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 احملتويات

 الصفحة
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 القرارات -ألف
متابعة قرار جملس : ية احملتلةحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطين -٣/١

 ٥ .............................................١/١-حقوق اإلنسان دإ

 ٥ ........................األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي -٣/٢

 ٧ ......................................تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان -٣/٣

جدول أعمال جملس حقوق : ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة رقم  -٣/٤
 ٨ ...... الداخلياإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه

 املقررات -باء
 ٩ ........إرجاء النظر يف مشروع املقرر بشأن حقوق الشعوب األصلية -٣/١٠١

التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا  -٣/١٠٢
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 رته الثالثةالقرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دو -أوالً

  القرارات-ألف 

: حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة -٣/١
 ١/١-متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

 ،إن جملس حقوق اإلنسان 

 ، ٢٠٠٦يوليه / متوز٦ املؤرخ ١/١- إىل قراره دإإذ يشري 

  أن القرار مل ينفذ حىت اآلن،وإذ يالحظ مع األسف 

 ، مبا يف ذلك إيفاد بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل؛١/١-سراع بتنفيذ قراره دإ إىل اإليدعو -١ 

 من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام يطلب -٢ 
 . أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته املقبلة عن تنفيذ القرار الراهن١٩٦٧

 رةاجللسة الثالثة عش 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ 

  صوتاً مقابل صوت واحد،٣٤اعتمد القرار بتصويت ُمَسجَّل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الثالث.  عضواً عن التصويت١٢مع امتناع 

   األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي-٣/٢

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 الذي قررت فيه اجلمعية عقد ١٩٩٧مارس / آذار١٢املؤرخ  ٥٢/١١١ على قرار اجلمعية العامة إذ يؤكد 
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف ديربان 

 ،٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨أغسطس إىل / آب٣١يف الفترة من 

 الذي حددت فيه ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٥٧/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 
اجلمعية إمجاالً األدوار واملسؤوليات اهلامة لشىت أجهزة األمم املتحدة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة على 
الُصعد الدولية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك، بصورة خاصة، جلنة حقوق اإلنسان السابقة اليت آلت واليتها 

 ن إىل جملس حقوق اإلنسان،ومسؤولياهتا اآل

 الذي قررت فيه ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٨/١٦٠ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 
اجلمعية اختتام عقد األمم املتحدة الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وقررت فيه التركيز على التنفيذ 
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صفهما يشكالن أساساً متيناً للتوصل إىل توافق واسع يف اآلراء بشأن امللموس إلعالن وبرنامج عمل ديربان بو
 اختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،

 عاماً منذ بدء إجراءات األمم املتحدة ضد ٦٠ ميثل مناسبة مرور ٢٠٠٦على أن عام وإذ يؤكد  
لثالثة ملكافحة العنصرية اليت مل تتحقق إىل حد كبري برامج عملها، العنصرية، مبا يف ذلك عقود األمم املتحدة ا

 ،٢٠٠١فضالً عن مرور مخس سنوات على انعقاد مؤمتر ديربان يف عام 

 اجلهود احلميدة اليت بذلتها اجلماعة الكاريبية إلبقاء روح ديربان حيةً ويف صدارة اهتمامات وإذ حييي 
 التارخيي الذي اختذته اجلمعية العام باإلمجاع يف ٦١/١٩ الصدد بالقرار ضمري اجملتمع الدويل وإذ يرحب يف هذا

لالحتفال  يوماً دولياً ٢٠٠٧مارس / آذار٢٥ الذي أعلنت فيه اجلمعية يوم ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
 ،إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي بالذكرى السنوية املائتني

 الذي )A/C.3/61/L.53/Rev.1( اقترحته اللجنة الثالثة على اجلمعية العامة  بالقرار الذيوإذ حييط علماً 
 والذي أوصت فيه اللجنة الثالثة اجلمعية بأن تعقد ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢اعتمد بصيغته املنقحة شفوياً يف 

 ،٢٠٠٩مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام 

 طُلب إليه يف القرار نفسه أن يضطلع باألعمال التحضريية  إىل أن جملس حقوق اإلنسان قدوإذ يشري أيضاً 
 ،٢٠٠٩ ملؤمتر ديربان االستعراضي لعام ٢٠٠٧هلذا احلدث وأن يضع خطةً ملموسة حبلول عام 

 إىل أن اجمللس قد طُلب إليه يف القرار نفسه أن يقدم بانتظام إىل اجلمعية العامة معلومات وإذ يشري كذلك 
  عن التقدم احملرز لعقد هذا املؤمتر،٢٠٠٧ية ابتداء من عام حمدَّثة وتقارير مرحل

أن يعمل جملس حقوق اإلنسان مبثابة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي واليت يقرر  -١ 
يكون باب املشاركة فيها مفتوحاً أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة وأيضاً 

 مراقبني وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة؛أمام 

، على ٢٠٠٧مايو / أن تعقد اللجنة التحضريية دورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أياريقرر أيضاً -٢ 
ت مستوى املمثلني الشخصيني لرؤساء الدول أو احلكومات أو ممثلني مناسبني آخرين رفيعي املستوى تسميهم احلكوما

  يف جنيف؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧هلذا الغرض ودورتني موضوعيتني كل منهما ملدة عشرة أيام عمل خالل عامي 

 أن تنتخب اللجنة التحضريية يف دورهتا التنظيمية، على أساس التمثيل اجلغرايف يقرر كذلك -٣ 
 يف مجيع الطرائق املناسبة العادل، مكتباً للجنة التحضريية وأن تقوم اللجنة التحضريية، يف الدورة نفسها، بالبت

للمؤمتر وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت يف أهداف املؤمتر االستعراضي 
 ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واملبادرات التحضريية اإلقليمية وتاريخ املؤمتر ومكان انعقاده؛

خصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة إىل احلكومات والوكاالت املتيطلب  -٤ 
املختصة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وجلنة القضاء على التمييز العنصري 

صب واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تع



A/HRC/3/7 
Page 7 

واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة املكلفني مبتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج 
عمل ديربان، واخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميلية والفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال 

وفريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وآليات حقوق إلعالن وبرنامج عمل ديربان، 
اإلنسان األخرى ذات الصلة أن تساعد اللجنة التحضريية بإجراء دراسات استعراضية وتقدمي توصيات عن طريق 

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إسهاما منها يف بلوغ نتائج املؤمتر االستعراضي؛

 أن مؤمتر ديربان االستعراضي سُيعقد على أساس اإلعالن وبرنامج العمل هذين  من جديديؤكد -٥ 
 ويف ظل احترامهما الكامل وأن أي عملية إعادة تفاوض لن جتري بشأن االتفاقات القائمة الواردة فيهما؛

ملبادرات  أن يركز االستعراض على تنفيذ وإعالن برنامج ديربان، مبا يف ذلك اإلجراءات وايقرر -٦ 
 واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية؛

 إبقاء هذه املسألة ذات األولوية على برنامج عمله وتقدمي تقرير بانتظام عن التقدم يقرر أيضاً -٧ 
 .احملرز إىل اجلمعية العامة

 اجللسة الثالثة عشرة 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ 

 ،١٢ صوتاً مقابل ٣٤اعتمد القرار بتصويت ُمَسجَّل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الثالث. مع امتناع عضو عن التصويت

   تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان-٣/٣

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

ان يف احلالة اخلطرية حلقوق اإلنس" املعنون ٢٠٠٦أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢/١- إىل قراره دإإذ يشري 
 ،"لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية

 ،)A/HRC/3/2( يف تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان وقد نظر 

 ؛)A/HRC/3/2( بتقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان حييط علماً مع التقدير -١ 

ور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشا  يطلب  -٢ 
 .خلص إليه من نتائج وبشأن ما ورد فيه من توصيات ذات صلة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

 اجللسة الثالثة عشرة 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد القرار دون تصويت[
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جدول أعمال جملس : ٦٠/٢٥١امة رقم تنفيذ قـرار اجلمعية الع -٣/٤
 حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه الداخلي

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخة ١/١٠٥ و١/١٠٤ و١/١٠٣يشري إىل مقرراته إذ  

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥  املؤرخ٦٠/٢٥١على أمهية التنفيذ الشامل لقرار اجلمعية العامة وإذ يؤكد  

 املناقشة اليت دارت أثناء دورته الثالثة بشأن هذه املسائل،وإذ يأخذ يف احلسبان  

 إنشاء فريق حكومي دويل مفتوح العضوية عامل ملا بني الدورات بغية صياغة توصيات يقرر -١ 
مه الداخلي وفقاً لقرار حمددة بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله فضالً عن نظا

، وبغية إجراء مشاورات شفافة وشاملة وذات مواعيد حسنة التوقيت يشترك فيها مجيع ٦٠/٢٥٠اجلمعية العامة 
 أصحاب املصلحة؛

 أن يكون حتت تصرف الفريق العامل فترة عشرة أيام من اجللسات املزودة خبدمات يقرر أيضاً -٢ 
 الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ونصفها قبل دورته اخلامسة مما يتيح ما كاملة تكون مواعيد نصفها قبل الدورة
 يكفي من الوقت واملرونة للوفاء بواليته؛

 إىل رئيس اجمللس أن يترأس الفريق العامل، على أن يساعده، عند الضرورة، ميسِّر أعمال يطلب -٣ 
 واحد أو أكثر؛

حلقوق اإلنسان أن تزود الفريق العامل مبا قد  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية يطلب أيضاً -٤ 
 حيتاج إليه من معلومات أساسية بشأن هذه املسائل؛

  إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز هبذا الشأن إىل اجمللس يف يطلب كذلك -٥ 
 .دورته الرابعة

 اجللسة الثالثة عشرة 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ 

 .]انظر الفصل الثالث. ر دون تصويتاعتمد القرا[
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  املقررات-باء 

  إرجاء النظر يف مشروع املقرر بشأن حقوق الشعوب األصلية-٣/١٠١

، قد قرر، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨، يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف إن جملس حقوق اإلنسان 
الوارد يف " حقوق الشعوب األصلية"ملقرر املعنون دون تصويت، أن ُيرجئ إىل دورته القادمة النظَر يف مشروع ا

 .A/HRC/2/L.43الوثيقة 

 .]انظر الفصل الثالث[ 

التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق  -٣/١٠٢
 اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

، إذ أشار ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف إن جملس حقوق اإلنسان، 
، قد قرر، دون تصويت، عقد الدورة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧١إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان 

القادمة حللقة العمل املعنية بالتعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
 .ن ذلك العام، ويفضل أن تعقد يف النصف األول م٢٠٠٧يف عام 

 .]انظر الفصل الثالث[ 

اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري  -٣/١٠٣
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة املؤمتر العاملي 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

 ن وبرنامج عمل ديربانمن تعصب والتنفيذ الفعال إلعال

 ، إذ أشار٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف إن جملس حقوق اإلنسان،  
، وإىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وخباصة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٥إىل قراره 

 كانون ١٦ املؤرخ ٦٠/١٤٤، و٢٠٠٢ديسمرب /نون األول كا١٨ املؤرخ ٥٧/١٩٥قراري اجلمعية العامة 
املعتمد ) A/C.3/61/L.53/Rev.1(، والقرار الذي اقترحته اللجنة الثالثة على اجلمعية العامة ٢٠٠٥ديسمرب /األول

أبريل / نيسان٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٦٨ إضافة إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢يف 
، مع امتناع عضو واحد عن ١٢ صوتاً مقابل ٣٣هذا املوضوع، قد قرر، بتصويت مَسجَّل بأغلبية ، بشأن ٢٠٠٢

 :التصويت، ما يلي

أن يهتم مبقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما  )أ( 
 حقوق اإلنسان معنية بوضع معايري تكميلية،  بإنشاء جلنة خمصصة تابعة جمللس٢٠٠١يتصل بذلك من تعصُّب لعام 

