
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.06-15578    150107    160107 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة

  من جدول األعمال٣البند 
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

 *إىل اجلمعية العامة عن دورته الثالثة تقرير جملس حقوق اإلنسان 

 )األردن(السيد موسى بريزات : نائب الرئيس واملقرر

 **مشروع تقرير اجمللس

 

 

 

 ــــــــــــــــ

مشروع إطار برنامج عمل جمللس حقوق اإلنسان "يرتكز شكل هذا التقرير على جدول األعمال وعلى  * 
 ٢/١٠٣ و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥ يف مقرريه     اجمللس ادهاعتمللدورة الثالثة كما    " يف السـنة األوىل   

 .سابقة لدورات اجمللس املقبلةولذا ينبغي عدم اعتباره . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦املؤرخ 

أما .  فصول التقرير املتعلقة بتنظيم الدورة وبنود جدول األعمال        A/HRC/3/L.10تتضـمن الوثـيقة      ** 
 .A/HRC/3/L.11ت اليت اعتمدها اجمللس، فسترد يف الوثيقة القرارات واملقررا

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/3/L.10 
13 December 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/3/L.10 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 مشـاريع القـرارات ومشـاريع املقـررات املوصـى باعتمادها من اجلمعية العامة              -أوالً
 ٤  ........................................]A/HRC/3/L.11 سُتدرج يف التقرير النهائي[ 

 رتــه الثالــثة القــرارات واملقــررات الــيت اعــتمدها اجمللــس يف دو     -ثانياً
 ٤  ........................................]A/HRC/3/L.11سُتدرج يف التقرير النهائي [ 

 ٤ ١٥ - ١ ......................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -ثالثاً

 ٤ ٤ - ١ ...............................................افتتاح الدورة ومدهتا -ألف 

 ٤ ٥   ............................................................احلضور -باء 

 ٥ ٦   ...............................................إقرار جدول األعمال -جيم 

 ٥ ٨ - ٧ .....................................................تنظيم األعمال -دال 

 ٥ ١٥ - ٩ ..................................................اجللسات والوثائق -هاء 

 املعنون  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة      -رابعاً
 ٦ ٩٦-١٦ ..................................................."جملس حقوق اإلنسان"

عرض للحالة الراهنة مقدم من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق           -ألف 
 ٦ ١٩-١٦ ............................................................. اإلنسان

 ٧ ٢٣-٢٠ ...........................................تقارير اآلليات والواليات -باء 

واملناقشات أو املقـرارات األخرى املتعلقة بآليات      التقارير املرحلية    -جيم 
 ٧ ٣٧-٢٤ .....................................................ما بني الدورات

 ٧ ٢٦-٢٤ .................................االستعراض الدوري الشامل -١  

 ٨ ٣٥-٢٧ ...........استعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات -٢  

 ٨ ٢٩-٢٧ ..........................................اإلجراءات اخلاصة  

 ٩ ٣٢-٣٠ ............................................إجراء الشكاوى  

 ١٠ ٣٥-٣٣ ..............................................مشورة اخلرباء  

 ١١ ٣٧-٣٦ .............................اليب العمل وجدول األعمالأس -٣  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 )تابع( -رابعاً
 ١٢ ٤٤-٣٨ ...............................متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان -دال 

احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان : "٢/١-متابعة القرار دإ -١  
 ١٢ ٤١-٣٨ ...........اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية 

 ١٣ ٤٤-٤٢ .................متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان -٢  

مسـائل أخـرى متعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             -هاء 
 ١٣ ٤٦-٤٥ .....................................املبادرات واملقررات والقرارات

 ١٤ ٩٥-٤٧ ................النظر يف مشاريع االقتراحات واختاذ إجراءات بشأهنا -واو 

 ٢١ ٩٦   ........................................................بيانات عامة -زاي 

 ٢١ ١٠٠-٩٧ ..........................تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة عن دورته الثالثة -خامساً
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مشـاريع القـرارات ومشـاريع املقررات املوصى         -أوالً
 باعتمادها من اجلمعية العامة

 ]A/HRC/3/L.11سُتدرج يف التقرير النهائي [

 القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثالثة -ثانياً

 ] A/HRC/3/L.11تقرير النهائي سُتدرج يف ال[

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -ثالثاً

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 تشرين  ٢٩عقـد جملـس حقـوق اإلنسان دورته الثالثة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                   -١
انظر ( جلسة   ١٤وقد عقد   ). ه أسفل ٩انظر أيضاً الفقرة     (٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨نوفمـرب إىل    /الـثاين 

A/HRC/3/SR.1-14()خالل هذه الدورة)١ . 

