا    *                           السيد مارتن بلينغا أبوتو   
  .                                        ويف، السيدة شانتال ناما، السيد بريتن بيدميا                      أيولو، السيد ميشيل ماه

     كندا

                              ، السيد جون فون كوفمان، السيد   **                   ، السيدة غينث كوتس   **                      ، السيد تريي كورمييه    *                  السـيد بول ماير   
َ                                                                            روبـرت سينكلري، السيدة ناديا ستَوير، السيدة سارة فيلوتس، السيدة باتريسيا زافريوتشا، السيد كيث                                            

  .                        بوستيد، السيدة أديل ديون

     الصني

                                                                 ، السيد هو بن، السيد جاو تسينغ، السيدة يل ون، السيد كي              **                  ، السيد ال ييفان    *                   السـيد شا زوكانغ   
  .                                                  يوشنغ، السيد جانغ يي، السيد جو فنغ، السيد وو تشنكي

     كوبا

                       ، السيد يوري أرييل غاال  *                 ّ            ، السيد رودولفو رّيس رودريغيس *                                   السيد خوان أنطونيو فرينانديس باالسيوس
ـ    **       لوبـيز                                                                                        يدة ماريا دل كارمن هرييرا، السيد كارلوس هورتادو البرادور، السيدة كلوديا برييز                    ، الس

  .                                 الفارس، السيد رفائيل غارسيا كوالدا

                  اجلمهورية التشيكية

                                             ، السيد بافل هورنسري، السيد بيتر هنانك،         **                               ، السيدة فريونيكا ستروميسكوفا    *                     السـيد توماس هوساك   
  .                 السيد لوكاش ماشون

      جيبويت

  .                                   ، السيد حسن دواال، السيدة سارة كوامي *            مد سعيد دواال       السيد حم

       إكوادر

                                                                                ، السيد غالو الريناس سريانو، السيد آرتورو كابريرا هيدالغو، السيد كارلوس            *                        السيد موريسيو مونتالفو  
  .                                          سانتوس ريبيتو، السيد لويس فاياس فالديفييسو

       فنلندا

                               ، السيدة كاتري سيلفربريغ، السيد   **          ساتو ماتيال         ، السيدة   **                     ، السيدة جوهانا سوربا *                 السيد فيسا هيمانني
                                                                                          تابان كيفيال، السيد الس كيسالو، السيدة ساتو سويكاري، السيدة ميا رين، السيدة كريسيت بويانكوما، 

  .                                                                                    السيدة آن ماري فروبريغ، السيدة ليسا ماريا، السيدة تابيو رانتانن، السيدة كاتيا كاالماكي
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      فرنسا

                                                                   ، السيد ميشيل دوسان، السيدة سيلفي بريمان، السيد مارك ياكوميين، السيد  *            موريس ريبري-          السيد جان 
                                                                                                       كريسـتوف غيـلهو، السـيد جاك بيليه، السيد أرمان ريبريول، السيد دانيال فوجني، السيد فرانسوا                
                                                                                                          فاندرفيل، السيد فابيان فيشي، السيد رفائيل دروزوفسكي، السيد إمانويل بينيدا، السيد رفائيل تراب،             

  .                                                      ة غاليان باالريه، السيدة سيدوين توماس، السيدة ماريان زيس     السيد

      غابون

                                       ، السيد كورنتان هريفو أكيندنغوي، السيدة   **                    ، السيد باتريس توندا *                      كالفيه ماغانغا موسافو-          السيد بيري 
  .                                                     أليس مامينغوي، السيدة فلورنس ياما، السيدة أوبريج نغوما

       أملانيا

                               ، السيد بيتر روثن، السيد مارتن   **                           ، السيدة بريغيتا زيفكر أبري *     تاينر               ، السيد مايكل س *               السيد غونتر نوك
                                                                                              هـوث، السـيد هربرت بك، السيد أندرياس بريغ، السيد هولغر رابيور، السيدة أنكه كونراد، السيدة      
                                                                                              سـوزان فروز غاير، السيد فرانك نيومان، السيد مارتن فريك، السيدة هريتر ديبلر غملن، السيد فولكر   

  .            هولغر هايباخ          بك، السيد 

     غانا

                      ّ                                 ، السيد صموئيل نريكاي تّته، السيدة سيلفيا أدوسو،          **              َ  ْ     ، السيد بول آرَينْ    *        برميه -      أوسي    .           السـيد ك  
  .                                          السيدة ميليسنت تاندوه، السيدة لوريتا أسيدو