ُتسند إليها والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو بروتوكول إضايف 
لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وذلك لسد الفجوات ) بروتوكوالت إضافية(
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تفاقية وأيضاً لتقدمي معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها املوجودة يف هذه اال
 التحريض على الكراهية العنصرية والدينية؛

 أيام عمل بغية وضع الصكوك ١٠أن يوصي بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها  )ب( 
، رهناً بإجناز الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ ٢٠٠٧ قبل هناية عام القانونية املطلوبة وعقد دورهتا األوىل

الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان عملَه بشأن املعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ، وأن تقدم اللجنة تقارير منتظمة 
 ميلية؛إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف العملية الفعلية لوضع املعايري التك

أن يرحب بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري  )ج( 
التكميلية واملسندة إليهم والية وضع وثيقة أساسية تبني الفجوات اجلوهرية يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

 ن سبل وطرائق هذه الفجوات؛أشكال التمييز العنصري وتقدمي توصيات حمددة بشأ

أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان  )د( 
دعوة اخلرباء اخلمسة إىل اجلزء األول من دورته اخلامسة، هبدف تبادل أويل لآلراء والرؤية ملدة يوم واحد بشأن 

 رياً مؤقتاً يف انتظار إكمال تقريرهم؛املعايري التكميلية بوصف ذلك تدب

يونيه /أن يطلب إىل اخلرباء اخلمسة وضع اللمسات األخرية على تقريرهم قبل هناية حزيران  )ه( 
 لتقدميه إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأن يطلب إىل املفوضية أيضاً العمل على التعميم الفوري ٢٠٠٧

الرمسية، على مجيع احلكومات وغريها من مجيع اجلهات املعنية من شركاء وجهات لتقرير اخلرباء، جبميع اللغات 
 ذات مصلحة حىت يتاح جلميع هذه املؤسسات ما يكفي من الفرصة والوقت لدراسة التوصيات الواردة يف التقرير؛

امج عمل أن يوصي بأن يقوم الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرن )و( 
 وأن تشكل هذه الدورة خامتة تغلق باب ٢٠٠٧سبتمرب /ديربان بعقد اجلزء الثاين من دورته اخلامسة يف أيلول

 مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية؛

ذ الفعال أن يدعو، يف السياق املذكور أعاله، رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفي )ز( 
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان إىل إحالة تقرير اخلرباء اخلمسة إىل اللجنة املخصصة عرب جملس حقوق اإلنسان؛

أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان  )ح( 
ال إلعالن وبرنامج عمل ديربان على النحو الذي عهد به مواصلةَ عمله اهلام فيما يتعلق باحلرص على التنفيذ الفع

 من خالل التركيز على األجزاء احلامسة ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٦٨قرار جلنة حقوق اإلنسان 
 األخرى من إعالن وبرنامج عمل ديربان اليت تقتضي اهتماماً فورياً؛

 وأن تستعمل مجيع ٢٠٠٧ىل قبل هناية عام أن يطلب إىل اللجنة املخصصة عقَد دورهتا األو )ط( 
الوثائق املعروضة عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء يف عملية وضع املعايري التكميلية، وأن يكون من بني 

 الصكوك القانونية الالزمة للمفاوضات؛/أولوياهتا الرئيسية العمل على تقدمي الصك
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مكافحة التمييز داخل املفوضية، وأن راز وإظهار صورة وحدة أن يطلب إىل املفوضة السامية إب )ي( 
 إىل التحديات احلالية اليت  خاصة بالنظرتزود هذه الوحـدة جبميع املوارد الضرورية واإلضافية ضماناً لفعاليتها،

ابية وبأداء يشكلها التمييز العنصري والديين، حىت يتسىن للوحدة أن تضمن قيام املفوضة السامية بتقدمي مسامهة إجي
 دور قيادي يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة كل ما يظهر جمدداً من ويالت العنصرية؛

أن حيتفظ هبذه القضية ذات األولوية ضمن برنامج عمله وأن يستعرض التقدم احملرز بشأهنا يف  )ك( 
 .دورته الرابعة

 .]انظر الفصل الثالث[ 

 ايل جمللس حقوق اإلنسان مرافق املؤمترات والدعم امل-٣/١٠٤

، اعتماد ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف  
 :النص التايل دون تصويت

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي قررت فيه ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري" 
ة أمور، أن جيتمع اجمللس بانتظام طوال العام وبأن يعتمد ما ال يقل عن ثالث دورات يف اجلمعية، يف مجل

السنة، بينها دورة رئيسية، متتد لفترة ال تقل مدهتا عن عشرة أسابيع وأنه جيوز لـه عقد دورات 
 استثنائية، عند الضرورة، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس بتأييد ثلث أعضاء اجمللس،

 أمهية مراعاة التعددية اللغوية داخل األمم املتحدة والنهوض هبا وخباصة أمهية ذ يعيد تأكيدوإ" 
 توفري خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية املناسبة،

برنامج العمل املزدحم للمجلس والصعوبات اليت تواَجه يف احلصول على وإذ يأخذ يف احلسبان " 
 خباصة أثناء العام األول الذي يشهد عملية بناء املؤسسات،خدمات املؤمترات الالزمة، و

 وإذ يأخذ يف احلسبان أيضاً احلاجة إىل ضمان املوارد املالية الضرورية لتنفيذ مقرراته،" 

احلاجة إىل ضمان أن ُيوفَّر للمجلس الدعم الالزم من جانب األمانة واملوارد يعيد تأكيد  -١" 
 ؛٦٠/٢٥١ء على حنو كامل بواليته كما نص عليها قرار اجلمعية العامة املالية الالزمة من أجل الوفا

 إىل األمني العام تقدمي تقرير، يف أقرب موعد ممكن، إىل الدورة احلادية والستني يطلب -٢" 
 :للجمعية العامة عن طرق ووسائل ضمان توفري

ات االستثنائية خدمات املؤمترات، مبا فيها الترمجة الشفوية، وخباصة عقد الدور )أ"( 
 واالجتماعات اإلضافية أثناء الدورات العادية واالجتماعات التنظيمية؛

 بث وقائع مجيع دورات جملس حقوق اإلنسان بانتظام يف موقع خاص لذلك على اإلنترنت؛ )ب"( 

 ترمجة الوثائق جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة ويف الوقت املناسب؛ )ج"( 
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ل الوايف ويف الوقت املناسب للمصروفات الطارئة غري املتوقعة الناشئة عن توفري التموي )د"( 
تنفيذ مقررات اجمللس واليت تنطوي، يف مجلة أمور، على بعثات تقصي احلقائق واللجان اخلاصة، فضالً عن 

 ".الدعم الالزم من جانب األمانة

 .]انظر الفصل الثالث[

 لإقرار جدول األعمال وتنظيم األعما -ثانياً

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 تشرين ٢٩عقد جملس حقوق اإلنسان دورته الثالثة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من  -١
انظر ( جلسة ١٤وقد عقد ).  أسفله٩انظر أيضاً الفقرة  (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل /الثاين

A/HRC/3/SR.1-14()خالل هذه الدورة)١ . 

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

، تلت السيدة لويز آربور، مفوضة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ويف اجللسة األوىل، اليت عقدت يف  -٣
 .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، رسالة موجَّهة من السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة

، ألقى السيد أمحد شهيد، وزير خارجية ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف  -٤
 . ملديف، كلمة أمام اجمللس

  احلضور-باء 

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن  -٥
ألمم املتحدة ومراقبون آخرون، كما حضر الدورة مراقبون عن هيئات األمم املتحدة الدول غري األعضاء يف ا

والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، ومراقبون عن املنظمات الدولية احلكومية واهليئات األخرى، وعن 
 . الثالث هلذا التقريروترد قائمة احلضور يف املرفق. املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

 إقرار جدول األعمال -جيم 

 ، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٦
)A/HRC/3/1 (ولالطالع على النص بصيغته . واعُتمد جدول األعمال بدون تصويت. الذي اقترحه الرئيس

 .األول للتقريراملعتَمدة، انظر املرفق 

                                                      

 يب موحدتصو صدور بعد هنائية وتعد. اجمللس جلسات من جلسة لكل املوجزة احملاضر تصويب ميكن )١(
)A/HRC/3/SR.1-14/Corrigendum.( 
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   تنظيم األعمال-دال 

. ، يف مسألة تنظيم أعماله٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نظر اجمللس يف جلسته األوىل، املعقودة يف  -٧
وسُتطبَّق نفس طرائق تنظيم الوقت اليت هنجها اجمللس خالل الدورات السابقة، أي حتديد املدة املخصصة للكالم 

نات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق لبيانات املراقبني عن الدول مخس دقائق لبيا: كما يلي
غري األعضاء يف اجمللس واجلهات املراقبة األخرى، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة 

 الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات الدولية احلكومية واهليئات األخرى، واملؤسسات
الدول : وتوضع قائمة املتكلّمني حسب تاريخ التسجيل وُترتَّب على النحو التايل. واملنظمات غري احلكومية

أما . األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، يليها املراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واجلهات املراقبة األخرى
ار ممارسة حق الرد فقد ُحّدد يف بيانني لكل وفد، األول يف ثالث دقائق والثاين يف دقيقتني، اإلدالء بالبيانات يف إط

 .وُيماَرس حق الرد سواء بعد انتهاء اجللسة يف هناية اليوم، أو بعد االنتهاء من مناقشة مسألة من املسائل

مشروع إطار برنامج عمل " إىل ويف اجللسة ذاهتا، أقر اجمللس مشروع جدول زمين لدورته الثالثة، يستند -٨
، والذي ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٥الوارد يف ُمرفق مقرره " جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٣ُنقّح بعد ذلك يف مقرر اجمللس 

  اجللسات والوثائق-هاء 

 . جلسة قُدمت هلا كل اخلدمات الالزمة١٤لس  أعاله، عقد اجمل١كما ذُكر يف الفقرة  -٩

 .ويتضمن الفصل األول من هذا التقرير نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثالثة -١٠

 .ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس بصيغته املعتَمدة -١١

 .ترتب على قرارات ومقررات اجمللس من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية                   ويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا ي            -١٢

 .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -١٣

 . ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة خالل دورة اجمللس الثالثة -١٤

 ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ثالثاً
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون  ٢٠٠٦مارس /آذار

عرض للحالة الراهنة مقدم من مفوضة األمم املتحدة  -ألف 
 السامية حلقوق اإلنسان

، قدمت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -١٥
 . بأنشطتها وأنشطة املفوضيةاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، آخر املعلومات املتعلقة 
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 تشرين ٢٩وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا ويف اجللسة الثانية املعقودة يف  -١٦
 :، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على املفوضة السامية٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

يا وسري النكا وكندا، واملراقبون عن إسرائيل والسودان ممثلو أملان: البلدان املعنية، أو األطراف )أ( 
 والعراق وفلسطني ونيبال وهاييت؛

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )ب( 
) وعة الدول العربيةبالنيابة عن جمم(والبحرين ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(وأوروغواي وباكستان 

ومجهورية كوريا وسويسرا والصني ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(وبنغالديش وبولندا وتونس واجلزائر 
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة (وفرنسا والفلبني وفنلندا 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار للعضوية وهي تركيا ومجهورية 
واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا 

عضو يف املنطقة االقتصادية وصربيا، فضالً عن ليختنشتاين أحد بلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة وال
 وكوبا واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند وهولندا واليابان؛) األوروبية

وبنما والسويد وشيلي )  اإلسالمية-مجهورية (أستراليا وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ج( 
 وكوستاريكا ومصر والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛ ) رية البوليفا-مجهورية (وفرتويال 

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )د( 
، ومنظمة رصد حقوق )ةبالنيابة أيضاً عن االحتاد العاملي لليهودية التقدمي(اإلنسان والتنمية، ورابطة التعليم العاملي 

، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد )بالنيابة أيضاً عن جملس السلم العاملي(اهلندية " توباي أمارو"اإلنسان، وحركة 
بالنيابة أيضاً عن (الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب 

فرنسا " والتنمية، والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، ومؤسسة املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان
، واالئتالف الدويل للموئل، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، "احلريات