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

، تلت السيدة لويز آربور، مفوضة      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف اجللسـة األوىل، اليت عقدت يف         -٣
 .نسان، رسالة موجَّهة من السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدةاألمم املتحدة السامية حلقوق اإل

، ألقى السيد أمحد شهيد، وزير خارجية       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف       -٤
 . ملديف، كلمة أمام اجمللس

  احلضور-باء 

ون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقب       -٥
الـدول غـري األعضاء يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، كما حضر الدورة مراقبون عن هيئات األمم املتحدة                  
والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، ومراقبون عن املنظمات الدولية احلكومية واهليئات األخرى، وعن             

 .وترد قائمة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقرير. نية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميةاملؤسسات الوط

                                                      

 بعد إال هنائية تعترب وال. اجمللس جلسات من جلسة لكل املوجزة احملاضر على تصويبات إدراج ميكن )١(
 ).A/HRC/3/SR.1-14/Corrigendum (يبب املوحدالتصو صدور



A/HRC/3/L.10 
Page 5 

 إقرار جدول األعمال -جيم 

، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩يف اجللسـة األوىل، املعقودة يف        -٦
ولالطالع على النص بصيغته    . بدون تصويت ) A/HRC/3/1(واعُتمد جدول األعمال    . الـذي اقـترحه الرئيس    

 .املعتَمدة، انظر املرفق األول للتقرير

  تنظيم األعمال -دال 

. ، يف مسألة تنظيم أعماله    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩نظـر اجمللـس يف جلسته األوىل، املعقودة يف           -٧
الدورات السابقة، أي حتديد املدة املخصصة للكالم وسـُتطبَّق نفس طرائق تنظيم الوقت اليت هنجها اجمللس خالل    

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

ـ  نظمات ذات الصـلة، واملنظمات الدولية احلكومية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             وامل
الدول : وتوضع قائمة املتكلّمني حسب تاريخ التسجيل وُترتَّب على النحو التايل    . واملـنظمات غـري احلكومـية     

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

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

مشروع إطار برنامج عمل    "ويف اجللسة ذاهتا، أقر اجمللس مشروع جدول زمين لدورته الثالثة، يستند إىل              -٨
، والذي  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥الوارد يف ُمرفق مقرره     " جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل     

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

  اجللسات والوثائق-هاء 

 . جلسة وفِّرت هلا كل اخلدمات الالزمة١٤ أعاله، عقد اجمللس ١كما ذُكر يف الفقرة  -٩

 .ويتضمن الفصل األول من هذا التقرير مشاريع املقررات املوصى باعتمادها من اجلمعية العامة -١٠

 .ت واملقررات اليت اعتمدها اجمللسويتضمن الفصل الثاين من هذا التقرير نصوص القرارا -١١

 .ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس بصيغته املعتَمدة -١٢

ويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا يترتب على قرارات ومقررات اجمللس من آثار إدارية وآثار يف امليزانية                 -١٣
 .الربناجمية

 .ضورويتضمن املرفق الثالث قائمة احل -١٤

 . ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة خالل دورة اجمللس الثالثة -١٥
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 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -رابعاً
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون  ٢٠٠٦مارس /آذار

 لـلحالة الراهـنة مقدم من مفوضة األمم املتحدة          عـرض  -ألف 
 السامية حلقوق اإلنسان

، قدمت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ اجللسة األوىل، املعقودة يف يف -١٦
 . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، آخر املعلومات املتعلقة بأنشطتها وأنشطة مكتب املفوضية السامية

 تشرين  ٢٩الثانية املعقودة يف    وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا ويف اجللسة               -١٧
 :، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على املفوضة السامية حلقوق اإلنسان٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ممثلو أملانيا وسري النكا وكندا، واملراقبون عن إسرائيل والسودان         : الـبلدان واألطراف املعنية    )أ( 
 والعراق وفلسطني ونيبال وهاييت؛

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا      : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )ب( 
) بالنيابة عن جمموعة الدول العربية(والبحرين ) بالنـيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (وأوروغـواي وباكسـتان     

ومجهورية كوريا وسويسرا والصني    ) يةبالنيابة عن جمموعة الدول األفريق    (وبـنغالديش وبولندا وتونس واجلزائر      
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة          (وفرنسـا والفلـبني وفنلندا      

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

وصـربيا، فضـالً عـن ليختنشـتاين أحد بلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية                 
 ا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند وهولندا واليابان؛وكوبا واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطاني) األوروبية

أستراليا ومجهورية إيران اإلسالمية وبنما والسويد      : املراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس       )ج( 
 وكوستاريكا ومصر والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛ )  البوليفارية-مجهورية (وشيلي وفرتويال 

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية     )د( 
، ومنظمة رصد حقوق    )بالنيابة أيضاً عن االحتاد العاملي لليهودية التقدمية      (والتنمـية، ورابطـة التعلـيم العاملي        

، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد )سلم العامليبالنيابة أيضاً عن جملس ال(اهلندية " توباي أمارو"اإلنسان، وحركة 
بالنيابة أيضاً عن   (الـدويل لـرابطات حقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب              

فرنسا "املنـتدى اآلسـيوي حلقـوق اإلنسان والتنمية، والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، ومؤسسة               
الف الدويل للموئل، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية،            ، واالئت "احلـريات 

واالحتـاد الـدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واالحتاد الدويل حلركة                
 رومانا، وجملس الصاميني، ومجعية الشعوب      الـبالغني الريفـيني الكاثوليكيني، وحركة التصاحل الدولية، وباكس        