         غواتيماال

   ا،                                               ، السيدة أنابيل ريفريا، السيد لويس كارانز        **                                 ، السيد كارلوس رامريو مارتينيز     *                    السيد فرانك ال روي   
                                                                                                   السيدة ستيفاين هوخشتتر سكينر كلي، السيد إستواردو مينسس، السيدة إنغرد مارتينيز غاليندو، السيدة       
  .                                                                                        سوملي باريوس مونزون، السيدة سوليداد أورويال أريناليس، السيدة لسلي كورزو، السيدة مرينا بونسه

     اهلند

                              وري، السيد رجيف تشاندر، السيد                ، السيد ماجنيف ب  **                     ، السيد موهيندر غروفر *                    السيد سواشباوان سينغ
                                                                                             إندرا ماين باندي، السيد كوماريسان إالنغو، السيد فيجاي كومار تريفيدي، السيد مونو مهاوار، السيدة 

  .     مينون  .                                                      نوتان مهاوار، السيد آرمسترونغ تشانغسان، السيدة سوجا ك

          إندونيسيا

                                  يدة ويويك ستياوايت، السيد سونو           ، الس   **                                   ، السيد غوسيت أغونغ ويساكا بوجا      *                      السيد مكارم ويبيسونو  
                                                                                                  سـومارنو، السـيد جوين سيناغا، السيد ديدي رفاعي، السيد بين يان بيتر سياهان، السيدة ديانا إميليا      

  .                                ساري سوتنكو، السيدة كريستني رفينا



A/HRC/2/9 
Page 70 

 

        اليابان

        ، السيد   **                     ، السيد مساتو كيتريا    **                     ، السيد شيغريو أندو     **                        ، السيدة فوميكو سايغا    *                          السـيد إيشـريو فوجيساكي     
                                                                                              ، السيد تتسويا كيمورا، السيد شيغريو أوريهانا، السيد أوسامو ياماناكا، السيد شو ناكاغاوا،          **             هريوشي مينامي 

                                                                                                               السـيدة يوكـيكو هارميوتو، السيد أكريا كاتو، السيد مساكو كاتو، السيدة مايوكو فوكودا، السيدة توموكو                
  .                     ا، السيدة هيتومي ساتو                                                 ماتسوزاوا، السيد ديريك سكيليكي، السيدة تومومي شيو

      األردن

                                                                            ، السيد حسام احلسيين، السيد بشار أبو طالب، السيد حسام قداح، السيد حممد هنداوي،  *                 السيد موسى بريزات
  .                  السيدة هنلة الرفاعي

        ماليزيا

  .                                               ، السيدة مساملة مصطفى كمال، السيد خمتار أدهم موسى  **                     ، السيد عمران حممد زين *                 السيدة هسو كينغ يب 

    مايل

                                                           ، السيد حممدو دياكييت، السيد بكري دومبيا، السيد سيكو           **                        ، السيدة فطوماتا ديال    *                      السيد صديقي األمني سو    
  .                                        كاسي، السيد احلاكم مايغا، السيد عبداهللا باين

         موريشيوس

                                                                       ، السيد حممد إقبال التونا، السيد فيشواكارما مونغور، السيد هوميس           *                                      السـيد سري بايو تشكيتان سريفانسينغ     
  .                               ر سوكماين، السيدة رينا ولفرد ريين    كوما

       املكسيك

                                               ، السيد رودريغو البارديين، السيد خوسيه أنطونيو     **                       ، السيد بابلو ماسيدو    *                                    السـيد لويـس ألفونسـو دي ألبا       
                                                                                                                    غـيفارا، السيدة إيليا سوسا، السيدة ماريانا ساالزار، السيد إنريكه أوتشوا، السيدة كلوديا غارسيا غيزا، السيد            

  .                                                                     سانشيز، السيدة كريستا غونزاليس، السيد فكتور غنينا، السيدة غارسيا برييس            خوان مانويل 

      املغرب

                                                                                    ، السيد حممد عبد النبوي، السيد عبد اجمليد غميجه، السيد إدريس اسباعني، إدريس              *                       السـيد حممـد لوليشكي    
               ر، السيد أمحد                                                                                                نـاجم، السيدة خدجية بارودي، السيد حممد الصباين، السيد عمر قادري، السيدة فاطمتو منصو             

  .                              الغرنوكي، السيد عبد العلي رامي

       هولندا

                                                                ، السيد بيتر رامر، السيد هانو فورزنز، السيدة سوينا فان            **                       ، السيد بيت دي كلريك     *                            السـيد بودوين فان أنينام    
                                                                                                                 ديـر مري، السيد يوريس غيفن، السيد فلم أوسترفلد، السيدة ماريوالن تالسما، السيدة ماريون كابيين فان دي                 

  .    يللو   كوب
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       نيجرييا

