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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة-أوالً 

 ](A/HRC/4/L.11) ُتدرج يف التقرير النهائي[

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال-ثانياً 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

مارس / آذار٣٠ إىل ١٢جبنيف يف الفترة من عقد جملس حقوق اإلنسان دورته الرابعة يف مكتب األمم املتحدة     -٦
 . خالل الدورة∗)A/HRC/4/SR.1-32انظر ( جلسة ٣٢وقد عقد ).  أدناه٢٢انظر أيضاً الفقرة  (٢٠٠٧

 .وافتتح الدورة السيد لويس ألفونسو دي ألبا، رئيس جملس حقوق اإلنسان -٧

مني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي       ، أدىل األ  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف       -٨
 .مون، ببيان تلفزيوين مسجل

 .ويف اجللسة نفسها، أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويس آربور، ببيان -٩

  احلضور-باء 

لس، ومراقبون عن حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمل      -١٠
الـدول غـري األعضـاء يف األمـم املتحدة ومراقبون آخرون، كما حضرها مراقبون عن كيانات األمم املتحدة            
والوكـاالت املتخصصـة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات أخرى، وعن املؤسسات              

 .ة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقريروترد قائم. الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  اجلزء الرفيع املستوى-جيم 

 :يف الدورة الرابعة، ألقى املتكلمون الضيوف التالية أمساؤهم كلمات أمام اجمللس أثناء اجلزء الرفيع املستوى -١١

سة  ري، رئي  -السيدة ميشلني كاملي    : ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢يف اجللسـة األوىل املعقـودة يف         )أ( 
االحتاد السويسري ورئيسة إدارة الشؤون اخلارجية يف البلد؛ والسيد بول مبا آبيسويل، نائب رئيس وزراء غابون؛ 
والسيد فرانك فالتر شتاينماير، الوزير االحتادي للشؤون اخلارجية يف أملانيا؛ والسيد جان آسيلبورن، نائب رئيس               

مربغ؛ والسيد حامد أول الدين، وزير العدل وحقوق اإلنسان يف الوزراء ووزير اخلارجية واهلجرة الوافدة يف لكس
إندونيسيا؛ والسيد عبد اإلله اخلطيب، وزير خارجية األردن؛ والسيد عبد الوهاب عبد اهللا، وزير خارجية تونس؛ 

ق رومولو، وزير خارجية الفلبني؛ والسيد ماهيندا سامارا سينغ، وزير إدارة الكوارث وحقو           . والسـيد ألربتو ج   

                                                      

وال ُتعترب هذه التصويبات . ميكن إدراج تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من جلسات اجمللس ∗
 ).A/HRC/4/SR.1-32/Corrigendum(هنائية إال بعد صدور تصويب موحد 
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اإلنسـان يف سري النكا؛ والسيد مكسيم فريهاغن، وزير خارجية هولندا؛ والسيد كارل بيلت، وزير خارجية                
رومولو، . السـويد؛ والسيد أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ والسيد ألربتو ج              

 راطيات؛وزير خارجية الفلبني، باسم اجملموعة التنظيمية جملتمع الدميق

السيد عبد العزيز زياري، وزير العالقات مع الربملان يف : يف اجللسة الثانية، املعقودة يف اليوم نفسه )ب( 
اجلزائـر؛ والسيد باولو فانوكي، وزير الدولة والسكرتري اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف الربازيل؛ والسيد عزوز                

يد مانوشهر متقي، وزير خارجية مجهورية إيران اإلسالمية؛        بقـاق، وزيـر تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛ والس         
 بيك، وزيرة خارجية ليختنشتاين؛ والسيد صمويل سانتوس لوبيز، وزير خارجية نيكاراغوا؛ -والسيدة ريتا كيرب 

والسـيد فوك دراسكوفيتش، وزير خارجية صربيا؛ والسيدة ماريا فريناندا إسبينوسا، وزيرة خارجة إكوادور؛              
 يوهانس هندريك دي النغي، نائب وزير العدل والتطوير الدستوري يف جنوب أفريقيا؛ والسيد روبرتو               والسـيد 

غارسـيا موريتان، وزير خارجية األرجنتني؛ والسيدة مارتا ألتوالغريي الراوندو، نائبة وزير خارجية غواتيماال؛            
خسرو خبتيار، وزير الدولة للشؤون والسـيد ماسايوشـي هامـادا، نائب وزير خارجية اليابان؛ والسيد خمدوم             