، ومرصد األمم املتحدة    )املهـددة باالنقراض، واحلزب الراديكايل عرب الوطين، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب          
 .واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية
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 األمم املتحدة السامية على ، رّدت مفوضة٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف  -١٨
 .األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية

وخـالل اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممثلو اجلزائر والصني وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                 -١٩
 .الشمالية ببيانات وذلك يف إطار ممارسة حق الرد

  تقارير اآلليات والواليات-باء 

منديز، املستشار  . ، قدم السيد خوان إ    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩لسـة الثانية، املعقودة يف      يف اجل  -٢٠
 ).E/CN.4/2006/84(اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، تقريره 

وا أسئلة وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرح -٢١
 :على السيد منديز

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

 أرمينيا وإسرائيل؛: املراقبون عن الدول غري األعضاء )ب( 

، وجلنة احلقوقيني الدولية ومرصد لكولومبيةجلنة احلقوقيني ا: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية )ج( 
 .األمم املتحدة

 . ويف اجللسة ذاهتا، رّد السيد منديز على األسئلة املطروحة وقّدم مالحظاته اخلتامية -٢٢

 . ويف نفس اجللسة أيضاً، أدىل املراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -٢٣

حلـية واملناقشات أو املقرارات األخرى      الـتقارير املر   -جيم
 املتعلقة بآليات ما بني الدورات

 االستعراض الدوري الشامل -١

، )املغرب(، عرض السيد حممد لوليشكي      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ٤يف اجللسة السابعة، املعقودة يف       -٢٤
دوري الشامل، تقريراً ُمحدثاً بشأن التقدم نائب رئيس اجمللس بصفته ميّسر الفريق العامل املعين بآلية االستعراض ال

 ١/١٠٣املنشأ مبوجب مقرر اجمللس     ) A/HCR/3/CPR.1 و A/HCR/3/3(احملرز أثناء الدورة األوىل للفريق العامل       
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠املؤرخ 

أدىل املذكورون  وخالل املناقشة اليت أعقبت العرض يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة الثامنة بالتاريخ نفسه،               -٢٥
 :فيما يلي ببيانات أمام اجمللس
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االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
بالنيابة عن منظمة (وباكستان ) أيضاً بالنيابة عن األرجنتني وإكودور وباراغواي وبنما وبريو وشيلي وكوستاريكا(

ومجهورية ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (والربازيل وبنغالديش وبريو وتونس واجلزائر      ) مياملؤمتـر اإلسال  
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا       (كوريـا والسنغال وسويسرا والصني وغواتيماال وفنلندا        

دونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان     ورومانـيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مق        
املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية             

وكوبا وماليزيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا        ) اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا    
 الشمالية ونيجرييا واهلند واليابان؛

إسبانيا ومجهورية إيران اإلسالمية وتايلند والدامنرك      : املراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس       )ب( 
وكولومبيا وليختنشتاين والنرويج ونيبال )  البوليفارية-مجهورية (وسـنغافورة والسـودان وشـيلي وفرتويـال       

 ؛ والواليات املتحدة األمريكية

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

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

لتحالف الدويل إلنقاذ  وا،)بالنيابة أيضاً عن املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية(الـدويل ملعاهدات اهلنود     
، واملكتب الكاثوليكي التحالف النسائي الدويل، و الدولية للدفاع عن األطفال ركةاحلبالنـيابة أيضاً عن      (الطفولـة 

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

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

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

يشكي على األسئلة ، رد السيد لول٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ٤ويف اجللسـة الثامـنة، املعقـودة يف          -٢٦
 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية

  استعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات-٢

 اإلجراءات اخلاصة

اجلمهورية (، قام السيد توماس هوساك ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥يف اجللسة التاسعة اليت عقدت يف  -٢٧
جزء املتعلق باإلجراءات اخلاصة للفريق العامل املعين بتنفيذ أحكام         ، نائب رئيس اجمللس بصفته امليّسر لل      )التشيكية
، بتقدمي آخر املعلومات عن التطور احملرز أثناء الدورة األوىل للفريق      ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦الفقـرة   
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 ٣٠ املؤرخ ١/١٠٤، املنشـأ مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان       )A/HCR/3/CPR.2 و A/HCR/3/4(العـامل   
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

وأثـناء املناقشـة اليت تلت ذلك يف اجللسة ذاهتا، ويف اجللسة العاشرة اليت ُعقدت يف نفس اليوم، أدىل                    -٢٨
 :املذكورون فيما يلي ببيانات أمام اجمللس

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

بالنيابة عن االحتاد األورويب،    (ومجهوريـة كوريـا وسري النكا وسويسرا والصني والفلبني وفنلندا           ) األفريقـية 
 للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية       والـبلدين املنضـمَّني بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة       

السـابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا              
والبوسـنة واهلرسك ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة               

وكندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك     ) وربـية للـتجارة احلـرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية          األ
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ونيجرييا واهلند وهولندا واليابان؛

إلسالمية وبلجيكا أرمينيا ومجهورية إيران ا: املراقـبون عـن الـدول غـري األعضاء يف اجمللس          )ب( 
وبـيالروس وتايلـند ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والدامنرك وزمبابوي وسلوفينيا وسنغافورة والسودان             