 واالحتاد الدويل حلركة واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات،
البالغني الريفيني الكاثوليكيني، وحركة التصاحل الدولية، وباكس رومانا، وجملس الصاميني، ومجعية الشعوب 

، ومرصد األمم املتحدة )املهددة باالنقراض، واحلزب الراديكايل عرب الوطين، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
 .لدوليةواملنظمة النسائية الصهيونية ا

، رّدت مفوضة األمم املتحدة السامية على ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف  -١٧
 .األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية

وخالل اجللسة ذاهتا، ويف إطار ممارسة حق الرد، أدىل ببيانات ممثلو اجلزائر والصني وكندا واململكة  -١٨
 .دة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاملتح
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  تقارير اآلليات والواليات-باء 

منديز، املستشار . ، قدم السيد خوان إ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩يف اجللسة الثانية، املعقودة يف  -١٩
 ).E/CN.4/2006/84(اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، تقريره 

وار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة وأثناء احل -٢٠
 :على السيد منديز

بالنيابة عن (أذربيجان واألرجنتني وسويسرا والصني وفنلندا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
 وكندا؛ ) االحتاد األورويب

 أرمينيا وإسرائيل؛: اليتنياملراقبان عن الدوليتني الت )ب( 

، وجلنة احلقوقيني الدولية جلنة احلقوقيني الكولومبية: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )ج( 
 .ومرصد األمم املتحدة

 . ويف اجللسة ذاهتا، رّد السيد منديز على األسئلة املطروحة وقّدم مالحظاته اخلتامية -٢١

 . ببيان يف إطار ممارسة حق الرد)  اإلسالمية-مجهورية (اً، أدىل املراقب عن إيران ويف اجللسة ذاهتا أيض -٢٢

التقارير املرحلية واملناقشات أو املقررات األخرى  -جيم 
 املتعلقة بآليات ما بني الدورات

  االستعراض الدوري الشامل-١

، )املغرب(السيد حممد لوليشكي ، عرض ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول٤يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٢٣
نائب رئيس اجمللس بصفته ميّسر الفريق العامل املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل، تقريراً ُمحدثاً بشأن التقدم 

استنتاجات أولية مقدمة من ميسِّر " املعنونة A/HCR/3/3انظر الوثيقة (احملرز أثناء الدورة األوىل للفريق العامل 
املنشأ مبوجب مقرر ") موجز املناقشة من إعداد األمانة"املعنونة  A/HCR/3/CRP.1والوثيقة " ق العاملأعمال الفري

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٣اجمللس 

وخالل املناقشة اليت أعقبت العرض يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة الثامنة بالتاريخ نفسه، أدىل املذكورون  -٢٤
 :مام اجمللسفيما يلي ببيانات أ

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
بالنيابة عن (وباكستان )  وباراغواي وبنما وبريو وشيلي وكوستاريكارأيضاً بالنيابة عن األرجنتني وإكوادو(

) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(تونس واجلزائر والربازيل وبنغالديش وبريو و) منظمة املؤمتر اإلسالمي
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني (ومجهورية كوريا والسنغال وسويسرا والصني وغواتيماال وفنلندا 

تيا، بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكروا
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والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك 
وكوبا وماليزيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ) ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا

 ن؛وآيرلندا الشمالية ونيجرييا واهلند واليابا

وتايلند والدامنرك وسنغافورة )  اإلسالمية-مجهورية (إسبانيا وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
وكولومبيا وليختنشتاين والنرويج ونيبال والواليات املتحدة )  البوليفارية-مجهورية (والسودان وشيلي وفرتويال 

 األمريكية؛ 

منظمة رصد حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا :  التاليةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية )ج( 
اجلنوبية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 

لية، ومنظمة رصد حقوق بالنيابة أيضاً عن منظمة العفو الدولية، والطائفة البهائية الدولية، وهيئة الفرنسيسكان الدو(
، واالحتاد الدويل للجامعيات، واجمللس )اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 والتحالف الدويل إلنقاذ ،)بالنيابة أيضاً عن املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية(الدويل ملعاهدات اهلنود 
، واملكتب الكاثوليكي التحالف النسائي الدويل، و الدولية للدفاع عن األطفالركةاحليابة أيضاً عن بالن (الطفولة

الدويل لرعاية الطفولة، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، ومنظمة القرى 
، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب )الدولية إلنقاذ الطفولة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 العامل الثالث، واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، والرابطة الدولية حلقوق -بالنيابة أيضاً عن مركز أوروبا (
 ومرصد األمم املتحدة؛) الشعوب وحتريرها، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

جلنة التنسيق الدولية التابعة للمؤسسات الوطنية : ن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان هياملراقب ع )د( 
 ).بالنيابة أيضاً عن املؤسسة األملانية حلقوق اإلنسان(حلقوق اإلنسانية 

، رد السيد لوليشكي على األسئلة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤ويف اجللسة الثامنة، املعقودة يف  -٢٥
 . حظاته اخلتاميةاملطروحة وقدم مال

  استعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات-٢

 اإلجراءات اخلاصة

اجلمهورية (، قام السيد توماس هوساك ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥يف اجللسة التاسعة اليت عقدت يف  -٢٦
يق العامل املعين بتنفيذ أحكام الفقرة ، نائب رئيس اجمللس بصفته امليّسر للجزء املتعلق باإلجراءات اخلاصة للفر)التشيكية

انظر (، بتقدمي آخر املعلومات عن التطور احملرز أثناء الدورة األوىل للفريق العامل ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦
 موجز املناقشة من"املعنونة  A/HCR/3/CRP.2والوثيقة  "لميسِّرل االستنتاجات األولية " املعنونة A/HCR/3/4الوثيقة 

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٤، املنشأ مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان ")إعداد األمانة

وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة العاشرة اليت ُعقدت يف نفس اليوم، أدىل  -٢٧
 :املذكورون فيما يلي ببيانات أمام اجمللس
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االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي : اجمللسممثلو الدول األعضاء يف  )أ( 
بالنيابة عن جمموعة الدول (والربازيل وبنغالديش وتونس واجلزائر ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان 
حتاد األورويب، بالنيابة عن اال(ومجهورية كوريا وسري النكا وسويسرا والصني والفلبني وفنلندا ) األفريقية

والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا 

 األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة والبوسنة واهلرسك ومجهورية اجلبل
وكندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك ) األوربية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ونيجرييا واهلند وهولندا واليابان؛

وبلجيكا وبيالروس وتايلند )  اإلسالمية-مجهورية (أرمينيا وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 -مجهورية (ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والدامنرك وزمبابوي وسلوفينيا وسنغافورة والسودان وفرتويال 

 مسا ونيبال ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛ وكوستاريكا وكولومبيا وليختنشتاين والنرويج والن) البوليفارية

 املراقب عن فلسطني؛  )ج( 

منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )د( 
عنصرية اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة ال

 العامل الثالث، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب -بالنيابة أيضاً عن مركز أوروبا (وتوطيد الصداقة بني الشعوب 
، وباكس رومانا، ومراسلون بال حدود، ومرصد األمم املتحدة )وحتريرها والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 .واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

، رد السيد هوساك على األسئلة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥ اجللسة العاشرة، املعقودة يف ويف -٢٨
 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية

 إجراء الشكاوى

، )سويسرا(، قام السيد بليز غوديه ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦يف اجللسة احلادية عشرة اليت ُعقدت يف  -٢٩
 من قرار ٦يّسر للجزء املتعلق بإجراء الشكاوى للفريق العامل املعين بتنفيذ أحكام الفقرة نائب رئيس اجمللس بصفته امل

انظر الوثيقة (، بعرض آخر املعلومات عن التطور احملرز خالل الدورة األوىل للفريق العامل ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة 
A/HCR/3/5 والوثيقة لميسِّر ل االستنتاجات األولية " املعنونةA/HCR/3/CRP.3  موجز املناقشة من إعداد "املعنونة

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٤، املنشأ مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان ")امليسر

 : وأثناء املناقشة اليت تلت العرض يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات أمام اجمللس -٣٠

 االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
بالنيابة عن جمموعة (والربازيل وبنغالديش وبولندا وتونس واجلزائر ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان 

النيابة عن االحتاد ب(واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا ) الدول األفريقية
األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا 
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اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا 
مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا وليختنشتاين من بلدان الرابطة األوروبية وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك و

وكندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك واململكة ) للتجارة احلرة والعضوين يف املنطقة االقتصادية األوروبية
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ونيجرييا واهلند واليابان؛

وبلجيكا وبوتان وتايلند )  اإلسالمية-مجهورية (إسبانيا وإيران : ون عن الدول التاليةاملراقب )ب( 
 وسنغافورة والسودان وكولومبيا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛ 

املتحدث أيضاً بالنيابة ( العامل الثالث -مركز أوروبا : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )ج( 
ابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة عن الر

 ، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومرصد األمم املتحدة؛)النسائية الدولية للسلم واحلرية

  .وخالل اجللسة ذاهتا، رد السيد غوديه على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -٣١

 مشورة اخلرباء

، )األردن(، قام السيد موسى بريزات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٧يف اجللسة الثانية عشرة اليت ُعقدت يف  -٣٢
 من قرار اجلمعية ٦نائب رئيس اجمللس بصفته امليّسر للجزء املتعلق مبشورة اخلرباء للفريق العامل املعين بتنفيذ أحكام الفقرة 

 A/HCR/3/6انظر الوثيقة (  آخر املعلومات عن التطور احملرز خالل الدورة األوىل للفريق العامل ، بتقدمي٦٠/٢٥١العامة 
، املنشأ ")موجز املناقشة من إعداد األمانة"املعنونة  A/HCR/3/CRP.4و" استنتاجات أولية خلُص إليها امليسِّر"املعنونة 

 .٢٠٠٦ونيه ي/ حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٤مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان 

 : وخالل املناقشة اليت تلت العرض يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أسفله ببيانات أمام اجمللس -٣٣

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
بالنيابة عن جمموعة (غالديش وبريو وتونس واجلزائر والربازيل وبن) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان 

بالنيابة عن االحتاد األورويب، (ومجهورية كوريا وسويسرا والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا ) الدول األفريقية
 والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا 
والبوسنة واهلرسك ومجهورية اجلبل األسود ومولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة األوروبية 

وكندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة ) وبيةللتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األور
 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند واليابان؛

 -مجهورية (وتايلند والسودان وفرتويال )  اإلسالمية-مجهورية (إيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 يات املتحدة األمريكية؛ وكولومبيا والنرويج ونيبال والوال) البوليفارية

البحوث املتعلقة بالسكان األصليني مؤسسة أعمال :  عن املنظمات غري احلكومية التاليةاملراقبون )ج( 
، والرابطة )بالنيابة أيضاً عن اجمللس الدويل للمرأة(وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل للجاِمعيات وسكان اجلزر، 
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 العامل الثالث، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد -بالنيابة أيضاً عن مركز أوروبا (حتريرها الدولية حلقوق الشعوب و
 .، وباكس رومانا، ومرصد األمم املتحدة)الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 . اخلتاميةوقد رد السيد بريزات يف اجللسة ذاهتا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته -٣٤

  أساليب العمل وجدول األعمال-٣

، ناقش اجمللس أساليب عمله ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف اجللستني الثالثة والرابعة، املعقودتني يف  -٣٥
 . وجدول أعماله، مبا يف ذلك نظامه الداخلي

 : لي ببيانات أمام اجمللسوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف نفس اجللستني، أدىل املذكورون فيما ي -٣٦

االحتاد الروسي واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(والربازيل وبنغالديش واجلزائر ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(

بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني ( والفلبني وفنلندا ومجهورية كوريا والسنغال وسويسرا والصني
بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، 

يا والبوسنة واهلرسك والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكران
ومجهورية اجلبل األسود ومولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والعضو 

بالنيابة عن (وكندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية ) يف املنطقة االقتصادية األوروبية
 واهلند وهولندا واليابان؛) جمموعة الدول اآلسيوية