اخلارجية يف باكستان؛ والسيدة بيليال هرييرا، نائبة وزير خارجية أوروغواي؛ والسيد كارميلو ميفسود بونيتشي،              
نائب وزير العدل والشؤون الداخلية يف مالطة؛ والسيد راميوند يوهانسن، نائب وزير خارجية النرويج؛ والسيد                

 . سكرتري الدولة للشؤون اخلارجية يف إسبانيابريناردينو ليون غروس،

السيدة جادرنكا كوسور، نائبة رئيس     : ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣يف اجللسـة الثالثة، املعقودة يف        )ج( 
وزراء كرواتيا؛ والسيد خورخي فالريو، نائب وزير خارجية مجهورية فنـزويال البوليفارية؛ والسيد حممد بوزوبع، 

والسيد داتوك سري سيد محيد البار، وزير خارجية ماليزيا؛ والسيد فارتان أوسكانيان،            وزير العدل يف املغرب؛     
وزيـر خارجية أرمينيا؛ والسيدة آنا فوتيغا، وزيرة خارجية بولندا؛ والسيدة فيلييب برييز روكّي، وزير خارجية                

تسوانا؛ والسيد دميتري روبيل، سكيليماين، وزير الشؤون الرئاسية واإلدارة العامة يف بو. ك. ت. كوبا؛ والسيد ب
وزيـر خارجية سلوفينيا؛ والسيد آنيسيتو إيبياكا موهويت، نائب رئيس الوزراء املكلف حبقوق اإلنسان يف غينيا                
االستوائية؛ والسيدة مونيك إلبودو، وزيرة حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو؛ والسيد عبد العاطي العبيدي، أمني               

اهريية العربية الليبية؛ والسيدة كينغا غونش، وزيرة خارجية هنغاريا؛ والسيدة مبيو  الشـؤون األوروبـية يف اجلم     
 مويلـوا، وزيرة العدل وحقوق اإلنسان وإعادة التأهيل والشؤون القانونية والدستورية يف ليسوتو؛              -ماهاسـي   

رتيس بابريكس، وزير خارجية والسيد براديب جياوايل، وزير الثقافة والسياحة والطريان املدين يف نيبال؛ والسيد آ
جوي أوغوو، وزيرة خارجية نيجرييا؛ والسيدة سيليستني آكوايف آيدام، وزيرة حقوق اإلنسان . التفيا؛ والسيدة أُ

 كومسني فيرييتا، نائب وزير خارجية رومانيا؛ والسيد فيتوريو كراكسي، -والدميقراطية يف توغو؛ والسيد أدريان    
ن اخلارجية يف إيطاليا؛ والسيدة مامي باسني نينانغ، الوزيرة واملفوضة السامية املعنية            وكيل سكرتري الدولة للشؤو   

 بتعزيز حقوق اإلنسان والسالم يف السنغال؛

 ماري أتانغانا ميبارا، وزير الدولة      -السيد جان   : يف اجللسـة الـرابعة، املعقودة يف اليوم نفسه         )د( 
امادياروف، وزير خارجية أذربيجان؛ والسيد حممد علي املاردي،        ووزيـر خارجية الكامريون؛ والسيد إيلمار م      

شيناماسا، وزير العدل   . وزيـر العدل يف السودان؛ والسيد حممد عايدين، وزير دولة يف تركيا؛ والسيد باتريك أ              
يف اململكة والشؤون القانونية والربملانية يف زمبابوي؛ والسيد تركي بن حممد بن سعود الكبري، نائب وزير اخلارجية 
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العربية السعودية؛ والسيد نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف البحرين؛ والسيدة آنا تريسيتش بابيتش، 
ياكوفينكو، نائب وزير خارجة االحتاد الروسي؛      . نائـبة وزير خارجية البوسنة واهلرسك؛ والسيد ألكسندر ف        

ولية، يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا         والسيد إيان مكارتين، وزير حقوق اإلنسان الد      
زينون، نائب وزير خارجية قربص؛ والسيد جواو ألفيس        . العظمـى وآيرلندا الشمالية؛ والسيد ألكسندروس ن      

الفقر مونتريو، نائب وزير العدل يف أنغوال؛ والسيد سيد أمحد ولد ألبو، املفوض املكلف حبقوق اإلنسان وحماربة                 
يف موريتانيا؛ والسيد ماتياس مينراد شيكاوي، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية يف ترتانيا؛ والسيد هبام بينه                