وكوستاريكا وكولومبيا وليختنشتاين والنرويج والنمسا ونيبال ونيوزيلندا       )  البوليفارية -مجهوريـة   (وفرتويـال   
 والواليات املتحدة األمريكية؛ 

 راقب عن فلسطني؛ امل )ج( 

منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان،       : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية       )د( 
واالحتـاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد              

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

 .العاملية ملناهضة التعذيب

ساك على األسئلة   ، رد السيد هو   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف اجللسـة العاشـرة، املعقـودة يف          -٢٩
 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية

 إجراء الشكاوى

، قام السيد بليز غوديه     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦يف اجللسـة احلاديـة عشـرة الـيت ُعقدت يف             -٣٠
 ، نائب رئيس اجمللس بصفته امليّسر للجزء املتعلق بإجراء الشكاوى للفريق العامل املعين بتنفيذ أحكام              )سويسـرا (

، بعرض آخر املعلومات عن التطور احملرز خالل الدورة األوىل للفريق           ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦الفقرة  
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 ٣٠ املؤرخ ١/١٠٤، املنشـأ مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان        )A/HCR/3/CPR.3و A/HCR/3/5(العـامل   
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

 : هتا، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات أمام اجمللسوأثناء املناقشة اليت تلت العرض يف اجللسة ذا -٣١

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 

بالنيابة عن االحتاد   (واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا         ) ول األفريقية الد
األورويب، والـبلدين املنضـمَّني بلغاريـا ورومانـيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا         

ن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضم
وأوكرانـيا والبوسـنة واهلرسك ومجهورية مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا وليختنشتاين من بلدان الرابطة               

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

إسبانيا ومجهورية إيران اإلسالمية وبلجيكا وبوتان وتايلند       : املراقـبون عن الدول غري األعضاء      )ب( 
 وسنغافورة والسودان وكولومبيا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛ 

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

 ة؛، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومرصد األمم املتحد)النسائية الدولية للسلم واحلرية

 . وخالل اجللسة ذاهتا، رد السيد غوديه على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -٣٢

 مشورة اخلرباء

، )األردن(، قام السيد موسى بريزات      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧يف اجللسـة الثانية عشرة اليت ُعقدت يف          -٣٣
 من قرار اجلمعية    ٦رباء للفريق العامل املعين بتنفيذ أحكام الفقرة        نائب رئيس اجمللس بصفته امليّسر للجزء املتعلق مبشورة اخل        

  A/HCR/3/6(، بـتقدمي آخـر املعلومـات عـن التطور احملرز خالل الدورة األوىل للفريق العامل                 ٦٠/٢٥١العامـة     
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٤، املنشأ مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان )A/HCR/3/CPR.4و

 : وخالل املناقشة اليت تلت العرض يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أسفله ببيانات أمام اجمللس -٣٤

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا      : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
بالنيابة عن جمموعة   (ونس واجلزائر   والربازيل وبنغالديش وبريو وت   ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (وباكستان  

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

يا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا            السـابقة وكروات  
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والبوسـنة واهلرسك ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة               
كندا وكوبا وماليزيا واملغرب واملكسيك     و) األوروبـية للـتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية         
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند واليابان؛

مجهورية (مجهورية إيران اإلسالمية وتايلند والسودان وفرتويال : املراقبون عن الدول غري األعضاء )ب( 
 تحدة األمريكية؛ وكولومبيا والنرويج ونيبال والواليات امل)  البوليفارية-

البحوث املتعلقة بالسكان األصليني وسكان مؤسسة أعمال : املرقبون عن املنظمات غري احلكومية )ج( 
، والرابطة  )بالنيابة أيضاً عن اجمللس الدويل للمرأة     (وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل للجاِمعيات       اجلـزر،   

 العامل الثالث، وحركة مناهضة العنصرية -ة أيضاً عن مركز أوروبا بالنياب(الدولـية حلقـوق الشعوب وحتريرها     
 .، وباكس رومانا، ومرصد األمم املتحدة)وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 .  وقد رد السيد بريزات يف اجللسة ذاهتا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -٣٥

 أساليب العمل وجدول األعمال -٣

، ناقش اجمللس أساليب عمله     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللستني الثالثة والرابعة، املعقودتني يف        -٣٦
 . وجدول أعماله، مبا يف ذلك نظامه الداخلي

 : م اجمللسوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف نفس اجللستني، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات أما -٣٧

االحتاد الروسي واألرجنتني وإكوادور وإندونيسيا وباكستان      : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (والربازيل وبنغالديش واجلزائر    ) بالنـيابة عـن مـنظمة املؤمتر اإلسالمي       (

بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني      (لندا  ومجهوريـة كوريا والسنغال وسويسرا والصني والفلبني وفن       
بلغاريـا ورومانـيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا،              

هلرسك والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة وا            
ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وصربيا، فضالً عن آيسلندا أحد بلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة 

