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 جملس حقوق اإلنسان
 لدورة الثانيةا

  من جدول األعمال٣البند 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ -سبتمرب / أيلول١٨

 *ة الثانية جمللس حقوق اإلنسانتقرير إىل اجلمعية العامة عن الدور

 )األردن(السيد موسى بريزات : نائب الرئيس واملقرر

 **مشروع تقرير اجمللس

 ال يعكس مشروع التقرير هذا سوى املداوالت اليت جرت حىت اختتام اجللسة الثالثني املعقودة يوم                -: ملحوظة[
س مل خيتتم أعماله وأنه سيواصل اختاذ إجراءات         ومبا أن اجملل   -. ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦اجلمعـة املوافق    

بشـأن مشاريع القرارات ومشاريع املقررات، فإن املداوالت ونصوص القرارات واملقررات املعتمدة ستدرج يف              
 ].التقرير اخلتامي للمجلس عند إعادة انعقاده يف دورته الثانية املستأنفة

 

 

 ــــــــــــــــ

الدورة الثانية كما   " مشروع إطار لربنامج عمل   "ى جدول األعمال و   يرتكـز شـكل هذا التقرير عل       * 
ولذلك ال ينبغي اعتباره سابقة لدورات اجمللس       . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥اعـتمدمها اجمللس يف مقرره      

 .مستقبالً

 املدرجة يف    واإلضافات فصول التقرير املتعلق بتنظيم الدورة والبنود       A/HRC/2/L.10تتضمن الوثيقة    ** 
 . واإلضافاتA/HRC/2/L.11وسترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الوثيقة . جدول األعمال
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 احملتويات

 الصفحة 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية وبيانات الرئيس اليت وافق اجمللس  -ثانياً 
 ٣  ....................................................................عليها يف هذه الدورة

 ٣ ........................................................................قرراتامل -ألف  

 ٣ .................................  حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان-٢/١٠١  

 ٤ ................................  تقارير ودراسات اآلليات والواليات-٢/١٠٢  

 ٥ .  مشروع إطار منقح لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان للعام األول-٢/١٠٣  
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القـرارات واملقـررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية           -ثانياً
  وافق اجمللس عليها يف هذه الدورةوبيانات الرئيس اليت

  املقررات-ألف 

    حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان-٢/١٠١

، بدون  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    )املغلقة (٢٣قـرر جملـس حقـوق اإلنسان، يف جلسته           
قريغيزستان مبوجب اإلجراء املنشأ    تصويت، أن يعلن املقرر الذي اعتمده والذي يتعلق بنظره يف حالة حقوق اإلنسان يف               

 :١٩٧٠مايو / أيار٢٧ املؤرخ ]٤٨-د[ ١٥٠٣وفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان اليت ُعرضت عليه مبوجب اإلجراء وقد نظر 
، واليت ُيزعم فيها حدوث استخدام مفرط للقوة ٢٠٠٠/٣ واالجتماعي  ووفقاً لقرار اجمللس االقتصادي١٥٠٣

 ضد املتظاهرين واللجوء إىل االحتجاز واالعتقال التعسفيني للمحتجني من أجل قمع املعارضة السياسية، 

 يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان املعروضة عليه مبوجب اإلجراء وقد نظر أيضاً 
، واليت ُيزعم فيها اللجوء إىل االستخدام املفرط   ٢٠٠٣/٣فقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  وو١٥٠٣

للقوة، مبا يف ذلك استخدام الذخرية احلية من قبل الشرطة، مما أفضى إىل وقوع وفيات، فضالً عن مضايقة    
سبتمرب / أيلول٤ى املتظاهرين يف  املدافعني عن حقوق اإلنسان والسياسيني املعارضني، وخباصة االعتداءات عل

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

 يف املواد املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان اليت ُعرضت عليه مبوجب اإلجراء    وقد نظر كذلك
امرأتني من أعضاء حركات ، بشأن اغتصاب ٢٠٠٠/٣ ووفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ١٥٠٣

 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

ذ حكومة قريغيزستان اجلديدة خطوات إجيابية لتناول احلاالت املذكورة أعاله   باختاوإذ يرحب
 والتحقيق فيها،

 احلكومة على مواصلة هذه اجلهود بصورة فعالة ويف الوقت املناسب؛يشجع  -١
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 وقف النظر يف املسألة؛يقرر  -٢

 أيضاً تعميم هذا املقرر؛يقرر  -٣

 .ا املقررإىل األمني العام إبالغ حكومة قريغيزستان هبذيطلب  -٤

 ]انظر الفصل الرابع[

    تقارير ودراسات اآلليات والواليات-٢/١٠٢

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

 إن جملس حقوق اإلنسان،" 

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ؤرخة  امل١/١٠٥، و١/١٠٤، و١/١٠٢إىل مقرراته يشري  -١" 

 جبميع التقارير والدراسات املقدمة يف دورته الثانية وباحلوار التفاعلي املوضوعي           حيـيط علماً   -٢" 
 ؛*الذي جرى مع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة ومع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع إىل األمـني العام ومفوضة األمم املتحد يطلـب    -٣" 
بأنشـطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات               

 الصلة؛

 :يقرر -٤" 

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

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

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

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

 ]ثانظر الفصل الثال[

 ـــــــــــــــ

 ). والتصويبA/HRC/2/SR.2-27(انظر احملاضر املوجزة للدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان  * 
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    مشروع إطار منقح لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسان للعام األول-٢/١٠٣

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

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

 ]انظر الفصل الثالث[

- - - - - 