جونسن، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل؛ والسيدة    . مينه، مساعد وزير خارجية فييت نام؛ والسيد أندرس ب        
 لدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة؛كارمن مورينو، مديرة معهد األمم املتحدة ا

السيد فرنسيسكو سانتوس كالديرون،    : ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        )ه( 
نائب رئيس كولومبيا؛ والسيد جويل نغيسان، وزير حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار؛ والسيدة وجدان ميخائيل               

يف العراق؛ والسيد كونور لينيهان، عضو الربملان، ووزير الدولة للتعاون اإلمنائي مشو سامل، وزيرة حقوق اإلنسان      
وحقوق اإلنسان يف آيرلندا؛ والسيدة مارتا كاروا، وزيرة العدل والشؤون الدستورية يف كينيا؛ والسيد بري ستيغ                

نسان يف أوزبكستان؛   مولـري، وزيـر خارجية الدمنرك؛ والسيد أكمل سعيدوف، مدير املركز الوطين حلقوق اإل             
والسـيدة خدجية اهليصمي، وزيرة حقوق اإلنسان يف اليمن؛ والسيد خوان مانوئيل غوميز روبليدو، نائب وزير                
الشـؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان يف املكسيك؛ والسيد ياروسالف نيفريوفيتش، نائب وزير خارجية              

 بيو، نائب وزير -شؤون اخلارجية يف ملديف؛ والسيد تشو جونك ليتوانيا؛ والسيد عبداهللا شهيد، وزير الدولة لل  
اخلارجـية والتجارة يف مجهورية كوريا؛ والسيدة ديانا ستروفوفا، سكرترية الدولة يف وزارة خارجية اجلمهورية               
السـلوفاكية؛ والسيد ريكاردو الرا واتسون، نائب وزير احلكامة والعدل يف هندوراس؛ والسيد دون مكينون،               

 . مني العام للكومنولثاأل

، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثال الصني          ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف       -١٢
وكوبا فيما يتعلق ببيان السيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد؛ وممثل اهلند فيما يتعلق ببيان السيد أكمل الدين 

 .نظمة املؤمتر اإلسالميإحسان أوغلو، األمني العام مل

، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل املغرب          ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       -١٣
فيما يتعلق ببيان السيد عبد العزيز زياري، وزير العالقات مع الربملان يف اجلزائر؛ واملراقب عن بيالروس فيما يتعلق 

، وزير خارجية السويد، وبيان السيد عزوز بقاق، وزير تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛              ببيان السيد كارل بيلت   
واملراقـب عن كولومبيا فيما يتعلق ببيان السيدة ماريا فرناندا اسبينوسا، وزيرة خارجية إكوادور؛ واملراقب عن                

ائب وزير خارجية اليابان؛ مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطية فيما يتعلق ببيان السيد ماسايوشي هامادا، ن     
واملراقـب عن مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق ببيان السيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد وبيان السيد                 
عزوز بقاق، وزير تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛ واملراقب عن السودان فيما يتعلق ببيان السيد مكسيم فريهاغن، 

أدىل هبا متكلمون ضيوف آخرون؛ واملراقب عن تركيا فيما يتعلق ببيان السيد            وزيـر خارجية هولندا، وبيانات      
 .فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا
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، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثال ٢٠٠٧مارس / آذار١٣ويف اجللسـة الثالثة أيضاً، املعقودة يف     -١٤
ة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو اجلزائر            ويف اجللس . اجلزائـر واليابان واملراقب عن السويد     

 .واملغرب واليابان واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أملانيا        ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤ويف اجللسـة اخلامسة، املعقودة يف        -١٥
 يتعلق ببيان السيد عبد العاطي العبيدي، أمني الشؤون األوروبية يف اجلماهريية العربية             فيما) باسم االحتاد األورويب  (

 بيو، نائب وزير    -الليبـية؛ واملراقـب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فيما يتعلق ببيان السيد تشو جونك                
لبيان الذي أدىل به كل من السيد إيان        اخلارجـية والتجارة يف مجهورية كوريا؛ واملراقب عن السودان فيما يتعلق با           