                                                    ، السيد كونكه أديياجنو، السيد بايو أجاغيب، السيد احلسن   **                       ، السيد عبدل بن رمداب   *                        السـيد حكيم بابا أمحد    
                                                                                            حيىي، السيد تيموثي أدودو، السيد عبدل أوروح، السيد أنطوين إغواه، السيد أبو بكر موازو،             .               حسني، السيد س  

  .       بالوغون  .       لسيد ت                                 أمانه، السيد أغوسيوبو أوبيوولو، ا  .         السيدة ج

        باكستان

                                                                                        ، السيدة ختمينه جاجنوا، السيد منري أمحد، السيد رضوان سعيد شيخ، السيد فيصل نياز               *                     السـيد مسـعود خان    
                                                                                                           ترمـزي، السـيد أمحر امساعيل، السيد حممد سعيد سروار، السيد حممد فيصل، السيد سيد علي أسعد غيالين،                  

  .               السيد كشمال طارق

    بريو

                                        ، السيدة أليانا براون، السيدة كلوديا      **                              ، السيد كارلوس شوكاو بورغا     *          س كوادروس                          السـيد مـانويل رودريغ    
  .                                                                                          غيفارا دي ال جارا، السيد إليهاندرو نريا، السيد إنيت سيفالوس أغويالر، السيدة كارين مازيرا غويلن

       الفلبني

                           د ميغيل باوتيستا، السيد                                          ، السيدة جونيفري ماهيلوم وست، السي       **                        ، السيدة غريس برنسيسا    *                    السيد أنريكه منالو   
  .                                                          رايل تيجادا، السيد خيسوس أنريكه غارسيا، السيدة اليزل فريناندس

       بولندا

                                                                             ، السيد زبغنييف راماجوسكي، السيد باويت زاليسكي، السيد أندريه سادوس،           *                         السـيد زيسـالف راباسكي     
                              نا زوريك، السيدة أغننييجكا                                                                                   السيد مريوسالف لوجكا، السيد ماريك مادي، السيد أندريه جمتال، السيد كريستي          

  .                          فزنكييفتش، السيد ماجي ياجنك

             مجهورية كوريا

                   مني ليم، السيد    -                          جو تشوي، السيد هون      -                ، السيد سونغ      **            هي تشانغ  -                ، السيد دونغ     *                 السيد هيوك تشوي  
  .                      وو كيم، السيد تشول يل-                  جو يل، السيد بيل -     هيون 

        رومانيا

                                                                       ستيلوتا أرهريي، السيد بيترو دومتريو، السيدة كارمن بودغوريانو،                 ، السيد  *                   روميولوس كوستيا  -             السيد دورو    
  .                                                                       السيدة فلورنتينا فويكو، السيد نيكوليتا بليندو، السيدة نيكوليتا بريالديانو
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             االحتاد الروسي

                        ، السيد ألكسندر ماتفيف،   **                        ، السيدة مارينا كورونوفا  **                     ، السيد أوليغ ماجلينوف *                  السيد فالريي لوشينني
                                                                                        يـوري بويشـينكو، السـيد غريغوري لوكيانتسيف، السيد بافيل تشرينيكوف، السيد أندريه                   السـيد   

                                                                                             نيكيفوروف، السيد سريغي شوماريف، السيد ألكسندر توكاريف، السيد أليكسي أخزجييتوف، السيد           
                                                                                                     يوري شرينيكوف، السيد فاسيلي كوليشوف، السيد أليكسي غولتاييف، السيدة نتاليا زولوتوفا، السيدة            

                                                                                                  يـنا خفان، السيد سريغي كوندراتييف، السيدة كريستينا ريديشا، السيد سيمني ليابيشيف، السيدة                غال
  .                                     إيلينا ماكيفا، السيدة أولسيا شوتاييفا

                        اململكة العربية السعودية

، السيد عبد اهللا الشيخ، السيد جميد سعد اجمليد، **، السيد عبد العزيز اهلنادي*السيد عبد الوهاب عطار
د اهللا سليم الشمري، السيد عبد اهللا رشوان، السيد حممد العقيل، السيد علي الباهتام، السيد السيد عب
 .فؤاد راجح

        السنغال

، السيدة فاتو غاي، السيد احلاجي أبو بوي، السيد عبد الوهاب حيدرة، السيد نديام  *السيد شيخ تديان ثيام
 .ايالسيد إحلاجي مالك سو، السيد مكسيم حان سيمون نديغاي، 

             جنوب أفريقيا

، السيد سيغاغواين صموئيل كوتاين، السيدة كتالرينغ سيبيل متلهاكو، السيد بيتسو  *السيدة غالودين متشايل
 .مونتويدي

         سري النكا

                فريناندو، السيد    .                                       ، السيد ياسانثا كوداغودا، السيد و       **                         ، السيدة ساراال فريناندو    *                             السـيد ماهيندا ساماراسينغي   
            ديساناياكي،   .                 باثريانا، السيد د  .                                                    ين، السيد سوميدها أكاناياكي، السيد أمري أجود، السيد س         أماراوردا  .  د  .  ك  .  ج