واجلمهورية العربية )  اإلسالمية-مجهورية (أستراليا وإسرائيل وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 السورية وشيلي وكولومبيا وليسوتو والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛ 

 املراقب عن فلسطني؛  )ج( 

جلنة األصدقاء العاملية للتشاور، ومنظمة رصد : كومية التاليةاملراقبون عن املنظمات غري احل )د( 
، )نيابة أيضاً عن املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية(حقوق اإلنسان، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود 

 .واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة

 عة مقررات جملس حقوق اإلنسان  متاب-دال

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

، قدم السيد ستيليوس برياكيس تقرير جلنة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف  -٣٧
 ١١ املؤرخ ٢/١-املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان دإ) A/HRC/3/2(ان التحقيق اخلاصة بلبن
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السيد حممد شند عثمان : ، وقد أعد التقرير السيد برياكيس بنفسه ومفوضان آخران مها٢٠٠٦أغسطس /آب
 . والسيد جواو كليمنته بايينا سواريس

ىل املذكورون أسفله ببيانات وطرحوا أسئلة وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، أد -٣٨
 :على املفّوضني

 املراقبان عن إسرائيل ولبنان؛ : البلدان أو األطراف املعنية )أ( 

بالنيابة عن منظمة (األرجنتني وإكوادور وإندونيسيا وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )ب( 
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين (يش واجلزائر وفرنسا وفنلندا والبحرين والربازيل وبنغالد) املؤمتر اإلسالمي

بالنيابة عن (وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية )  بلغاريا ورومانيا-يف طور االنضمام 
 ؛ )جامعة الدول العربية

)  اإلسالمية-مجهورية (املتحدة وإيران إسبانيا واإلمارات العربية : املراقبون عن الدول التالية )ج( 
 -مجهورية (وإيطاليا وبلجيكا واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية العربية السورية والدامنرك وفرتويال 

 والكويت ومصر والواليات املتحدة األمريكية واليونان؛ ) البوليفارية

 جامعة الدول العربية؛ : املراقبون عن املنظمة الدولية احلكومية التالية )د( 

بالنيابة أيضاً عن جملس (جملس بناي بريث الدويل : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )ه( 
والرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود، ومرصد األمم املتحدة، واملنظمة ) التنسيق للمنظمات اليهودية

 .  احلقوقيني العربالنسائية الصهيونية الدولية، واحتاد

 .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، رد املفوضون على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية -٣٩

 -مجهورية (ويف نفس اجللسة واجللسة السادسة املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل املراقبون عن إسرائيل وإيران  -٤٠
ويف اجللسة السادسة يف . ولبنان ببيانات يف إطار ممارسة حق الردواجلمهورية العربية السورية وفلسطني ) اإلسالمية

 . ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد)  اإلسالمية-مجهورية (اليوم ذاته، أدىل املراقب عن إيران 

  متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان-٢

 أحاط الرئيس اجمللس علماً بآخر ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة اخلامسة اليت ُعقدت يف  -٤١
 : املعلومات املتعلقة مبتابعة قرارات اجمللس اآلتية

 ؛ "االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري"؛ ١/١القرار  )أ( 

الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن وفقاً للفقرة "؛ ١/٢القرار  )ب( 
 ؛"١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٤٩/٢١٤من قرار اجلمعية العامة  ٥
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انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن الغارات العسكرية اإلسرائيلية على "؛ ٣/١-القرار دإ )ج( 
 ".األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك غارهتا األخرية على مشال غزة وهجومها على بيت حانون

 : سة ذاهتا واجللسة السادسة املعقودة يف نفس اليوم، أدىل املذكورون أسفله ببيانات أمام اجمللسويف اجلل -٤٢

بالنيابة عن منظمة املؤمتر (إكوادور وإندونيسيا وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
 ا واملكسيك؛والبحرين والربازيل وبنغالديش وبريو وسري النكا وغواتيماال وماليزي) اإلسالمي

وبوركينا فاسو ومجهورية )  اإلسالمية-مجهورية (إسرائيل وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 كوريا الشعبية الدميقراطية والسودان وشيلي؛ 

 املراقب عن فلسطني؛ )ج( 

 ملعاهدات اهلنود منظمة العفو الدولية، واجمللس الدويل: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )د( 
، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ومرصد األمم )بالنيابة أيضاً عن املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية(

 .املتحدة

، أدىل ممثل كندا ببيان يف إطار ممارسة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٤٣
 . حق الرد

خرى متعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف مسائل أ -هاء 
 ذلك املبادرات واملقررات والقرارات

، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة السادسة اليت ُعقدت يف  -٤٤
 : أمام اجمللس

واجلزائر وسري النكا ) متر اإلسالميبالنيابة عن منظمة املؤ(باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان (وفنلندا ) نيابةً عن هولندا أيضا(والسويد 

املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية 
وكندا ) ستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وصربيااال

بالنيابة أيضاً عن األرجنتني وإسبانيا  ()٢(ومولدوفا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج
را وأوروغواي وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا والربازيل والربتغال وأستراليا وإستونيا وألبانيا وأملانيا وأندو

 ليشيت الدميقراطية -وبلجيكا وبلغاريا وبنما والبوسنة واهلرسك وبولندا وبريو واجلمهورية التشيكية ومجهورية تيمور 
لدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وا

وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا وغواتيماال وفرنسا وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمربغ 
                                                      

 .ولة عضو يف اجمللس أو أكثردولة غري عضو يف اجمللس متحدثة باسم د )٢(
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وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة واملكسيك ومولدوفا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنمسا 
 ؛ ) وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليونانونيوزيلندا وهنغاريا

والسودان والعراق )  اإلسالمية-مجهورية (أستراليا وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 ونيوزيلندا؛ 

 املنظمة الدولية للفرانكفونية؛: املراقبون عن املنظمات الدولية احلكومية التالية )ج( 

منظمة العمل ملكافحة اجلوع، منظمة العفو الدولية، : ظمات غري احلكومية التاليةواملراقبون عن املن )د( 
بالنيابة أيضاً عن املنظمة الكندية للعمل من أجل  (اإليدز/الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشريو

دة العاملية النسائية، ورابطة احلقوق العاملية، السكان والتنمية ومنظمة العفو الدولية، ورابطة منع التعذيب، ومركز الريا
منظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل، واالحتاد الدويل لرابطات 

 العمالية، حقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل للنقابات
، ومنظمة رصد حقوق )واالحتاد الدويل للخدمات العامة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، ومؤسسة سكان العامل

اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، وجلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة 
ان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومرصد األمم املتحدة، واالحتاد العاملي الدولية للتعاون بني األدي

 . للمكفوفني

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سري النكا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -٤٥

   النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا-واو 

 ١/١-متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ: نية احملتلةحالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطي

باسم منظمة (، عرض ممثل باكستان ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف  -٤٦
 الذي قّدمته كل من األردن واإلمارات العربية املتحدة A/HRC/2/L.13مشروع القرار ) املؤمتر اإلسالمي
ستان والبحرين وبنغالديش وتركيا وتونس واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية العربية وإندونيسيا وباك

السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجيبويت والسودان وفلسطني وقطر وكوبا والكويت ولبنان وماليزيا 
)  اإلسالمية-مجهورية ( الحق كل من إيران وانضمت يف وقت. ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن

 .وموريتانيا إىل مقدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية (وبيالروس والسنغال والعراق وغينيا وفرتويال 

 . ببيان متعلق مبشروع القرار) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(وأدىل ممثل اجلزائر  -٤٧

 .ئيل وفلسطني بصفتهما البلدين املعنيني ببيانني متعلقني مبشروع القراروأدىل املراقبان عن إسرا -٤٨

 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٤وأُجري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار الذي اعُتمد بأغلبية  -٤٩
 :وجرى التصويت على النحو التايل.  صوتا١٢ً
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 إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان، االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، :املؤيدون 
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبويت، 
زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، كوبا، مايل، ماليزيا، 

 . ة، موريشيوس، نيجرييا، اهلنداملغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودي

 .كندا :املعارضون 

أملانيا، أوكرانيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، الكامريون،  :املمتنعون 
 . اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

ة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس، وعن بالنياب(وأدىل كل من ممثل فنلندا  -٥٠
 . وكندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت) رومانيا البلد يف طور االنضمام

 . ٣/١ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املُعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -٥١

 حقوق الشعوب األصلية

، قّرر اجمللس إرجاء النظر يف ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة اليت عقدت يف  -٥٢
 .  إىل الدورة املقبلة للمجلسA/HRC/2/L.43مشروع املقرر 

 . ٣/١٠١لالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -٥٣

 ية ملؤمتر ديربان االستعراضي األعمال التحضري

، عرض ممثل اجلزائر مشروع القرار ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف  -٥٤
A/HRC/3/L.2 ويف وقت الحق، انضم كل من إيران ). بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية( الذي قدمته اجلزائر

 .وكوبا إىل ُمقّدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية (ل وفرتويال والربازي)  اإلسالمية-مجهورية (

نص مشروع القرار شفوياً ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل اجلزائر  -٥٥
 . بتعديل الفقرة السادسة من الديباجة

، على النحو الوارد يف A/HRC/3/L.2القرار وأبلغ الرئيس اجمللَس أنه مت سحب التعديل على مشروع  -٥٦
 .A/HRC/3/L.8الوثيقة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وّجه انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية ١٥٣وفقاً للمادة  -٥٧
 .)٣(واآلثار يف امليزانية الربناجمية اليت ستترتب على مشروع القرار

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣(
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ابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس، وعن رومانيا البلد بالني(وأدىل ممثل فنلندا  -٥٨
 .ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت) الذي هو يف طور االنضمام

بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس، وعن رومانيا (وبطلب من ممثل فنلندا  -٥٩
، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار الذي اعُتمد بصيغته املنقحة شفوياً بأغلبية ) طور االنضمامالبلد يف

 :وجرى التصويت على النحو التايل.  صوتاً وامتناع صوت واحد١٢ صوتاً مقابل ٣٤

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،  :املؤيدون 
تان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، جيبويت، باكس

زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، كوبا، 
 . مايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

أملانيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، فرنسا، فنلندا،  :ناملعارضو 
 .كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

 .أوكرانيا :املمتنعون 

 .يانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت          وأدىل ممثلو كل من األرجنتني وبريو وسويسرا والفلبني وكندا واليابان بب                  -٦٠

 .٣/٢ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -٦١

وكره األجانب وما يتصل بذلك من  اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري
ر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك لمؤمتاملتابعة الشاملة لتعصب و
 إلعالن وبرنامج عمل ديربانالفعال لتنفيذ ب وامن تعصُّ

، عرض ممثل اجلزائر نسخة منقحة من مشروع        ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف       -٦٢
بالنيابة عن جمموعة  (، والذي قدمته اجلزائر     A/HRC/3/L.3ى النحو الوارد يف الوثيقة    عل ، A/HRC/2/L.27/Rev.2املقرر  

 -مجهورية  (وفرتويال )  اإلسالمية-مجهورية  (وانضم يف وقت الحق كل من أوروغواي وإيران       ). الدول األفريقية  
 .وكوبا إىل مقدمي مشروع املقرر ) البوليفارية

صيغة مشروع املقرر شفوياً ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(زائر ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل اجل -٦٣
 :على النحو التايل

 ١٠"بعد الكلمات " إعداد الصكوك القانونية الالزمة"، أدرج الكلمات التالية )ب(يف الفقرة الفرعية  )أ( 
ن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام وأ"بالنص اآليت " تبدأ بعد دورة اجمللس السادسة"واستبدل الكلمات ". أيام عمل
 ؛"، شريطة أن يكون الفريق العامل قد استكمل مهمته املتعلقة باملعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ٢٠٠٧
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وتقدمي توصيات حمددة بشأن وسائل وسبل "، أضاف اجلملة التالية )ج(يف هناية الفقرة الفرعية  )ب( 
 ؛ "سد تلك الثغرات