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

أستراليا وإسرائيل ومجهورية إيران اإلسالمية     : املراقـبون عـن الـدول غري األعضاء يف اجمللس          )ب( 
 واجلمهورية العربية السورية وشيلي وكولومبيا وليسوتو والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛ 

 املراقب عن فلسطني؛  )ج( 

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

 .الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة
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 ررات جملس حقوق اإلنسانمتابعة مق -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  -٣٨
 ١١ املؤرخ   ٢/١-املنشـأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان دإ       ) A/HRC/3/2(التحقـيق اخلاصـة بلبـنان       

السيد حممد شند عثمان    : ، وقد أعد التقرير السيد برياكيس بنفسه ومفوضان آخران مها         ٢٠٠٦أغسـطس   /آب
 . والسيد جواو كليمنته بايينا سواريس

 أسفله ببيانات وطرحوا أسئلة على      نتووأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل اآل           -٣٩
 :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     (ائر وفرنسا وفنلندا    والبحرين والربازيل وبنغالديش واجلز   ) املؤمتر اإلسالمي 

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

عربية املتحدة ومجهورية إيران    إسبانيا واإلمارات ال  : املراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس       )ج( 
 -مجهورية (اإلسالمية وإيطاليا وبلجيكا واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية العربية السورية والدامنرك وفرتويال 

 والكويت ومصر والواليات املتحدة األمريكية واليونان؛ ) البوليفارية

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

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

 . عربالصهيونية الدولية، واحتاد احلقوقيني ال

 .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، رد املفّوضان على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتامية -٤٠

ويف نفـس اجللسة واجللسة السادسة املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل املراقبون عن إسرائيل ومجهورية إيران                 -٤١
ويف اجللسة السادسة يف .  إطار ممارسة حق الرداإلسالمية واجلمهورية العربية السورية وفلسطني ولبنان ببيانات يف

 . اليوم ذاته، أدىل املراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد
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 متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان -٢

 علماً بآخر   ، أحاط الرئيس اجمللس   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١يف اجللسـة اخلامسة اليت ُعقدت يف         -٤٢
 : 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 ٤٩/٢١٤امة  من قرار اجلمعية الع٥

انـتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن الغارات العسكرية اإلسرائيلية على          "؛  ٣/١-القـرار دإ   )ج( 
 ".األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك غارهتا األخرية على مشال غزة وهجومها على بيت حانون

 : سادسة املعقودة يف نفس اليوم، أدىل املذكورون أسفله ببيانات أمام اجمللسويف اجللسة ذاهتا واجللسة ال -٤٣

بالنيابة عن منظمة املؤمتر    (إكوادور وإندونيسيا وباكستان    : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 والبحرين والربازيل وبنغالديش وبريو وسري النكا وغواتيماال وماليزيا واملكسيك؛) اإلسالمي

إسرائيل ومجهورية إيران اإلسالمية وبوركينا فاسو      : راقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس      امل )ب( 
 ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والسودان وشيلي؛ 

 املراقب عن فلسطني؛ )ج( 

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

، أدىل ممثل كندا ببيان يف إطار ممارسة        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٤٤
 . حق الرد

 ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف      مسـائل أخرى متعلقة بتعزيز     -هاء 
 ذلك املبادرات واملقررات والقرارات

، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١يف اجللسـة السادسة اليت ُعقدت يف         -٤٥
 : أمام اجمللس

جلزائر وا) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (باكستان  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
بالنيابة عن االحتاد األورويب، والبلدين املنضمَّني بلغاريا      (وفنلندا  ) تنوب أيضاً عن هولندا   (وسـري النكـا والسـويد       

ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان املنضوية             
 واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية اجلبل األسود           ضمن عملية االستقرار واالنتساب   
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بالنيابة أيضاً عن    ()٢(وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج       ) ومجهورية مولدوفا وصربيا  
ا وأوروغواي وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا      األرجنـتني وإسـبانيا وأسـتراليا وإستونيا وألبانيا وأملانيا وأندور         

 -والربازيل والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما والبوسنة واهلرسك وبولندا وبريو واجلمهورية التشيكية ومجهورية تيمور              
هورية مولدوفا ليشيت الدميقراطية ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومج

والدامنـرك ورومانـيا وسـلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وصربيا وغواتيماال وفرنسا وفنلندا وقربص               
وكرواتـيا وكـندا والتفـيا ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى               

 ؛ )هنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليونانوآيرلندا الشمالية والنمسا ونيوزيلندا و

أستراليا ومجهورية إيران اإلسالمية والسودان  : املراقـبون عـن الـدول غري األعضاء يف اجمللس          )ب( 
 والعراق ونيوزيلندا؛ 

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

الشبكة منظمة العمل ملكافحة اجلوع، منظمة العفو الدولية، و       : ن عن املنظمات غري احلكومية    واملراقبو )د( 
بالنيابة أيضاً عن املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان          (اإليدز/القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشري      

ادة العاملية النسائية، ورابطة احلقوق العاملية، منظمة       والتنمـية ومنظمة العفو الدولية، ورابطة منع التعذيب، ومركز الري         
رصـد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، الكونفدرالية العامة اإليطالية للعمل، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق        