مكارتين، وزير حقوق اإلنسان الدولية يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     
الشمالية، والسيد كونور لينيهان، عضو الربملان ووزير الدولة للتعاون اإلمنائي وحقوق اإلنسان يف آيرلندا، والبيانات 
اليت أدىل هبا متكلمون ضيوف آخرون؛ واملراقب عن الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق ببيان السيد فيليب برييز                 
روكـي، وزيـر خارجية كوبا، واملراقب عن زمبابوي فيما يتعلق ببيان السيد إيان مكارتين، وزير حقوق اإلنسان         

 . ملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالدولية يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة ا

ويف اجللسـة اخلامسـة أيضـاً، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو أذربيجان وفرنسا وكوبا،                   -١٦
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أذربيجان        . واملراقبون عن أرمينيا وتركيا وقربص    

 .  عن أرمينيا وتركيا وقربصواملراقبون

  إقرار جدول األعمال-دال 

واعُتمد . الذي اقترحه الرئيس  ) A/HRC/4/1(يف اجللسة نفسها، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت           -١٧
 .ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املرفق األول للتقرير. جدول األعمال بدون تصويت

  تنظيم األعمال-هاء 

، نظر اجمللس يف تنظيم أعماله،      ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤يف اجللسـتني اخلامسة والسادسة، املعقودتني يف         -١٨
مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية،         : وحـدد املدة املخصصة للكالم على النحو التايل       

س، واملراقبني عن جهات أخرى، مبا فيها كيانات وثـالث دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجملل      
األمـم املـتحدة الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى،              

وتوضع قائمة املتكلمني حسب تاريخ التسجيل      . واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       
الدول املعنية، إن ُوجدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن الدول غري           : التايلوُترتَّـب على النحو     

وُيحدد عدد البيانات اليت ُيدىل هبا يف إطار ممارسة حق الرد يف . األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن اجلهات األخرى
مارس حق الرد سواء يف هناية اجللسة أو يف هناية بيانني لكل وفد، وُتخصص لألول ثالث دقائق وللثاين دقيقتان، وُي

 .اليوم أو بعد االنتهاء من مناقشة املسألة
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ويف اجللسـة اخلامسـة، املعقـودة يف اليوم نفسه، اقترح الرئيس مشروع مقرر، بالصيغة الواردة يف الوثيقة                   -١٩
A/HRC/4/L.5ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت وأدىل. ، بشأن موعد عقد الدورة اخلامسة، فاعُتمد بدون تصويت 

 .٤/١٠١ولالطالع على نص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر . ممثال الصني وكوبا

مشروع إطار  "ويف اجللسـة نفسها، اعتمد اجمللس مشروع اجلدول الزمين لدورته الرابعة، باالستناد إىل               -٢٠
 يونيه / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٥الوارد يف مرفق مقرره     " اإلنسان للعام األول  لـربنامج عمـل جملـس حقوق        

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٣، والذي نقحه فيما بعد مبقرره ٢٠٠٦

، اقترح الرئيس مشروع املقرر     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ويف اجللسـة الثانـية والـثالثني، املعقـودة يف            -٢١
A/HRC/4/L.18ر فيه اجمللس، بدون تصويت، أن حييط علماً بإرجاء مشاريع املقترحات املذكورة فيه إىل  الذي قر

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، . دوراته اخلامسة واملقبلة، على النحو الذي قرره مقدمو املشاريع الرئيسيون
 .٤/١٠٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر 

  اجللسات والوثائق-واو 

 . جلسة ُوفِّرت هلا كل اخلدمات الالزمة٣٢ أعاله، عقد اجمللس ٦كما ذُكر يف الفقرة  -٢٢

 ٢٧مارس، واجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف       / آذار ١٥وكانـت اجللسـة الثامـنة املعقـودة يف           -٢٣
 .، جلستني إضافيتني مل تترتب عليهما أية آثار مالية إضافية٢٠٠٧مارس /آذار

 .القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الفصل األول من هذا التقريروترد نصوص  -٢٤

 .ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الرابعة للمجلس بصيغته املعتمدة -٢٥

 .يةويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجم -٢٦

 .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -٢٧

 .ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة الرابعة للمجلس -٢٨

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

 حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي -ألف 

، أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤يف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -٢٩
 ).2 وA/HRC/4/49 Add.1(اإلنسان، السيدة لويز آربور، ببيان فيما يتعلق بتقريرها 
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، وأثناء احلوار   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥ويف اجللسـة نفسـها، وكذلك يف اجللسة السابعة، املعقودة يف             -٣٠
 : التفاعلي الذي تالمها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على املفوضة السامية