، "حضور اجلزء األول"بعبارة " دورته اخلامسة"، استعاض عن الكلمتني )د(ة الفرعية يف الفقر )ج( 
 ؛"إجراء تبادل أويل لآلراء والرؤية"الواردة بعد عبارة " ملدة يوم واحد"وحذف الكلمات 

، جبميع "وأضاف الكلمات " تداول"بكلمة " تعميم"، استعاض عن كلمة    )ه(يف الفقرة الفرعية  )د( 
 ؛"اخلرباء"بعد كلمة "  الرمسية،اللغات

اجلزء الثاين من دورته "بالكلمات " دورته السادسة"، استبدل الكلمتني )و(يف الفقرة الفرعية     )ه( 
 ؛"سبتمرب/أيلول"بالكلمة " يوليه/متوز"والكلمة " اخلامسة

العبارة ؛ ب"الصكوك للمفاوضات/مشروع الصك"عبارة ، استعاض عن )ط(يف الفقرة الفرعية  )و( 
 ".الصكوك القانونية الالزمة للمفاوضات/الصك"

ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن شيلي بصفته رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ  -٦٤
 . الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان ببيان متعلق مبشروع املقرر

جمللس إرجاء النظر يف مشروع املقرر واختاذ إجراءات بشأنه ويف اجللسة ذاهتا، أعلن الرئيس عن موافقة ا -٦٥
 . إىل اجللسة الرابعة عشرة اليت عقدت يف نفس اليوم

ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف اليوم ذاته، أبلغ الرئيس اجمللَس أنه مت سحب التعديالت على مشروع  -٦٦
 .A/HRC/3/L.9الواردة يف الوثيقة  A/HRC/3/L.3املقرر 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية ١٥٣وفقاً للمادة  -٦٧
 .)٤(وآثار امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع املقرر

، وعن بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس(وأدىل كل من ممثل فنلندا  -٦٨
 .واهلند ببيانني تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت) رومانيا البلد يف طور االنضمام

 صوتاً مقابل ٣٣وأُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر الذي اعُتمد بصيغته املنقحة شفوياً بأغلبية  -٦٩
 :وجرى التصويت على النحو التايل.  صوتاً وامتناع صوت واحد١٢

حتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، اال  :املؤيدون 
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زامبيا، 

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٤(
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سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل، 
 . كسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلندماليزيا، املغرب، امل

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

 .أوكرانيا  :املمتنعون 

 .وأدىل ممثلو كل من األرجنتني وبريو وسويسرا واليابان ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٧٠

 .٣/١٠٣ولالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -٧١

 حمليط اهلادئالتعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا وا

، عرض ممثل الصني مشروع املقرر ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة اليت ُعقدت يف  -٧٢
A/HRC/3/L.4 وباكستان واجلمهورية العربية السورية ومجهورية )  اإلسالمية-مجهورية ( املقدم من إندونيسيا وإيران

وانضمت يف وقت الحق إىل . واململكة العربية السعودية ونيبال واليابانكوريا وسري النكا والصني والفلبني وفلسطني 
 . مقدمي مشروع املقرر كل من تايلند ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وسنغافورة وكولومبيا واهلند

 .٣/١٠٢ولالطالع على نصه، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر . وقد اعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -٧٣

 تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

بالنيابة عن (، عرض ممثل باكستان ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة اليت ُعقدت يف  -٧٤
بالنيابة عن منظمة املؤمتر (، الذي تقدمت به باكستان A/HRC/3/L.5مشروع القرار ) منظمة املؤمتر اإلسالمي

 . وكوبا إىل مقدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية ( يف وقت الحق كل من فرتويال وقد انضمت). اإلسالمي

صيغة مشروع القرار شفوياً ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل باكستان  -٧٥
 .٢بتعديل الفقرة 

بالنيابة عن الدول األعضاء يف (وفنلندا ) ألفريقيةبالنيابة عن جمموعة الدول ا(وأدىل كل من ممثل اجلزائر  -٧٦
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ) االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس وعن رومانيا البلد يف طور االنضمام

 . وآيرلندا الشمالية ببيانات متعلقة مبشروع القرار

 .ولبنان ببيانني بشأن مشروع القراروأدىل أيضاً املراقبان عن البلدين املعنيني إسرائيل  -٧٧

 .واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -٧٨

 .وأدىل كل من ممثل األرجنتني وكندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٧٩
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 . ٣/٣ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعَتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -٨٠

جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب : ٦٠/٢٥١معية العامة تنفيذ قرار اجل
 عمله ونظامه الداخلي

، قدم رئيس اجمللس مشروع القرار ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف  -٨١
A/HRC/3/L.6. 

لعامة، وّجه انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية  من النظام الداخلي للجمعية ا١٥٣ووفقاً للمادة  -٨٢
 .)٥(ويف امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القرار

 .واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -٨٣

 .وأدىل كل من ممثل االحتاد الروسي واليابان ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٨٤

 . ٣/٤وع القرار بصيغته املعَتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار ولالطالع على نص مشر -٨٥

 مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان

، قدم رئيس اجمللس مشروع املقرر ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف  -٨٦
A/HRC/3/L.7. 

يس اجمللس صيغة مشروع املقرر شفوياً بإضافة فقرة جديدة يف الديباجة وفقرتني ويف اجللسة ذاهتا، نقح رئ -٨٧
 .٢فرعيتني جديدتني يف الفقرة 

ببيان متعلق مبشروع املقرر ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ويف نفس اجللسة، أدىل ممثل اجلزائر  -٨٨
 . بصيغته املنقحة شفوياً

رئيس أن اجمللس موافق على إرجاء النظر يف مشروع املقرر واختاذ إجراءات ويف اجللسة ذاهتا، أعلن ال -٨٩
 . بشأنه إىل اجللسة الرابعة عشرة اليت سُتعقد يف اليوم نفسه

ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف نفس اليوم، نقح الرئيس صيغة مشروع املقرر شفوياً بإدخال كلمات  -٩٠
) ج(و) ب(و) أ(وعدل أيضا نص الفقرات الفرعية . يباجة وحذف عبارة يف اجلملة الرابعة جديدة يف الفقرة الثانية من الد

 .٢من الفقرة ) د(و

 .وأدىل ممثل الصني ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت -٩١

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٥(
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 .واعُتمد مشروع املقرر بدون تصويت -٩٢

بالنيابة عن (وفنلندا ) موعة الدول األفريقيةبالنيابة عن جم(وأدىل ممثلو كل من االحتاد الروسي واجلزائر  -٩٣
 .وكندا ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت) االحتاد األورويب

 .٣/١٠٤ولالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -٩٤

  بيانات عامة-زاي 

، بعد النظر يف مشروع االقتراحات ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨دة يف يف اجللسة الرابعة عشرة، املعقو -٩٥
واختاذ اإلجراءات بشأهنا وقبل اختتام الدورة الثالثة، وبناء على مقترح من رئيس جملس حقوق اإلنسان، أدىل 

 :املذكورون أسفله ببيانات عامة

) يابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمين(األردن وإكوادور وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
 وبريو وسويسرا وغواتيماال واملكسيك؛

 .إسبانيا والدامنرك والنرويج والواليات املتحدة األمريكية: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

  تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة عن دورته الثالثة-رابعاً 

، قدم املقرر ونائب الرئيس، السيد ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٨يف اجللسة الرابعة عشرة، املعقودة يف  -٩٦
 ).A/HRC/3/L.10(، مشروع تقرير اجمللس )األردن(موسى بريزات 

 .وأدىل ممثل كل من اجلمهورية التشيكية وسويسرا واملغرب ببيانات متعلقة مبشروع التقرير -٩٧

 .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة -٩٨

 . س تكليف املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقريروقرر اجملل -٩٩
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١ 

 ".جملس حقوق اإلنسان" املعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -٢ 

 .ة الثالثة للمجلسالتقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن الدور -٣ 
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 املرفق الثاين

 اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية الربناجمية املترتبة على القرارات واملقررات
 اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثالثة

   األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي-٣/٢

 : سيقرر اجمللس ما يلي،A/HRC/3/L.2 من مشروع القرار ٢ و١مبوجب أحكام الفقرتني  -١

أن يعمل جملس حقوق اإلنسان مبثابة اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل  `١`
ديربان واليت يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

رسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية وأعضاء الوكاالت املتخصصة وأيضاً أمام مراقبني وفقاً للمما
 العامة؛

، على ٢٠٠٧مايو /أن تعقد اللجنة التحضريية أيضاً دورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أيار `٢`
مستوى املمثلني الشخصيني لرؤساء الدول أو احلكومات أو ممثلني مناسبني آخرين رفيعي املستوى 

وعيتني كل منهما ملدة عشرة أيام عمل خالل عامي تسميهم احلكومات هلذا الغرض ودورتني موض
٢٠٠٧  

 . يف جنيف٢٠٠٨و

 القرار، ستنشأ احتياجات من أجل تنفيذ األنشطة املطلوبة يف  حقوق اإلنسان مشروع جملساعتمد وإذا -٢
 لغتقدر مببو، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خدمات املؤمترات واملساعدة املؤقتة العامة لفترة السنتني لتقدمي ٢ و١الفقرتني 

 :، وذلك على النحو التايل٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر لفترة السنتني ٣٠٣ ٣٠٠ دوالر، ومبا قيمته ٤٤١ ٦٠٠

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦  بدوالرات الواليات املتحدة
 ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات ٢الباب   ٣٧٧ ٧٠٠ 
 ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   ٥٤ ٠٠٠ 
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   ٩ ٩٠٠ 
 اجملموع   ٤٤١ ٦٠٠ 

   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨  بدوالرات الواليات املتحدة
، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات ٢الباب   ٢٤٢ ٧٠٠ 
 ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   ٥٤ ٠٠٠ 
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   ٦ ٦٠٠ 
 اجملموع   ٣٠٣ ٣٠٠ 
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وبالتايل ستدعو    هلذه األنشطة اإلضافية،   ٢٠٠٧-٢٠٠٦مل ُتدرج اعتمادات يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         و -٣
 ٧٠٠(، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات          ٢الباب احلاجة إىل موارد إضافية يف إطار  

 .) دوالر٩ ٩٠٠( هاء، اإلدارة، جنيف   ٢٨والباب )  دوالر٥٤ ٠٠٠(وق اإلنسان ، حق٢٣الباب ؛ و) دوالر٣٧٧

، فهي إرشادية وسُينظر فيها ضمن سياق ٢٠٠٩-٢٠٠٨أما فيما يتعلق باالحتياجات لفترة السنتني  -٤
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 كانون ١٩ املؤرخ  ٤١/٢١٣أرستها اجلمعية العامة يف قراريها    وجيدر التذكري أنه مبوجب اإلجراءات اليت       -٥
، ينشأ صندوق طوارئ لكل فترة سنتني    ١٩٨٧ديسمرب  / كانون األول٢١ املؤرخ ٤٢/٢١١، و١٩٨٦ديسمرب  /األول

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

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

كن تغطية املخصصات اإلضافية من صندوق الطوارئ، حيث إن أنشطة أخـرى يف فترة السنتني وال مي -٦
 ُحمِّلت تكاليفها للصندوق ستكون قد استنفدت موارد الصندوق يف خالل اجلزء الرئيسي للدورة ٢٠٠٧-٢٠٠٦

، شؤون اجلمعية العامة ٢ وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد أنشطة يف إطار الباب. احلادية والستني للجمعية العامة
 هاء، اإلدارة، جنيف ٢٨، حقوق اإلنسان والباب ٢٣واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات، والباب 

 من األنشطة اليت ميكن تقليصها أو تأجيلها أو إهناؤها أو ٢٠٠٧-٢٠٠٦من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 دوالر، رغم أن االستعراض األويل الذي قامت به ٤٤١ ٦٠٠افية البالغة قيمتها تعديلها لتلبية االحتياجات اإلض

وستسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت . األمانة جعلها تفترض أن من املمكن استيعاب جزء من االحتياجات املقدرة
-٢٠٠٦ر يف فترة السنتني اليت ميكن إعادة توزيع موارد منها للوفاء باالحتياجات الالزمة الناشئة من مشروع القرا

ويف الوقت الذي تستعرض فيه اجلمعية العامة مسألة التقديرات املنقحة الناشئة من مقررات جملس حقوق . ٢٠٠٧
 .اإلنسان، يتوقع أن تتمكن األمانة العامة من إبالغ اجلمعية العامة بكيفية تلبية االحتياجات اإلضافية

التام على العنصرية والتمييز العنصري اجلهود العاملية من أجل القضاء  -٣/١٠٣
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة املؤمتر العاملي 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

 من تعصب والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

من مشـروع املقـرر ) ي(و) ط(و) و(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(مبوجب أحكام الفقرات الفرعية  -١
A/HRC/3/L.3سيقرر جملس حقوق اإلنسان ما يلي ،: 

أن يهتم مبقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما " `١`
  بإنشاء جلنة خمصصة تابعة جمللس حقوق اإلنسان معنية بوضع٢٠٠١يتصل بذلك من تعصُّب لعام 

معايري تكميلية، ُتسند إليها والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل 
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لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  ) بروتوكوالت إضافية(اتفاقية أو بروتوكول إضايف 
ايري جديدة ترمي إىل العنصري، وذلك لسد الفجوات املوجودة يف هذه االتفاقية وأيضاً لتقدمي مع   

 مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض على الكراهية العنصرية والدينية؛ 

 أيام عمل تبدأ بعد دورة اجمللس               ١٠أن يوصي بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها                      `٢`
 م احملرز يف العملية الفعلية لوضع املعايري التكميلية؛                       السادسة وأن تقدم اللجنة تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقد                         

أن يرحب بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري  `٣`
التكميلية واملسندة إليهم والية وضع وثيقة أساسية تبني الفجوات اجلوهرية يف االتفاقية الدولية 

 أشكال التمييز العنصري؛للقضاء على مجيع 

أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان  `٤`
دعوة اخلرباء اخلمسة إىل دورته اخلامسة، هبدف تبادل أويل لآلراء والرؤية ملدة يوم واحد بشأن 

 ار إكمال تقريرهم؛املعايري التكميلية بوصف ذلك تدبرياً مؤقتاً يف انتظ

أن يوصي بأن يقوم الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل  `٥`
 وأن تشكل هذه الدورة السادسة خامتة تغلق ٢٠٠٧يوليه /ديربان بعقد دورته السادسة يف متوز

 لية؛باب مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكمي

 وأن تستعمل مجيع ٢٠٠٧سبتمرب /أن يطلب إىل اللجنة املخصصة عقَد دورهتا األوىل يف غضون أيلول `٦`
الوثائق املعروضة عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء يف عملية وضع املعايري التكميلية، وأن       

  للمفاوضات؛الصكوك/يكون من بني أولوياهتا الرئيسية العمل على تقدمي مشروع الصك

أن يطلب إىل املفوضة السامية إبراز وإظهار صورة وحدة مكافحة التمييز داخل املفوضية، وأن  `٧`
تزود هذه الوحـدة جبميع املوارد الضرورية واإلضافية ضماناً لفعاليتها، خاصة بالنظر إىل 

أن تضمن قيام التحديات احلالية اليت يشكلها التمييز العنصري والديين، حىت يتسىن للوحدة 
املفوضة السامية بتقدمي مسامهة إجيابية وبأداء دور قيادي يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة 

 ".كل ما يظهر جمدداً من ويالت العنصرية

 خدمات املؤمترات لفترة لتقدمي احتياجات ُيقدَّر نشوء القرار،  حقوق اإلنسان مشروع جملساعتمد وإذا -٢
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر لفترة السنتني ٤٥١ ٨٠٠ دوالر، ومبا قيمته ٦٠٧ ١٠٠، مببلغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 :وذلك على النحو التايل
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦  بدوالرات الواليات املتحدة
 ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات ٢الباب   ٥٩٤ ١٠٠ 
 يف هاء، اإلدارة، جن٢٨الباب   ١٣ ٠٠٠ 
 اجملموع   ٦٠٧ ١٠٠ 

   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨  بدوالرات الواليات املتحدة
، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات ٢الباب   ٤٣٩ ١٠٠ 
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   ١٢ ٧٠٠ 
 اجملموع   ٤٥١ ٨٠٠ 

وبالتايل  هلذه األنشطة اإلضافية، ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني مل ُتدرج اعتمادات يف امليزانية الربناجمية و -٣
، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة ٢الباب ستدعو احلاجة إىل موارد إضافية يف إطار 

 .) دوالر١٣ ٠٠٠(هاء، اإلدارة، جنيف  ٢٨والباب ؛ ) دوالر٥٩٤ ١٠٠(املؤمترات 

، فهي إرشادية وسُينظر فيها ضمن سياق ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجات لفترة السنتني أما فيما يتعلق باالحتي -٤
 أعاله، ُيسترعى انتباه اجمللس `٧`١وفيما يتعلق بالفقرة . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 اللجنة اخلامسة  باء، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد أن٤٥/٢٤٨أيضاً إىل أحكام الفرع السادس من القرار 
هي اللجنة الرئيسية يف اجلمعية، اليت أسندت إليها املسؤولية عن املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية وأكدت فيه من 

 .جديد أيضاً دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

 كانون ١٩ املؤرخ ٤١/٢١٣اريها وجيدر التذكري أنه مبوجب اإلجراءات اليت أرستها اجلمعية العامة يف قر -٥
، ينشأ صندوق طوارئ لكل فترة ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٤٢/٢١١، و١٩٨٦ديسمرب /األول

ومبوجب هذا . سنتني الستيعاب النفقات اإلضافية الناشئة عن واليات تشريعية غري مدرجة يف امليزانية الربناجمية
جاوز املوارد املتاحة من صندوق الطوارئ ال تنفذ األنشطة املعنية إال من اإلجراء، إذا اقترحت نفقات إضافية تت

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

 ة من صندوق الطوارئ، حيث إن أنشطة أخرى يف فترة السنتني وال ميكن تغطية االعتمادات اإلضافي -٦
 ُحمِّلت تكاليفها للصندوق ستكون قد استنفدت موارد الصندوق يف خالل اجلزء الرئيسي للدورة ٢٠٠٧-٢٠٠٦

، شؤون اجلمعية العامة ٢وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد أنشطة يف إطار الباب . احلادية والستني للجمعية العامة
 هاء، اإلدارة، جنيف من امليزانية الربناجمية لفترة ٢٨اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات، والباب و

 من األنشطة اليت ميكن تقليصها أو تأجيلها أو إهناؤها أو تعديلها لتلبية االحتياجات ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
اض األويل الذي قامت به األمانة جعلها تفترض أن من  دوالر، رغم أن االستعر٦٠٧ ١٠٠اإلضافية البالغة قيمتها 

وستسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد . املمكن استيعاب جزء من االحتياجات املقدرة
ويف الوقت الذي . ٢٠٠٧-٢٠٠٦منها للوفاء باالحتياجات الالزمة الناشئة من مشروع القرار يف فترة السنتني 
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ض فيه اجلمعية العامة مسألة التقديرات املنقحة الناشئة من مقررات جملس حقوق اإلنسان، يتوقع أن تتمكن تستعر
 . األمانة العامة من إبالغ اجلمعية العامة بكيفية تلبية االحتياجات اإلضافية

جدول أعمال جملس : ٦٠/٢٥١تنفيذ قـرار اجلمعية العامة رقم  -٣/٤
 السنوي وأساليب عمله ونظامه حقوق اإلنسان وبرنامج عمله

 الداخلي

، سيقرر جملس حقوق A/HRC/3/L.6 من منطوق مشـروع القرار ٥ و٢ و١مبوجب أحكام الفقرات  -١
 :اإلنسان ما يلي

يقرر إنشاء فريق حكومي دويل مفتوح العضوية عامل ملا بني الدورات بغية صياغة توصيات  `١`
عمله السنوي وأساليب عمله فضالً عن نظامه حمددة بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج 

، وبغية إجراء مشاورات شفافة وشاملة وذات ٦٠/٢٥٠الداخلي وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
 مواعيد حسنة التوقيت يشترك فيها مجيع أصحاب املصلحة؛

ات يقرر أيضاً أن يكون حتت تصرف الفريق العامل فترة عشرة أيام من اجللسات املزودة خبدم `٢`
كاملة تكون مواعيد نصفها قبل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ونصفها قبل دورته 

 اخلامسة مما يتيح ما يكفي من الوقت واملرونة للوفاء بواليته؛

 .إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز هبذا الشأن إىل اجمللس يف دورته الرابعة يطلب `٣`

جمموع كامل تكاليف خدمة املؤمترات للفريق ، فسيقدر  القرارمشروع لس حقوق اإلنسانإذا اعتمد جمو -٢
 :التايل على النحووذلك  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر لفترة السنتني ٢٤١ ٤٠٠العامل مببلغ 

   بدوالرات الواليات املتحدة
 املؤمترات ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة٢الباب   ٢٣٥ ٠٠٠ 
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   ٦ ٤٠٠ 
 اجملموع   ٢٤١ ٤٠٠ 

يف إطار ، ا النشاط املذكور أعاله هلذ٢٠٠٧-٢٠٠٦مل ُتدرج اعتمادات يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  و -٣
هاء، اإلدارة،  ٢٨الباب إطار وال يف ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات ٢الباب 
 . أعاله٣وإذا اعتمد مشروع القرار، فستدعو احلاجة إىل موارد إضافية على حنو ما هو مبني يف الفقرة . جنيف

 كانون ١٩ املؤرخ ٤١/٢١٣وجيدر التذكري أنه مبوجب اإلجراءات اليت أرستها اجلمعية العامة يف قراريها  -٤
، ينشأ صندوق طوارئ لكل فترة ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢١ؤرخ  امل٤٢/٢١١، و١٩٨٦ديسمرب /األول

ومبوجب هذا . سنتني الستيعاب النفقات اإلضافية الناشئة عن واليات تشريعية غري مدرجة يف امليزانية الربناجمية
ية إال من اإلجراء، إذا اقترحت نفقات إضافية تتجاوز املوارد املتاحة من صندوق الطوارئ ال تنفذ األنشطة املعن
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وإذا مل حيدث ذلك، سيتعني . خالل نقل املوارد من اجملاالت ذات األولوية املنخفضة أو تعديل األنشطة القائمة
 .تأجيل هذه األنشطة اإلضافية إىل فترة سنتني الحقة

 وال ميكن تغطية االعتمادات اإلضافية من صندوق الطوارئ، حيث إن أنشطة أخرى يف فترة السنتني  -٥
 ُحمِّلت تكاليفها للصندوق ستكون قد استنفدت موارد الصندوق يف خالل اجلزء الرئيسي للدورة ٢٠٠٧-٢٠٠٦

، شؤون اجلمعية العامة ٢وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد أنشطة يف إطار الباب . احلادية والستني للجمعية العامة
، اإلدارة، جنيف من امليزانية الربناجمية لفترة  هاء٢٨واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات، والباب 

 من األنشطة اليت ميكن تقليصها أو تأجيلها أو إهناؤها أو تعديلها لتلبية االحتياجات ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
وستسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد منها .  دوالر٢٤١ ٤٠٠اإلضافية البالغة قيمتها 

ويف الوقت الذي . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ باالحتياجات الالزمة الناشئة من مشروع القرار يف فترة السنتني للوفاء
تستعرض فيه اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني مسألة التقديرات املنقحة الناشئة من مقررات جملس حقوق 

 .يفية تلبية االحتياجات اإلضافيةاإلنسان، يتوقع أن تتمكن األمانة العامة من إبالغ اجلمعية العامة بك
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 املرفق الثالث

 احلضور

 األعضاء
 االحتاد الروسي

، السيد ألكسندر ماتفيف، السيد **، السيدة مارينا كورونوفا**، السيد أوليغ ماجلينوف*السيد فالريي لوشينني
تدينوف، السيد يوري بويشينكو، السيد غريغوري لوكيانتسيف، السيد سريغي شوماريف، السيد رينات أليو