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

واجمللـس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، والرابطة الدولية للمحامني الدميوقراطيني، وجلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة الدولية              
 . ديان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومرصد األمم املتحدة، واالحتاد العاملي للمكفوفنيللتعاون بني األ

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سري النكا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -٤٦

 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     -٤٧
 الذي قّدمته كل من األردن واإلمارات العربية املتحدة         A/HRC/2/L.13مشـروع القرار    ) املؤمتـر اإلسـالمي   

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 

 الحق كل من مجهورية إيران اإلسالمية       وانضمت يف وقت  . ومصـر واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن      
 .وموريتانيا إىل مقدمي مشروع القرار)  البوليفارية-مجهورية (وبيالروس والسنغال والعراق وغينيا وفرتويال 

                                                      

 .ميكن لدولة غري عضو يف اجمللس أن تتحدث باسم دولة عضو يف اجمللس أو أكثر )٢(
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 . ببيان متعلق مبشروع القرار) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية(وأدىل ممثل اجلزائر  -٤٨

 .وفلسطني بصفتهما البلدين املعنيني ببيانني متعلقني مبشروع القراروأدىل املراقبان عن إسرائيل  -٤٩

 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٤وأُجري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار الذي اعُتمد بأغلبية  -٥٠
 :وجرى التصويت على النحو التايل.  صوتا١٢ً

ادور، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان،    االحتـاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكو       :املؤيدون 
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبويت،           
زامبـيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، كوبا، مايل، ماليزيا،       

 . وريشيوس، نيجرييا، اهلنداملغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، م

 كندا :املعارضون 

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

الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس، وعن بالنيابة عن  (وأدىل كـل مـن ممثل فنلندا         -٥١
 . وكندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت) رومانيا البلد يف طور االنضمام

 . ٣/١ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املُعتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار  -٥٢

 حقوق الشعوب األصلية

، قّرر اجمللس إرجاء النظر يف      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨الثالـثة عشرة اليت عقدت يف       يف اجللسـة     -٥٣
 .  إىل الدورة املقبلة للمجلسA/HRC/2/L.43مشروع املقرر 

 . ٣/١٠١لالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر  -٥٤

 اضي األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعر

بالنيابة عن (، عرض ممثل اجلزائر ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٨يف اجللسـة الثالـثة عشرة، املعقودة يف          -٥٥
بالنيابة عن جمموعة الدول    ( الذي قدمته اجلزائر     A/HRC/3/L.2مشـروع القرار    ) جمموعـة الـدول األفريقـية     

)  البوليفارية-مجهورية ( والربازيل وفرتويال ويف وقت الحق، انضمت كل من مجهورية إيران اإلسالمية). األفريقية
 .وكوبا إىل ُمقّدم مشروع القرار

نص مشروع القرار شفوياً    ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (اجلزائر  ويف اجللسـة نفسها، نقح ممثل        -٥٦
 ، بعد الرمز   "ابصيغته املعدلة شفوي  "يف الفقـرة السادسة من الديباجة، أدرج الكلمات         : عـلى الـنحو الـتايل     
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"A/C.3/61/L.53/Rev.1 ."      كما " عقد"بعد كلمة   " مؤمتر ديربان االستعراضي  "ويف نفس الفقرة، أضاف كلمات
 ". ٢٠٠٩"حذف اجلملة األخرية بعد 

، على النحو الوارد يف     A/HRC/3/L.2وأبلـغ الرئيس اجمللَس أنه مت سحب التعديل على مشروع القرار             -٥٧
 .A/HRC/3/L.8الوثيقة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وّجه انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية ١٥٣وفقـاً لـلمادة      -٥٨
 .)٣(واآلثار يف امليزانية الربناجمية اليت ستترتب على مشروع القرار

 وعن رومانيا البلد بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس،(وأدىل ممثل فنلندا  -٥٩
 .ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت) يف طور االنضمام

بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألعضاء يف اجمللس، وعن رومانيا (وبطلب من ممثل فنلندا  -٦٠
ه املنقحة شفوياً بأغلبية    ، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار الذي اعُتمد بصيغت         )البلد يف طور االنضمام   

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

االحتـاد الروسـي، أذربـيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،            :املؤيدون 
 جيبويت،  باكسـتان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا،         

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

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

 .أوكرانيا :املمتنعون 

 .وأدىل ممثلو كل من األرجنتني وبريو وسويسرا والفلبني وكندا واليابان ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٦١

 .٣/٢قرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار ولالطالع على نص مشروع ال -٦٢

وكره األجانب وما يتصل بذلك من       اجلهـود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري          
لمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك       املتابعة الشاملة ل  تعصب و 
 إلعالن وبرنامج عمل ديربانالفعال لتنفيذ ب وامن تعصُّ

بالنيابة عن جمموعة الدول    (، عرض ممثل اجلزائر     ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        -٦٣
وقت الحق  وانضم يف   ). بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    ( الذي قدمته اجلزائر     A/HRC/3/L.3مشروع املقرر   ) األفريقـية 