  .                                           السيدة هريانثي هواماين، السيدة أسوكا وجيثيالكي

       سويسرا

                                                   ، السيد فولفغانغ أماديوس بروهلارت السيدة نتايل         **                دانيال فينيي  -               ، السيد جان     *                      السـيد بلـيز غوديه    
  .                                                            ني، السيدة آنا ثو دونغ، السيدة إستر كامير، السيدة نتاشا كورناز                      كوهلي، السيدة جنني فولك

     تونس

                                                                               ، السيد حممد شقراوي، السيد حممد بل كفي، السيد حامت األندلسي، السيد علي              *                    السـيد مسري العبيدي   
  .                                     شريف، السيد مسري دريدي، السيد حبيب شريف
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         أوكرانيا

                                                 ، السيدة سفتيالنا هومونوفسكا، السيد فولودومري        **                      ، السيد يفهن بريشيدا    *                          السـيد فولودميري فاسيلنكو   
  .                                                                               شكليليفتش، السيدة تتيانا سيمنيوتا، السيدة أولينا بترنكا، السيدة أولغا زاغورودنا

                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

      لسيدة                                                                    ، السيدة كارولني ريس، السيد روب ديكسون، السيد روبرت الست، ا           *                     السـيد نيكوالس ثورن   
                                                                                                          ديـنس ريغـان، السـيدة سيلفيا تشبز، السيدة ألكسندرا دافيسون، السيد ريتشارد وود، السيد ماثيو                
                                                                                              برسـتون، السيدة سارة كاليتون، السيد روبرت غوردون، السيد أليفر ريتشاردز، السيدة ماري كنني،       

  .                 السيد دافيد رايلي

         أوروغواي

                                               ، السيدة اليهاندرا دي بليس، السيدة فالريي        * *                           ، السيد ريكاردو غونزاليس    *                          السـيد غـيلريمو فالـيس     
  .                         كسوكاي، والسيدة بولني ديفس

       زامبيا

                                 ، السيدة أنسيال سنجيال، السيدة       **                      ، السيد ماتياس داكا    *                   ، السيد لف متيسا    *                        السـيدة غريترود إمباوي   
  .                                                            ليليان شوا سيوين، السيد ألفونسو زولو، السيدة باتريشيا كوندولو
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 املتحدة املمثلة مبراقبنيالدول األعضاء يف األمم
        إثيوبيا
        أرمينيا
        إريتريا
        إسبانيا
         استراليا
        إستونيا
        إسرائيل

          أفغانستان
        ألبانيا

                       اإلمارات العربية املتحدة
       أندورا
      أنغوال

          أوزبكستان
       أوغندا
  )         اإلسالمية-        مجهورية (      إيران 
        آيرلندا
        آيسلندا
        إيطاليا

         باراغواي
        بربادوس
        الربتغال

          دار السالم  ين    برو
   كا    بلجي

        بلغاريا
     بليز
     بنما
    بنن

      بوتان
         بوتسوانا

             بوركينا فاسو
        بوروندي

               البوسنة واهلرسك
        بوليفيا

      يالروس ب
       تايلند
      تركيا

                 ترينيداد وتوباغو

     تشاد
     توغو

       ليشيت-      تيمور 
        جامايكا

                         اجلماهريية العربية الليبية
                     مجهورية ترتانيا املتحدة
                     اجلمهورية الدومينيكية

                          اجلمهورية العربية السورية 
                     مجهورية كوريا الشعبية

           الدميقراطية
                           مجهورية الكونغو الدميقراطية 

              اليوغوسالفية              مجهورية مقدونيا
            السابقة
       جورجيا
      جيبويت
        الدامنرك
       رواندا

        زمبابوي
           سان مارينو
          السلفادور
         سلوفاكيا
         سلوفينيا
         سنغافورة
        السودان
       السويد
     شيلي
      صربيا
       العراق
     عمان
      غينيا

                غينيا االستوائية
  )             البوليفارية-       مجهورية  (         فنـزويال
         فييت نام
    قربص
    قطر

          قريغيزستان
          كازاخستان

        كرواتيا
        كمبوديا

           كوت ديفوار
       الكويت

          كوستاريكا
         كولومبيا
        الكونغو
      كينيا
      التفيا
      لبنان

       لكسمربغ
         ليتوانيا

           ليختنشتاين
       ليسوتو
 مالطة

 مدغشقر
    مصر

      ملديف
        منغوليا
          موريتانيا
         موزامبيق
        مولدوفا
       موناكو
       ميامنار