أليكسي أخزجييتوف، السيد يوري شرينيكوف، السيد فاسيلي كوليشوف، السيد أليكسي غولتاييف، السيدة 
نتاليا زولوتوفا، السيدة غالينا خفان، السيد سريغي كوندراتييف، السيد أوليغ غوسكوف، السيدة ناتاليا إينانوفا، 

 .ف، السيدة إيلينا ماكيفا، السيدة إيكاترينا ياروفيتسيناالسيد فاالنتان ماليارشوف، السيد سيمني ليابيشي

 أذربيجان

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

 األرجنتني

 .، السيد سيبيستان روزاليس      **و سريدا ، السيد سريخي   **، السيد إرنيستو مارتينيس غوندرا        *دومونت  . السيد ألبريتو خ   

 األردن

، السيد حسام احلسيين، السيد بشار أبو طالب، السيد حسام قدح، السيد حممد *السيد موسى بريزات
 .هنداوي

 إكوادور

، السيد آرتورو كابريرا هيدالغو، السيد **، السيد غالو الريناس سريانو*السيد ماوريسيو مونتالبو
 .و، السيد لويس باياس بالديبييسوكارلوس سانتوس ريبيت

 أملانيا

، السيد أندرياس بريغ، السيدة **، السيدة برجييتا زيفكر أبري*، السيد مايكل شتاينر*السيد غونتر نوكه
نيكول بيريلر، السيدة نيكوال برانت، السيد غونار بريكماير، السيدة فاليسكا فار، السيد ألكساندر 

 .سيد بيتر فيتيغإيرنرت، السيد مارك فولكر، ال
 ــــــــــــــــ

 .ممثل * 
 .مناوب ** 
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 إندونيسيا

، السيد غوسيت آغونغ فيساكا بوجا، السيدة ويويك سيتياوايت فريمان، السيد *السيد مكارم ويبيسونو
سومارنو، السيد أندريه مارينتيك، السيد حممد أنشور، السيد بين يان بيتر سياهان، السيدة ديانا . سونو م

 .ليا ساري سوتيكنو، السيد بونانزا تايهيتو برابوو، السيد عبد احلكيم نوسنتارا، السيدة إيين سيربابتوإمي

 أوروغواي

 *.السيدة اليهاندرا دي بييس 

 أوكرانيا

، السيدة سفيتالنا هومونوفسكا، السيدة تتيانا **، السيد يفهن بريشيدا*السيد فولودميري فاسيلنكو
 .نا بترنكو، السيدة غانا ياروفيتسيناسيمينتوتا، السيدة أولي

 باكستان

، السيدة هتمينا جاجنوا، السيد منري أمحد، السيد أفتب خوخر، السيد فيصل نياز *السيد مسعود خان
 .ترمذي، السيد شفقة علي خان، السيد أمحر إمساعيل، السيد سيد أسد غيالين

 البحرين

 .شاهني، السيد عمار رجب، السيد خليفة آل خليفة. سر ج، السيد يا*السيد عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا  

 الربازيل

، السيدة أنا لوسي جنيت كابرال **، السيد سريجيو أبريو إي ليما فلورينسيو*السيد كلودوالدو هوغويين
بيترسن، السيدة باتريسيا ماريا أوليفريا ليما، السيدة كالوديا دي آخنيلو باربوسا، السيدة لوسيانا دا 

 .مانزيين، السيدة رجيياين مارا كونكالفيس دي ميلو، السيد كريستيانو سافيو باروس فيخريواروشا 

 بنغالديش

 .أمحد. ، السيد مستظفر الرمحن، السيد حممد عناية املوىل، السيد نعيم أ*السيد توفيق علي 

 بولندا

يدة أغنييشكا ، السيد أندريه ميشتال، السيدة كريستينا زوريك، الس*السيد جيسالف راباسكي
 .فيزنكييفتش، السيد ماّسيه يانتشاك

 بريو

 .، السيدة إليانا برياون، السيد ألييخاندرو نريا، السيدة إنيت سيبايوس*السيد كارلوس شوكانو 
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 تونس

 .، السيد حممد شقراوي، السيد حامت األندلسي، السيد علي شريف، السيد مسري الدريدي*السيد مسري العبيدي

 اجلزائر

، السيد حممد شعبان، السيد بومدين ماحي، السيد محزة **، السيد حممد بصديق* إدريس اجلزائريالسيد
 .خلف، السيد نسيم كواوي، السيد مسري الستييت، السيدة سلمى هندل

 اجلمهورية التشيكية

، السيد لوكاش ماشون، السيد يان كامنيك، السيدة **، السيد بافل هورنسري**السيد توماس هوساك
 .غا يانيكوفاأول

 مجهورية كوريا

 مني ليم، - هوان كيم، السيد هون -، السيد مون ** هي تشانغ-، السيد دونغ *السيد هيوك شوي
 . تشيول جانغ- هيم السيد هيون -السيد بيك بوم 

 جنوب أفريقيا

ّبل مونتويدي، السيد صمويل كوتاين، السيدة كتالرينغ سي. السيدة غالودين متشايل، السيد بيتسو د
 .متلهاكو، السيدة فيوال هوسن

 جيبويت

 *.السيد حممد زياد دواله 

 رومانيا

، السيدة ستيلوتا أرهريي، السيدة فلورنتينا فويكو السيد نيكوالي * روميولوس كوستيا-السيد دورو 
 .بليندو، السيدة إلزابيتا دافيد، السيدة أدينا ستولريو

 زامبيا

، السيدة أنسيال سيتجيال، **، السيد ماتياس داكا*سيد لف متيسا، ال*إميبواي. ك. السيدة غريترود م
 .السيدة ليليان شاوا سيوين، السيد ألفونسو زولو

 سري النكا

. س. ج. ، السيد سوهادا غاماالت، السيد و**، السيدة ساراال فريناندو*السيد ماهيندا مساراسينغي
اراورداين، السيد أسوكا وجياياتيالكا، السيدة أم. د. ك. فريناندو، السيد ياسانتا كوداغودا، السيد ج

. باثريانا، السيد د. و. ب. أمري أجود، السيد س. ل. موهانيت برييس، السيد سوميدا إيكاناياكي، السيد أُ
 .ديسانياكي. ب. س. م. د
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 السنغال

يغيي سني، ، السيد عبدو سالم ديالو، السيد شيخ تيديان تيام، السيد داودا مال*السيد موسى بوكار يل
 .السيد إحلاجي أبو بوي، السيد عبد الوهاب حيدرة

 سويسرا

، السيدة أنيسة بالل، السيدة جاين فولكني، السيدة أنه ** دانيال فينيي-، السيد جان *السيد بليز غوديه
 .ثو دوونغ، السيدة إستري كامير، السيدة ناتاشا كورناز، السيد جان دانيال بيلر

 الصني

، السيد بن هو، السيدة ون يل، السيد كي **، السيدة يل نان**، السيد ييفان ال*السيد زوكانغ شا
 .يوشنغ، السيد جانغ يي، السيدة تشني يينغجو

 غابون

 **.، السيد كورنتني هريفو ركيندنغوي*السيد باتريس توندا 

 غانا

 *.السيد بول آرَيْن 

 غواتيماال

بّييت، السيدة ستيفاين هوخشتتر سكنركلي، السيدة ، السيدة أخنيال شابيس *السيد كارلوس مارتينيس
 .إنغريد مارتينيس، السيدة ُسلمي باريوس مونزون، السيدة سوليداد أّروكال أريناليس

 فرنسا

، السيدة سيلفي بريمان، السيد مارك جياكوميين، **، السيد ميشيل دوسان* موريس ريبري-السيد جون 
، السيد آرمون ريبريول، السيد دانيال فوجني، السيد فرانسوا السيد كريستوف غيلهو، السيد جاك بيليه

فاندوفيل، السيد فابيان فيشي، السيد رافاييل دروزفسكي، السيد إميانويل بينيدا، السيد رافاييل تراب، 
السيدة غاليان بالرييه، السيدة سيدوين توماس السيد تيبو غيليه، السيدة أشرف الصباحي، السيد مصطفى 

 .مهراج

 فلبنيال

برنيسزا، السيدة جنيفري ماهيلوم وست، السيد خيسوس إنريكه . ، السيد غريس ر*السيد إنريكه مانالو
 .غارسيا، السيدة اليزل فرينانديس
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 فنلندا

، السيدة كاتري سيلفربريغ، السيدة تاباين  **، السيدة ساتو ماتيال**، السيدة يوهانا سوربا*السيد فيسا هيمانني
يسا مورتو، السيد السي كيسالو، السيدة ساتو سويكاري، السيدة ميا رايين، السيدة كريسيت كيفيال، السيدة ل

 .بويانكوكا، السيدة آن ماري فروبريغ، السيد تابيو رانتانني، السيد توكا سيونييمي، السيدة كاتيا كاالماكي

 الكامريون

 .، السيدة شانتال ناما، السيد بريتان بيدميا، السيدة أوديت ميلونو، السيد ميشيل ماهويف*السيد فرانسيس نغانتشا

 كندا

، السيد جون فون كوفمان، السيد روبرت سنكلري، السيدة كارمن **، السيد تريي كورمييه*السيد بول ماير
أميغان، السيدة ناديا ستيور، السيد ميا مويلهي، السيد باتريسيا زاويروشا، السيدة ماري ويد، السيد كيث 

 .بوستيد

 كوبا

، **، السيد يوري أرييل غاال لوبيز*، السيد رودولفو رّيس رودريغيس*سيد خوان أنتونيو فرنانديس باالسيوسال
 .السيدة ماريا دل كارمن هرييرا، السيد كارلوس هورتادو البرادور، السيد رافاييل غارسيا كوالدا

 مايل

مبيا، السيد سيكو كاسي، السيد ، السيد باكاري دو**، السيدة فطوماتا ديال*السيد صّديقي األمني سو
 .احلكوم مايغا

 ماليزيا

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

 املغرب

، السيد إدريس اسباعني، السيد عمر قادري، السيد أمحد صابر، السيدة خدجية بارودي، *السيد حممد لوليشكي
 .بورك، السيدة فاطمتو منصور، السيد سيدي نزار العلمي، السيد أمحد املومينالسيد حممد صباين، السيد ياسر إي

 املكسيك

، السيدة إيليا **، السيد خوسيه أنطونيو غيفارا**، السيد بابلو ماسيدو*السيد لويس ألفونسو دي ألبا
، السيدة سوسا، السيدة ماريانا ساالزار، السيدة كالوديا غارسيا غيسا، السيد خوان مانويل سانتشيس

 .كريستا غونزاليس، السيد فيكتور خنينا، السيدة غارسيا برييس، السيد أديلفو رخيينو مونتيس
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 اململكة العربية السعودية

، السيد إبراهيم مكتب املكتب، السيد سليمان **، السيد عبد العزيز اهلنادي*السيد عبد الوهاب عطار
 .يد عبد اهللا الشيخ، السيد فؤاد راجحعبد الرمحن السفني، السيد عبد اهللا رشوان، الس

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

، السيدة أجنيال كرومبتون، السيد جوليان ميتكالف، السيدة كارولني ريس، *السيد نيكوالس ثورن
يكل السيدة هلني أبتون، السيد روبرت الست، السيد دينيس ريغان السيدة كيلي غاريت، السيد ما
 .واتسون، السيد ديفيد رايلي، السيد تشارلز لونسديل، السيدة جسيكا غريفيث، السيد شان وينيت

 موريشيوس

 .، السيد حممد إقبال التونا، السيدة رينا ويلفرد رين*السيد شري بابو شكيتان سريفانسنغ 

 نيجرييا

مهان، السيد . د بوكار ب، السيد فرانك إيسوه، السيد أوصمان ساركي، السي*السيد جوزف أيالوغو
أوبراه، السيد بايو . حيدرة، السيد حكيم بابا أمحد، السيد عبدول بن رميداب، السيد أوبيوما ب. حممد إ