 .وكوبا إىل مقدمي مشروع املقرر)  البوليفارية-مجهورية (كل من أوروغواي ومجهورية إيران اإلسالمية وفرتويال 

                                                      

 .انظر املرفق الثالث )٣(
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صيغة مشروع املقرر شفوياً    ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (اجلزائر  ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل       -٦٤
 :على النحو التايل

 ١٠"بعد الكلمات " إعداد الصكوك القانونية الالزمة"، أدرج الكلمات التالية )ب(يف الفقرة الفرعية  )أ( 
وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام       "بالنص اآليت   " تبدأ بعد دورة اجمللس السادسة    "واستبدل الكلمات   ". أيـام عمل  

 ؛"لية حبلول ذلك التاريخ، شريطة أن يكون الفريق العامل قد استكمل مهمته املتعلقة باملعايري التكمي٢٠٠٧

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(يف الفقـرة الفرعية      )ج( 
 ؛"إجراء تبادل أويل لآلراء والرؤية"ردة بعد عبارة الوا" ملدة يوم واحد"وحذف الكلمات 

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

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

ويف اجللسـة نفسها، أدىل املراقب عن شيلي بصفته رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ                 -٦٥
 . الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان ببيان متعلق مبشروع املقرر

 الرئيس عن موافقة اجمللس إرجاء النظر يف مشروع املقرر واختاذ إجراءات بشأنه             ويف اجللسة ذاهتا، أعلن    -٦٦
 . 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  -٦٧
 .A/HRC/3/L.9الوثيقة الواردة يف  A/HRC/3/L.3املقرر 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية             ١٥٣وفقاً للمادة    -٦٨
 .)٤(وآثار امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع املقرر

 واألعضاء يف اجمللس، وعن بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (وأدىل كـل مـن ممثل فنلندا         -٦٩
 .واهلند ببيانني تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت) رومانيا البلد يف طور االنضمام

 صوتاً مقابل   ٣٣أُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر الذي اعُتمد بصيغته املنقحة شفوياً بأغلبية             و -٧٠
 :يلوجرى التصويت على النحو التا.  صوتاً وامتناع صوت واحد١٢

                                                      

 .انظر املرفق الثالث )٤(
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االحتـاد الروسـي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،            :املؤيدون 
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زامبيا،          
سري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامرون، كوبا، مايل، 

 . ليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلندما

أملانـيا، بولـندا، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، فرنسا،              :املعارضون 
 . فنلندا،كندا ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

 .أوكرانيا  :نعوناملمت 

 .أدىل ممثلو كل من األرجنتني وبريو وسويسرا واليابان ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويتو -٧١

 .٣/١٠٣ولالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر  -٧٢

  آسيا واحمليط اهلادئالتعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة

، عرض ممثل الصني مشروع املقرر ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف اجللسة الثالثة عشرة اليت ُعقدت يف  -٧٣
A/HRC/3/L.4            املقدم من إندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان واجلمهورية العربية السورية ومجهورية 

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

 .٣/١٠٢ولالطالع على نصه، انظر الفصل الثاين، املقرر . وقد اعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -٧٤

 تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

بالنيابة عن (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول ٨يف اجللسـة الثالثة عشرة اليت ُعقدت يف          -٧٥
بالنيابة عن منظمة املؤمتر    (، الذي تقدمت به باكستان      A/HRC/3/L.5مشروع القرار   ) مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

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

صيغة مشروع القرار شفوياً    ) بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل باكستان        -٧٦
 : على النحو التايل

صلة الواردة يف تقرير التحقيق اليت تتفق مع        طرق ووسائل تنفيذ التوصيات ذات ال     "، استبدل اجلملة    ٢يف الفقرة   
 ".التقرير ونتائجه والتوصيات ذات الصلة الواردة فيه"بالكلمات " ٢/١- من قرار اجمللس دإ٧الفقرة 

بالنيابة عن الدول األعضاء يف     (وفنلندا  ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (وأدىل كل من ممثل اجلزائر       -٧٧
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    ) األعضاء يف اجمللس وعن رومانيا البلد يف طور االنضمام        االحتـاد األورويب و   

 . وآيرلندا الشمالية ببيانات متعلقة مبشروع القرار
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 .وأدىل أيضاً املراقبان عن البلدين املعنيني إسرائيل ولبنان ببيانني بشأن مشروع القرار -٧٨

 .يتواعُتمد مشروع القرار دون تصو -٧٩

 .وأدىل كل من ممثل األرجنتني وكندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٨٠

 . ٣/٣ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعَتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار  -٨١

ب جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأسالي        : ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة     
 عمله ونظامه الداخلي

، قدم رئيس اجمللس مشروع القرار      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        -٨٢
A/HRC/3/L.6. 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وّجه انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإلدارية             ١٥٣ووفقـاً للمادة     -٨٣
 .)٥(ية املترتبة على مشروع القرارويف امليزانية الربناجم

 .واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -٨٤

 .وأدىل كل من ممثل االحتاد الروسي واليابان ببيانني تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت -٨٥

 . ٣/٤ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعَتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار  -٨٦

 والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسانمرافق املؤمترات 

، قدم رئيس اجمللس مشروع املقرر      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        -٨٧
A/HRC/3/L.7. 

