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 جملس حقوق اإلنسان
 لدورة الثانيةا

  من جدول األعمال٣البند 

 التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة الثانية
 *انجمللس حقوق اإلنس

 )األردن(السيد موسى بريزات : نائب الرئيس واملقرر

 **مشروع تقرير اجمللس

 املعقودة يف   ٣٥ ال تعكس هذه اإلضافة ملشروع التقرير سوى املقرر الذي اعتمده اجمللس يف جلسته               -: ملحوظة[
 .] ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

                                                      

كما " مشروع إطار برنامج عملها   "على جدول أعمال الدورة الثانية و     يرتكز شكل هذا التقرير      *
ولذلك ال ينبغي اعتباره سابقة لدورات      . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥اعـتمدمها اجمللس يف مقرره      

 .اجمللس مستقبالً

د املدرجة يف    وإضافاهتا فصول التقرير املتعلقة بتنظيم الدورة والبنو       A/HRC/2/L.10تتضـمن الوثيقة     **
 . وإضافاهتاA/HRC/2/L.11وسترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الوثيقة . جدول األعمال

Distr. 
LIMITED 
 
A/HRC/2/L.11/Add.2 
29 November 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/2/L.11/Add.2 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة 

املقررات املعتمدة قبل [اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية املستأنفة القرارات واملقررات اليت     -ثانياً 
 ٣  ..................................Add.1 وA/HRC/2/L.11 ترد يف الوثيقتني ٣٥اجللسة 

 ٣ املقررات -ألف  

 ٣ ..................................  تأجيل النظر يف مشاريع مقترحات-٢/١١٦  
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 القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية املستأنفة  -ثانياً 

  املقررات-ألف 

   تأجيل النظر يف مشاريع مقترحات-٢/١١٦ 

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

 :إىل الدورة الثالثة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.13  متابعة قرار جملس حقوق : اضي الفلسطينية احملتلةحالة حقوق اإلنسان يف األر"املعنون
 ؛"١/١-اإلنسان دإ

- 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 

 :إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان

- 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 ؛" السامية حلقوق اإلنسانتكوين مالك مفوضية األمم املتحدة" املعنون 

- A/HRC/2/L.18 ؛"تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان" 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 ؛"لكامل جبميع حقوق اإلنسانالعوملة وأثرها على التمتع ا" املعنون 

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

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

- A/HRC/2/L.26/Rev.1  ؛"جتماعية والثقافيةتصحيح اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال"املعنون 
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- A/HRC/2/L.30 ؛"الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان" املعنون 

- A/HRC/2/L.31   إمتـام مشـروع االتفاقـية الدولـية 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 

- - - - - 