      نرويج  ال
       النمسا
      نيبال

          نيكاراغوا
          نيوزيلندا

    اييت ه
        هندوراس
        هنغاريا

                        الواليات املتحدة األمريكية
      اليمن
        اليونان
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 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني

 الكرسي الرسويل

 املراقبون اآلخرون

 فلسطني

 األمم املتحدة

 ة اإلمنائيبرنامج األمم املتحد  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية            منظمة األمم املتحدة للطفولة

 صندوق األمم املتحدة للسكان  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن               

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا

 البنك الدويل  م والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعل

 برنامج األغذية العاملي  منظمة التجارة العاملية
 صندوق النقد الدويل  منظمة الصحة العاملية
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  مكتب العمل الدويل

 املنظمات احلكومية الدولية

 االحتاد األورويب  جملس أوروبا
 االحتاد الربملاين الدويل  الكارييب واحمليط اهلادئ جمموعة دول أفريقيا والبحر 
 االحتاد األفريقي  املنظمة الدولية للفرانكوفونية

 أمانة الكمنولث  املنظمة الدولية للهجرة
 جامعة الدول العربية  منظمة املؤمتر اإلسالمي

 كيانات أخرى

 جلنة الصليب األمحر الدولية  نظام مالطة
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 كوميةاملنظمات غري احل

 املركز االستشاري العام

 االحتاد األمريكي للحريات املدنية  الرابطة الدولية للحرية الدينية

 االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية  )الكويكرز(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

 جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي
 ويل للمرأةاجمللس الد

 االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة 
 االحتاد العاملي للمكفوفني

 االحتاد العاملي لنقابات العمال  املركز اآلسيوي للموارد القانونية
 التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة   العامل الثالث-مركز أوروبا 

 يلالتحالف النسائي الدو  املنظمة الدولية للرؤية العاملية
 التحررية الدولية  منظمة اإلنسانية اجلديدة

  العامل الرابع-احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني   منظمة زونتا الدولية
 حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة             مؤمتر العامل اإلسالمي

 احلركة العاملية لألمهات  حدة  مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات العالقة االستشارية باألمم املت             
 احلزب الراديكايل عرب الوطين        هيئة الفرنسيسكان الدولية

 جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية          
املركز االستشاري اخلاص

                    االئتالف الدويل للموئل
                            ائتالف مكافحة االجتار يف النساء

                                   ائتالف السحاقيات املناضالت يف أستراليا
                          مي الدويل للمنظمات الطالبية          االحتاد اإلسال

                                          احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها
                               االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

                       االحتاد الدويل ألرض اإلنسان
                      االحتاد الدويل للجامعيات

                                االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
                                    االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية

        للقلم           االحتاد الدويل

                                           االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية
                   احتاد العمل النسائي

                   احتاد احلقوقيني العرب
                     االحتاد اللوثري العاملي

                            االحتاد الوطين للحقوقيني يف كوبا
                            االحتاد الياباين لنقابات احملامني

                                           احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية -            باكس رومانا 
  )                              حلركة الدولية للطالب الكاثوليكيني ا (          والثقافية 

                                احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم  :           باكس كريسيت
          بيت احلرية

                     التحالف الدويل للمرأة
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                                      التحالف العاملي جلمعيات الشابات املسيحية
                          اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
                          التجمع الدويل حلقوق األقليات

                   مجاعة التضامن الدويل
                   مجعية الشعوب املهددة

                             مجعية محاية األطفال غري املولودين
                           اجلمعية الدولية ملكافحة الرق

                    حركة التصاحل الدولية
                        حركة توباي أمارو اهلندية

                      القانون يف خدمة اإلنسان  :    احلق
                            حركة دميقراطيي الوسط الدولية

                                                       حركة القضاء على البغاء واملواد اإلباحية وعلى كافة أشكال 
        اس اجلنس                           العنف اجلنسي والتمييز على أس    

                                الدائرة اإلعالمية ملكافحة العنصرية
           ّ   مجاعة الوّعاظ-                                  الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم 

                                 الربطة الدولية للتعاون بني األديان
                               الرابطة الدولية للحرية الدينية
                            الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان

                       الرابطة الدولية للشرطة
                                   عقد الشعوب من أجل تعلم حقوق اإلنسان

                من أجل البيئة     العمل
                                اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

                        اجمللس االستشاري األنغليكاين
                              جملس التنسيق للمنظمات اليهودية

                 جملس السلم العاملي
                   اجمللس النروجيي لالجئني

                        املدافعون عن حقوق اإلنسان
                               املرصد الدويل للعمل من أجل املرأة

                 مرصد حقوق اإلنسان
         يط اهلادئ                      رابطة القانون آلسيا واحمل