 باسم االحتاد  (االحتـاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا      : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان  والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا، ومجهورية مقدونيا         -األورويب  

املنضـوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،              
، والربازيل، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وإندونيسيا، وباكستان )وصـربيا، فضـالً عن أوكرانيا، ومولدوفا   

، ومجهورية كوريا، والسنغال، وسويسرا،     )أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية    (وبـريو، واجلزائر    وبـنغالديش،   
والصني، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفنلندا، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة 

 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، واليابان؛ 

إسبانيا، وأستراليا، وأوغندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومجهورية كوريا       : ملراقبون عن الدول التالية   ا )ب( 
الشـعبية الدميقراطـية، وزمـبابوي، والسودان، والسويد، وصربيا، وكوستاريكا، ولبنان، والنرويج، ونيبال،             

 ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

أيضاً (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية      :  املنظمات غري احلكومية التالية    املراقـبون عن   )ج( 
، ورابطة التعليم العاملي،    ")باكس رومانا "باسم احلركة الدولية ملكافحة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وحركة          

، وجلنة )اسم جملس السلم العامليأيضاً ب(اهلندية " توباي آمارو"واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وحركة 
أيضاً باسم الرابطة (احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود 

دويل أيضاً باسم اإلقليم األورويب لالحتاد ال(، واحتاد السحاقيات واملثليني جنسياً يف أملانيا )العاملية للسكان األصليني
، ومنظمة "باكس رومانا"، وحركة )للسحاقيات واملثليني جنسياً، والرابطة الدامنركية للمثليني جنسياً والسحاقيات

 ").باكس رومانا"أيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، وحركة (سوكا غاكاي الدولية 

 .األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتاميةويف اجللسة السابعة أيضاً، أجابت املفوضة السامية على  -٣١

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو سري النكا، والفلبني، وكوبا، واليابان،                 -٣٢
وأدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق . واملراقبان عن مجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 .رد ممثل اليابان واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةال

التقارير والدراسات والوثائق األخرى اليت أعدهتا األمانة العامة ومفوضة          -باء 
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام

، قامت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥يف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -٣٣
اإلنسان بعرض خمتلف التقارير والدراسات والوثائق األخرى اليت أعدهتا األمانة العامة واملفوضية السامية واألمني              

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٢العام، عمالً مبقرر اجمللس 
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سالمة، رئيس ومقرر الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، بعرض          ويف اجللسة نفسها، قام السيد ابراهيم        -٣٤
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٤، عمالً بقرار اجمللس (A/HRC/4/47)تقرير الفريق العامل 

ويف اجللسـة نفسها أيضاً، قام السيد خوان مرتابيت، رئيس ومقرر الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعال                 -٣٥
 ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣، عمالً مبقرر اجمللس     (A/HRC/4/2)برنامج عمل ديربان، بعرض تقرير الفريق العامل        إلعالن و 

 .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

ويف اجللسـة نفسها أيضاً، أدىل ببيانات بشأن التقارير ذات الصلة املراقبون عن إسرائيل، وأفغانستان،                -٣٦
 . ص، وكمبوديا، وكولومبيا، ونيبال، بوصفها بلداناً أو أطرافاً معنيةواجلمهورية العربية السورية، وفلسطني، وقرب

 :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة التاسعة أيضاً، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -٣٧

 باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة للعضوية وهي      (أملانيا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب            
واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، فضالً عن أوكرانيا ومولدوفا، والبلد     

، وإندونيسيا، والربازيل، ) املنطقة االقتصادية األوروبية وهو آيسلنداالعضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ويف
باسم حركة  (، ورومانيا، والصني، وكندا، وكوبا      )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وبنغالديش، وبولندا، واجلزائر    

 ، وماليزيا، واملغرب، واهلند؛)عدم االحنياز

 لجيكا، وتركيا، واليونان؛الربتغال، وب: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

منظمة العفو الدولية، جلنة احلقوقيني الكولومبية      : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
أيضاً باسم الرابطة الدولية حلقوق الشعوب      ( العامل الثالث    -، ومركز أوروبا    )أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية    (

، )رية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريةوحتريرها، وحركة مناهضة العنص
وهيـئة الفرنسيسكان الدولية، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،             