 .ياهايا، السيد مارتن أوهوموهبي. أ. أجاغيب، السيد كولومبوس أوكارو، السيدة ك

 اهلند

 شاندر، السيد إندرا ماين باندي، السيد  ، السيد راجيف**، السيد موهندر غروفر*السيد سواشباوان سينغ
موكتش بارديشي، السيد كوماريسان إيالنغو، اسيد فيجاي كومار تريفيدي، السيد مونو ماهاوار، السيدة 

 .نوتان ماهاوار

 هولندا

، السيد هانو فورزنري، السيدة مارغرييت كوستر، السيدة كريستا مينديرمسا، *السيد بودوين فان إينينام
 .ارجولني تالسماالسيدة م

 اليابان

، السيد أوسامو يامانكا، السيد شو **، السيد هريوشي مينامي**، السيد شيغريو أندو*السيد إيشريو فوجيساكي
ناكاغوا، السيدة يوكيكيو يامادا، السيد أكريا كاتو، السيدة يوكيكو هارميوتو، السيدة ماساكو ساتو، السيدة 

 .سوزاوا، السيد ديريك سكيليسكي، السيدة تومومي شيوامايوكو فوكودا، السيدة توموكو مات
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الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني

 إثيوبيا
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل 
 أفغانستان

 ألبانيا
 اإلمارات العربية املتحدة 

 أندورا
 أوزبكستان

 أوغندا 
 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
 دا آيرلن

 آيسلندا 
 إيطاليا

 باراغواي 
 الربتغال

 دار السالمين برو
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز 
 بنغالديش

 بنن 
 بوتان

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بوليفيا
 تايلند 
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو 

 تشاد
 توغو

  ليشيت-تيمور 
 جامايكا

 اجلبل األسود
 مجهورية ترتانيا املتحدة 

 الدومينيكيةاجلمهورية 
 اجلمهورية العربية السورية 

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  اليوغوسالفيةة مقدونياـمجهوري
   السابقة
 جورجيا
 الدامنرك  

 الرأس األخضر
 زمبابوي

 سان مارينو
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السودان 
 السويد
 شيلي
 صربيا
 راق الع

 عمان
 غابون
 غينيا

 غينيا االستوائية
 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
 فييت نام
 قربص
 قطر

 كازاخستان
 كرواتيا
 كمبوديا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 ليسوتو
 مالطة
 مصر

 ملديف
 منغوليا
 موريتانيا
 موزامبيق
 مولدوفا
 ميامنار
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 اييته
 هندوراس
 هنغاريا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليمن
 اليونان
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 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني

 الكرسي الرسويل

 املراقبون اآلخرون

 فلسطني

 األمم املتحدة

 ة للطفولةمنظمة األمم املتحد صندوق األمم املتحدة للسكان
 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

 الشرق األدىن    

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا

 منظمة الصحة العاملية صندوق النقد الدويل
 مل الدوليةمنظمة الع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 املنظمات احلكومية الدولية

 والكاريبية ودول احمليط اهلادئ األفريقيةالدول  جمموعة االحتاد األفريقي
 نكوفونيةااملنظمة الدولية للفر االحتاد األورويب

 منظمة املؤمتر اإلسالمي جامعة الدول العربية
 جملس أوروبا

 كيانات أخرى

 الطةنظام م اللجنة الدولية للصليب األمحر

 منظمات غري حكومية

 املركز االستشاري العام

 االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة  جلنة األصدقاء العاملية للتشاور
 التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة   العامل الثالث-مركز أوروبا 

 احلركة اإلنسانية اجلديدة  املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز
 احلكومية ذات العالقة االستشارية باألمم               مؤمتر املنظمات غري      

    املتحدة    
 العامل-احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني  

    الرابع
 الرابطة الدولية للحرية الدينية  هيئة الفرنسيسكان الدولية
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املركز االستشاري اخلاص

 احلقوقيني العرب
 االحتاد الدويل ألرض اإلنسان

 ات حقوق اإلنساناالحتاد الدويل لرابط
 االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

 االحتاد الدويل للجامعيات
 االحتاد الدويل للقلم

 االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية
 االحتاد اللوثري العاملي
 احتاد احملامني العرب

 احتاد هلسنكي الدويل حلقوق اإلنسان
ة الدولية للشؤون  احلركة الكاثوليكي-باكس رومانا 

احلركة الدولية للطالب (الفكرية والثقافية 
 )الكاثوليكيني
  احلركة الكاثوليكية الدولية للسلم-باكس كريسيت 

 التحالف النسائي الدويل
 مجعية القلوب الرحيمة

 مجعية محاية األطفال غري املولودين
احلركة التبشريية الدولية يف األوساط االجتماعية 

 املستقلة
 حقوق اإلنسان أوالً ة توباي أمارو اهلنديةحرك

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
  مجاعة الوّعاظ-الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم 
 رابطة األرض من أجل طاقة نظيفة

 الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها
 الرابطة الدولية للتعاون بني األديان

 الرابطة الدولية للحرية الدينية
 الرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينية

 الرابطة الدولية للطالب الشبان الكاثوليكيني
 الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني

 الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود
 الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب

 الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية
موم منطقة احمليط اهلادئ جنوب الرابطة النسائية لع

 شرق آسيا

 رابطة مكافحة اجلوع
 رابطة منع التعذيب

 الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية
الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق يف جمال حقوق 

 اإلنسان
  اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-الشمال 

 الطائفة البهائية الدولية
وجي الرعاية الصحية وحقوق اللجنة األفريقية ملر

 اإلنسان
 جلنة احلقوقيني الدولية

اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي 
 حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه

 اللجنة الدولية هلنود األمريكتني 
 ٧٦ماين تيسي 

 اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية
 اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية

  الدويل ملعاهدات اهلنوداجمللس
 املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية

 املركز العاملي لتبادل املعلومات
 املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء

 املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية
 منتدى املرأة والتنمية

 "الوالية الدولية"منظمة 
ل املسيحي يف جمال األحباث العم" (كري"منظمة 

 )والتعليم
منظمة التعاون الدويل من أجل السالم والتنمية يف 

 منطقة البحريات الكربى
 املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي

 املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم
 املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني

 لياتاملنظمة الدولية لفريق حقوق األق
املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 

 العنصري
 منظمة السالم يف مجيع أحناء العامل
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 املنظمة العاملية للمرأة
 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 منظمة العفو الدولية 
 منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان

 والتنمية    منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم                 
منظمة املدن املتحدة من أجل حتقيق التعاون بني 

 الشمال واجلنوب

 املنظمة النسائية الصهيونية الدولية
 منظمة رصد حقوق اإلنسان

 منظمة سويسرا ملعلومات اإليدز
 منظمة مراسلون بال حدود الدولية

 هاداسا، املنظمة النسائية الصهيونية يف أمريكا
 ضمري والسالماهليئة الدولية لضريبة ال
 هيئة رصد األمم املتحدة

القائمة

 االحتاد الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني
االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية 

 واللغوية وغريها من األقليات
 االحتاد الدويل لرابطات صانعي املستحضرات الصيدالنية

 لتقدميةاالحتاد العاملي لليهودية ا
 التحرير

 احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية
 حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب

 الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم

 رابطة املواطنني العامليني
 مؤسسة فريدريش إيربت ستيفتونغ

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية
 ق نقابات العمالاملركز الدويل حلقو

 مركز الوثائق والبحوث واملعلومات للشعوب األصلية
 مركز اليونسكو يف إقليم الباسك
 منظمة التنمية التعليمية الدولية

 منظمة بناي بريث الدولية
 منظمة سرفاس الدولية
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 املرفق الرابع

 قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة الثالثة للمجلس

 سلسلة النشرات العامةالوثائق الصادرة يف 

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 A/HRC/3/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

 A/HRC/3/1/Add.1 ٢ شروح جدول األعمال املؤقت

تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق 
 ٢/١-اإلنسان دإ

٢ A/HRC/3/2 

دورات املفتوح العضوية املكلف الفريق احلكومي الدويل العامل بني ال
بوضع طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل، املنشأ عمالً 

 ١/١٠٣جملس حقوق اإلنسان  ررمبق

٢ A/HRC/3/3 

 ٦الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بتنفيذ الفقرة 
لس ، املُنشأ عمالً مبقرر جم٦٠/٢٥١منطوق قرار اجلمعية العامة  من

 ١/١٠٤اإلنسان  حقوق

٢ A/HRC/3/4 

الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل بني الدورات املعين 
 ، املنشأ مبوجب٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦بتنفيذ الفقرة 

 ١/١٠٤مقرر جملس حقـوق اإلنسان 

٢ A/HRC/3/5 

ية العامل بني الدورات املعين الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضو
 ، املنشأ مبوجب٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦بتنفيذ الفقرة 

 ١/١٠٤مقرر جملس حقـوق اإلنسان 

٢ A/HRC/3/6 

Intersessional open-ended intergovernmental working group 

to develop the modalities of the universal periodic review 

mechanism established pursuant to Human Rights Council 

decision 1/103 

٢ A/HRC/3/CRP.1 

Intersessional open-ended intergovernmental working group 

on the implementation of operative paragraph 6 of General 

Assembly resolution 60/251 established pursuant to Human 

Rights Council decision 1/104 

٢ A/HRC/3/CRP.2 
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Intersessional open-ended intergovernmental working group 

on the implementation of operative paragraph 6 of General 

Assembly resolution 60/251 established pursuant to Human 

Rights Council decision 1/104 

٢ A/HRC/3/CRP.3 

Intersessional open-ended intergovernmental working group 

on the implementation of operative paragraph 6 of General 

Assembly resolution 60/251 established pursuant to Human 

Rights Council decision 1/104 

٢ A/HRC/3/CRP.4 

List of attendance  A/HRC/3/INF.1 

 /A/HRC/3/SR/1-14  احملاضر املوجزة جللسات اجمللس يف دورته الثالثة وتصويبها  

Corrigendum 

 
 الوثائق الصادرة يف سلسة النشرات احملدودة

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 A/HRC/3/L.2 ٢ األعمال التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري اجلهود العاملية
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة املؤمتر العاملي 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

 من تعصب والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

٢ A/HRC/3/L.3 

أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا التعاون اإلقليمي من 
 واحمليط اهلادئ

٢ A/HRC/3/L.4 

 A/HRC/3/L.5 ٢ تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

جدول أعمال جملس : ٦٠/٢٥١تنفيذ قـرار اجلمعية العامة رقم 
حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه 

  من الرئيسمشروع قرار مقترح: الداخلي

٢ A/HRC/3/L.6 

 A/HRC/3/L.7 ٢ مشروع مقرر: مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان

 تعديالت على مشروع القرار): باسم االحتاد األورويب(فنلندا 

A/HRC/3/L.2  األعمال التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن
 وبرنامج عمل ديربان

٢ A/HRC/3/L.8 
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تعديالت على مشروع املقرر ): باسم االحتاد األورويب (فنلندا
A/HRC/3/L.3 

٢ A/HRC/3/L.9 

 A/HRC/3/L.10 ٢ مشروع تقرير اجمللس

 A/HRC/3/L.11 ٢ املرجع نفسه

 
 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

وجهة من البعثة  م٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦مذكرة شفوية مؤرخة 
مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس  الدائمة للسودان لدى

 حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/3/G/1 

 
 الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

Written statement submitted by BADIL Resource Centre for 

Palestinian Residency and Refugee Rights, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٢ A/HRC/3/NGO/1 

Exposé écrit conjoint présenté par Centre Europe Tiers-Monde 

(CETIM), organisation non gouvernementale dotée du statut 

consultatif général, Ligue Internationale pour les Droits et la 

Libération des Peuples (LIDLIP) et Ligue Internationale des 

Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), organisations non 

gouvernementales dotées du statut consultatif spécial, 

Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

(MRAP), organisation non gouvernementale inscrite sur la Liste 

٢ A/HRC/3/NGO/2 

----- 