                                    الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها
                                         الرابطة الدولية للطالب الشبان الكاثوليكيني

                                   الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني
                               الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب
                               الرابطة السويدية للتعليم اجلنسي

                  رابطة منع التعذيب
    نوب                                                        الـرابطة النسـائية لعمـوم مـنطقة احمليط اهلادئ وج          

              شرقي آسيا
                                      الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

                                      الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية
                                                           الشـبكة القانونـية الكـندية لشؤون فريوس نقص املناعة          

      اإليدز /      البشري
                                                        شـبكة املـنظمات النسـائية غـري احلكومية يف مجهورية          

                  إيران اإلسالمية
                         الطائفة البهائية الدولية

                    مؤسسة دانييل ميتران   ":         احلريات-      فرنسا  "
                                     فريق العمل الدويل لشؤون السكان األصليني

                                                  اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان
                       جلنة احلقوقيني الكولومبيني

                                      املنظمة التونسية لألطباء الشبان بال حدود
                               اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-             منظمة الشمال 

           حايا العنف                 منظمة الدفاع عن ض
                                   املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم
                            املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي

                                                    املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
                            املنظمة الدولية ملكافحة العنف
                           منظمة سويسرا ملعلومات اإليدز

                    منظمة احلقوق العاملية
                      املنظمة العاملية للمرأة

              ناهضة التعذيب                املنظمة العاملية مل
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                    منظمة العفو الدولية
                               املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

                        املركز األورويب حلقوق الغجر
                 مرصد األمم املتحدة

                                  مركز جنوب آسيا لوثائق حقوق اإلنسان
                   مركز سيمون فيزنثال

                             املركز العاملي لتبادل املعلومات
                                           املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء

                                     كز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية   املر
                                   املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية

                         اجمللس األسترايل حلقوق اإلنسان
                منظمة األرض احلية

               املعونة املسيحية
                      منظمة التعليم الدولية

                                                    منظمة التطوع الدولية من أجل املرأة والتعليم والتنمية
                             اهليئة الدولية للخدمات العامة

                                يئة الدولية لضريبة الضمري والسالم  اهل
                ً                   منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان

                                            املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية
                                                             مـنظمة العمـل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة           

                  البحريات الكربى
                                                     منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية

                      ئية الصهيونية الدولية            املنظمة النسا
  "              الوالية الدولية "      منظمة 

                                     املنظمة اهلولندية للتعاون اإلمنائي الدويل
                           مؤسسة القمة العاملية للمرأة
                       مؤسسة ميوشيكاي أربغاتو

                                   املنظمة النسائية الصهيونية يف أمريكا  :       هاداسا
                      هيئة رصد األمم املتحدة 

                              اهليئة الدولية ملراسلون بال حدود
                                   تحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب             وكالة املدن امل

 
 
القائمة

                                              االحتاد الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني
                                                           االحتـاد الـدويل حلمايـة حقوق األقليات اإلثنية والدينية         

                              واللغوية وغريها من األقليات
                               االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

              ييز والعنصرية                                   احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التم
                                              حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب

                     رابطة التعليم العاملي
                                             الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية

                                    الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم
                      رابطة املواطنني العامليني

                                        شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

                              هلادئ للمرأة والقانون والتنمية                منرب آسيا واحمليط ا
                      جلنة دراسة تنظيم السلم

                          اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية
                         مركز تطوير القانون الدويل

                               املركز الدويل حلقوق نقابات العمال
                             مركز اليونسكو يف إقليم الباسك

                 مكتب السلم الدويل
                        منظمة بناي بريث الدولية

                         منظمة سوكا غاكاي الدولية
          ة الدولية             املؤسسة البوذي

                   مؤسسة فريدريش إيربت
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 املرفق الرابع

 * قائمة بالوثائق الصادرة للدورة الثانية للمجلس-ألف 

                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  
 رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/2/1              جدول األعمال 

امنة تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن دورهتا الث
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥-٧واخلمسني، جنيف، 

 A/HRC/2/2- 
A/HRC/Sub.1/58/36 

 Corr.1و
                                                                         تقريـر املقـررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء            
                                                                 جهنجري، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز        

          سيد دودو                                                       العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ال        
               بشأن التحريض    ١٠٧ / ١        ً                              ديـني، عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        

                                              على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

٢ A/HRC/2/3 

                           من أعضاء جلنة التحقيق         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                رسـالة مؤرخة    
                                   بشأن لبنان إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/2/4 

                             الة حقوق اإلنسان يف األراضي                                      تقريـر املقـرر اخلـاص املعين حب       
     ١٩٦٧                         الفلسطينية احملتلة منذ عام 