 :ويف اجللسة ذاهتا، نقح رئيس اجمللس صيغة مشروع املقرر شفوياً على النحو التايل -٨٨

 ؛"تنفيذ"ة، حذف كلمة يف الفقرة الرابعة من الديباج )أ( 

: أدرج فقرة خامسة جديدة من الديباجة بعد الفقرة الرابعة من الديباجة، ووردت الفقرة كما يلي               )ب( 
 ؛"وإذ يعتراف باجملهودات املبذولة لبث وقائع دوراته على شبكة اإلنترنت"

 ؛"و"من الفقرة الثانية، حذف الكلمة األخرية ) أ(يف الفقرة الفرعية  )ج( 

                                                      

 .انظر املرافق الثالث )٥(
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، ورد  )ج(و) ب(من الفقرة الثانية، أدرج فقرتني فرعيتني جديدتني        ) أ(بعـد الفقـرة الفرعية       )د( 
 : نصهما كاآليت

 ؛"بث مجيع وقائع دورات جملس حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت )ب"(  

 ؛"الوثائق جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة ويف الوقت املناسب )ج"(  

 ؛)د(إىل الفقرة الفرعية ) ب( ترتيب الفقرة الفرعية السابقة أعاد بعد ذلك    )ه( 

 ".آلية"من الفقرة الثانية، حذف كلمة ) د(يف الفقرة الفرعية اجلديدة  )و( 

ببيان متعلق مبشروع املقرر    ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (ويف نفـس اجللسة، أدىل ممثل اجلزائر         -٨٩
 . بصيغته املنقحة شفوياً

ويف اجللسـة ذاهتـا، أعلن الرئيس أن اجمللس موافق على إرجاء النظر يف مشروع املقرر واختاذ إجراءات             -٩٠
 . بشأنه إىل اجللسة الرابعة عشرة اليت سُتعقد يف اليوم نفسه

 :ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف نفس اليوم، نقح الرئيس صيغة مشروع املقرر شفوياً على النحو التايل -٩١

، كما أضاف كلمة    "أمهية"بعد كلمة   " مراعاة"يف الفقـرة الثانـية من الديباجة، أدرج كلمة           )أ( 
 ؛"خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية املناسبة"قبل الكلمات " توفري"

مبا يف ذلك عقد الدورات االستثنائية واملقررات    "يف الفقـرة الرابعة من الديباجة، حذف اجلملة          )ب( 
 ؛"نهاالناشئة ع

بعد " مبا يف ذلك الترمجة الشفوية    "من الفقرة الثانية، أدرج الكلمات      ) أ(يف الفقـرة الفرعـية       )ج( 
 ؛"التنظيمية"الواردة بعد كلمة " لفترات ما بني الدورات"وحذف الكلمات " خدمات املؤمترات"الكلمات 

يف "بعد عبارة   " بانتظام..) (.بث  "من الفقرة الثانية، أضاف الكلمات      ) ب(يف الفقرة الفرعية     )د( 
 ؛ "موقع خاص بذلك على اإلنترنت

 ؛ "ترمجة ال"من الفقرة الثانية، أضاف كلمة ) ج(يف بداية الفقرة الفرعية     )ه( 

 ".األمانة"بعد كلمة " من أجل تنفيذ هذه املقررات"، حذف الكلمات )د(يف الفقرة الفرعية  )و( 

 . للتصويت قبل إجراء التصويتوأدىل ممثل الصني ببيان تعليالً -٩٢

 .واعُتمد مشروع املقرر بدون تصويت -٩٣
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بالنيابة عن  (وفنلندا  ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (وأدىل ممـثلو كل من االحتاد الروسي واجلزائر          -٩٤
 .وكندا ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت) االحتاد األورويب

 .٣/١٠٤ مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر ولالطالع على نص -٩٥

  بيانات عامة-زاي 

، بعد النظر يف مشروع االقتراحات     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨يف اجللسة الرابعة عشرة، املعقودة يف        -٩٦
لس حقوق اإلنسان، أدىل واختـاذ اإلجـراءات بشأهنا وقبل اختتام الدورة الثالثة، وبناء على مقترح من رئيس جم      

 :املذكورون أسفله ببيانات عامة

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

 والواليات املتحدة   إسبانيا والدامنرك والنرويج  : املراقـبون عـن الدول غري األعضاء يف اجمللس         )ب( 
 .األمريكية

  تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة عن دورته الثالثة-خامساً

، قدم املقرر ونائب الرئيس، السيد      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨يف اجللسة الرابعة عشرة، املعقودة يف        -٩٧
 ).A/HRC/3/L.10(، مشروع تقرير اجمللس )األردن(موسى بريزات 

 . كل من اجلمهورية التشيكية وسويسرا واملغرب ببيانات متعلقة مبشروع التقريروأدىل ممثل -٩٨

 .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة -٩٩

 . وقرر اجمللس تكليف املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير -١٠٠

- - - - - 

 