٢ A/HRC/2/5 

      تقرير   :                                                              الـتحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح       
                           املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/2/6 

                                                               تقريـر املقـرر اخلـاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو            
 ً                                      اً، فيليب ألستون؛ واملقرر اخلاص املعين                                 بإجـراءات موجزة أو تعسف    

                                                                  حبـق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية            
                                                                والعقلـية، بـول هنت؛ واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق           
                      ً                                            اإلنسـان للمشـردين داخلـياً، فالتر كالني؛ واملقرر اخلاص املعين           

               ى معيشي مناسب،                                       بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستو
                         البعثة إىل لبنان وإسرائيل  :            ميلون كوثري

٢ A/HRC/2/7 

                                                      

                                               ُ         ً                                     صادرة للدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان أُتيحت أيضاً للدورة الثانية للمجلس يف                                 قائمـة الوثائق ال    *
   ).              ، املرفق الثالث(E/2006/23-E/CN.4/2006/122                 من جدول أعماله  ٢           إطار البند 
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بند جدول 
 رمز الوثيقة األعمال

                                                                    تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جون زيغلر، عن البعثة           
                    اليت قام هبا إىل لبنان

٢ A/HRC/2/8 and Corr.1 

 A/HRC/2/CRP.1 ١                   حالة إعداد الوثائق  :                مذكرة من األمانة

                            تقرير اخلبري املستقل، السيد      :                                 حالـة حقوق اإلنسان يف الصومال     
           غامن النجار

٢ A/HRC/2/CRP.2 

                                                            متابعة الستعراض إدارة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        
                           تقرير وحدة التفتيش املشتركة  :       اإلنسان

٢ A/HRC/2/CRP.3 

حلقوق متابعة الستعراض إدارة مفوضية األمم املتحدة السامية 
 اإلنسان

٢ A/HRC/2/CRP.4 

 A/HRC/2/INF.1 ٤            قائمة احلضور

                                                             موجـز تقارير اجللسات اليت عقدها اجمللس يف دورته الثانية،          
       وتصويب

 A/HRC/2/SR.1-35/ 

Corrigendum 

 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة

بند جدول  
 رمز الوثيقة األعمال

  :                ستعراض الواليات                                        فـريق عـامل حكومـي دويل بشـأن ا         
           مشروع مقرر

٢ A/HRC/2/L.2/Rev.1 

 A/HRC/2/L.3/Rev.3 ٢           مشروع مقرر  :                            حقوق اإلنسان واحلصول على املاء

 A/HRC/2/L.4/Rev.2 ٢           مشروع قرار  :                         حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 A/HRC/2/L.5/Rev.1 ٢ مشروع قرار: حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

 A/HRC/2/L.6/Rev.1 ٢           مشروع مقرر  :          قة احلقيقة         احلق يف معر

 A/HRC/2/L.7/Rev.2 ٢           مشروع مقرر  :                                التعارض بني الدميقراطية والعنصرية

                                                                إتاحـة إمكانـية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة           
                ، والسل واملالريا )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /      البشري

٢ A/HRC/2/L.8/Rev.2 

                                                         د يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                   حق كل فر  
           مشروع مقرر  :          ميكن بلوغه

٢ A/HRC/2/L.9/Rev.2 
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بند جدول  
 رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/2/L.10/and ٣                                  مشروع تقرير اجمللس عن دورته الثانية

Add.1 

 A/HRC/2/L.11/and ٣              الوثيقة نفسها

Add.1-2 

                                  ألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها                                    املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف ا     
           مشروع قرار  :                                  القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل

٢ A/HRC/2/L.12

             متابعة قرار    :                                                   حالـة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة       
           مشروع قرار  :  ١ / ١-                  جملس حقوق اإلنسان دإ

٢ A/HRC/2/L.13 

  :           جانب واحد                                                    حقـوق اإلنسـان والـتدابري القسرية املتخذة من          
           مشروع مقرر

٢ A/HRC/2/L.14 

 A/HRC/2/L.15 ٢           مشروع مقرر  :              احلق يف التنمية

  :                                                            تكويـن مـالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         
           مشروع مقرر

٢ A/HRC/2/L.16 

                                                              آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية، على التمتع        
     مقرر      مشروع   :                        الكامل جبميع حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/2/L.17 

 A/HRC/2/L.18 ٢           مشروع مقرر  :                                        تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

                                                                اسـتخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة         
                       حق الشعوب يف تقرير املصري

٢ A/HRC/2/L.19 

 A/HRC/2/L.20 ٢           مشروع مقرر  :                     نزاهة النظام القضائي

                                            ات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة                          عـدم جـواز ممارس    
                                                               للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من         

     تعصب

٢ A/HRC/2/L.21 

 A/HRC/2/L.22 ٢           مشروع مقرر  :                                      حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

 A/HRC/2/L.23 ٢                                                 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

      مشروع   :                                                    دعـيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        ت
     مقرر

٢ A/HRC/2/L.24 

  :                                                                  الـتحريض عـلى الكراهـية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح         
           مشروع مقرر

٢ A/HRC/2/L.25 
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بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

                                                              تصـحيح وضـع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         
           مشروع مقرر  :          والثقافية

٢ A/HRC/2/L.26/Rev.1 

                                                                      اجلهـود العاملـية مـن أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز            
                                                             العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ          

                                         واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان

٢ A/HRC/2/L.27/Rev.2 

     عامه                                                        مشـروع جـدول أعمال جمللس حقوق اإلنسان ابتداء من           
           مشروع مقرر  :      الثاين

٢ A/HRC/2/L.28 

 A/HRC/2/L.29 ٢           مشروع مقرر  :                                     نتائج الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان

 A/HRC/2/L.30 ٢           مشروع مقرر  :                                         الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

                                                            إكمال مشروع االتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص املعوقني        
                  مشروع بيان الرئيس  :     ياري               وبروتوكوهلا االخت

٢ A/HRC/2/L.31 

 A/HRC/2/L.32 ٢                  مشروع بيان الرئيس  :                      حقوق اإلنسان للمهاجرين

 A/HRC/2/L.33/Rev.1 ٢                  مشروع بيان الرئيس  :           حقوق الطفل

 A/HRC/2/L.34/Rev.1 ٢           مشروع مقرر  :                           حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

 A/HRC/2/L.35 ٢          من الرئيس                 مشروع قرار مقترح   :                       تقارير اآلليات والواليات

 A/HRC/2/L.36 ٢           مشروع مقرر  :                  العدالة االنتقالية

 A/HRC/2/L.37 ٢           مشروع مقرر  :         سري النكا

 A/HRC/2/L.38/Rev.1 ٢           مشروع قرار  :                اإلفالت من العقاب

 A/HRC/2/L.39 ٢           مشروع قرار  :                          حقوق اإلنسان والرتوح اجلماعي

 :                قة حبقوق اإلنسان                                                 التنفـيذ الفعـال للصـكوك الدولـية املتعل        
           مشروع قرار

٢ A/HRC/2/L.40/Rev.1 

 A/HRC/2/L.41 ٢           مشروع قرار  :               العنف ضد املرأة

 A/HRC/2/L.42/Rev.1 ٢           مشروع مقرر  :                   حرية الرأي والتعبري

 A/HRC/2/L.43 ٢           مشروع مقرر  :                   حقوق الشعوب األصلية

 A/HRC/2/L.44 ٢           مشروع مقرر  :       دارفور

 A/HRC/2/L.45 ٢           مشروع مقرر  :       دارفور
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بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

  :                                                               الـتعاون مـع مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          
           مشروع مقرر  :          أفغانستان

٢ A/HRC/2/L.46 

  :      نيبال  :                                                         التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
           مشروع مقرر

٢ A/HRC/2/L.47 

 A/HRC/2/L.48 ٢ L.44                  تعديل مشروع املقرر 

                                  الوثائق الصادرة يف السلسلة احلكومية

بند جدول  
 رمز الوثيقة األعمال

             موجهة إىل       ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٢                           مذكـرة شـفوية مؤرخـة       
                                                                   مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من البعثة الدائمة          

                                     ألستراليا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

٢ A/HRC/1/G./1 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٢                       مذكـرة شفوية مؤرخة     
                                                                الدائمـة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية           

                        األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/2 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٦                       مذكـرة شفوية مؤرخة     
                                                                الدائمـة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية           

              حلقوق اإلنسان           األمم املتحدة

٢ A/HRC/1/G/3 

                         موجهة من القائم بأعمال     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠            رسالة مؤرخة 
                                                         البعثة الدائمة ألوزبكستان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل  

                      أمانة جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/4 

                              موجهة من البعثة الدائمة         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨              رسالة مؤرخة   
ـ                                                دى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل املفوضة                          لليختنشـتاين ل

                    السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/5 

                   موجهة من بعثة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٤                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                                السـودان الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة           

                جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/6 

                   موجهة من بعثة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                                السـودان الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة           

                جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/7 
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بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

                   موجهة من بعثة        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                               السـودان الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس           

          وق اإلنسان      جملس حق

٢ A/HRC/1/G/8 

                    موجهة من املمثل        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠                   رسـالة مؤرخة يف     
                                                                 الدائم للبنان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس           

            حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/1/G/9 

- - - - - 

 