 .واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

ويف اجللسة  .  ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن تركيا وقربص          ويف اجللسـة التاسعة أيضاً، أدىل      -٣٨
، أدىل ببـيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن كمبوديا            ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٦العاشـرة، املعقـودة يف      

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن تركيا وقربص. وكولومبيا

 )التقارير املرحلية ومواصلة املناقشة( االستعراض وبناء املؤسسات -جيم 

االستعراض الدوري الشامل؛ واستعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات؛ وجدول األعمال وبرنامج           
 العمل السنوي وأساليب العمل والنظام الداخلي

، بصفته ميسِّراً   )املغرب(، قام السيد حممد لوليشكي      ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥يف اجللسـة السـابعة، املعقودة يف         -٣٩
، ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٣للفـريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املُنشأ عمالً مبقرر اجمللس            

 .(A/HRC/4/117)بتقدمي تقرير حمدَّث عن التقدم احملَرز خالل الدورة الثانية للفريق العامل وقدم ورقته غري الرمسية 
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، )األردن(، والسيد موسى بريزات     )اجلمهورية التشيكية (ويف اجللسة نفسها، قام السيد توماس هوساك         -٤٠
، بصفتهم ميسِّرين لألجزاء املتعلقة باإلجراءات اخلاصة ومشورة اخلرباء وإجراءات          )سويسرا(والسيد بليز غوديه    

، واملُنشأ  ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦املعين بتنفيذ الفقرة    الشكاوى، على التوايل، يف إطار الفريق العامل        
، بتقدمي تقارير حمدَّثة عن التقدم احملَرز خالل الدورة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٤عمالً مبقرر اجمللس  

 .A/HRC/4/120) وA/HRC/4/119 و(A/HRC/4/118الثانية للفريق العامل وقدموا ورقاهتم غري الرمسية 

 ، والسيد إنريكه   )غواتيماال(ويف اجللسـة نفسـها أيضـاً، قـام السـيد كـارلوس رامريو مارتينيز ألفارادو                  -٤١
، بصـفتهما ميسِّرين للجزأين املتعلقني جبدول األعمال وبرنامج العمل، وبأساليب العمل والنظام             )الفلـبني (مانـالو   . أ

عين جبدول األعمال وبرنامج العمل السنوي وأساليب العمل والنظام         الداخـلي، عـلى التوايل، يف إطار الفريق العامل امل         
، بتقدمي تقريرين حمدَّثني عن التقدم احملَرز       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٤الداخلي، املُنشأ عمالً بقرار اجمللس      

 .A/HRC/4/122) و(A/HRC/4/121خالل الدورة األوىل للفريق العامل وقدَّما ورقتيهما غري الرمسيتني 

وخالل املناقشة اليت دارت . ، أدىل رئيس اجمللس ببيان٢٠٠٧مارس / آذار٢٩ويف اجللسة الثالثني، املعقودة يف   -٤٢
 :، وكذلك يف اجللسة الثالثني، أدلت الوفود التالية ببيانات٢٠٠٧مارس / آذار١٥يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف 

باسم االحتاد  (االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، وأملانيا      : سممثلو الدول األعضاء يف اجملل     )أ( 
، والربازيل، وبنغالديش، واجلزائر، وسري النكا )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وإندونيسيا، وباكستان )األورويب

، ) االحنياز أيضاً باسم حركة عدم   (، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وكوبا      )باسـم جمموعـة الدول اآلسيوية     (
 وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واهلند، واليابان؛

، وإيطاليا، وتايلند، وتركيا، ) اإلسالمية-مجهورية (إسرائيل، وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 والدامنرك، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، ولكسمربغ، ونيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية؛

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية       : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،      )أيضاً باسم احتاد املرأة وتنظيم األسرة، والتحالف النسائي الدويل        (

ة لشعوب منطقة األنديز األوائل، واجمللس اهلندي       ، واللجنة القانونية للتنمية الذاتي    ٢٠٠٠واحلـركة العاملية لعام     
أيضاً (ألمـريكا اجلنوبية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها              

 العامل الثالث، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة            -باسـم مركـز أوروبا      
أيضاً باسم احلركة " (باكس رومانا"، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة )دولية للسلم واحلريةالنسـائية ال  

، )الدولـية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واالحتاد اللوثري العاملي، والتجمع الدويل حلقوق األقليات             
 .(UNESCO Etxea)لباسك ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم ا
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  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان-دال 

 ٣/١ والقرار ٢/٤ والقرار ١/١- والقرار دإ١/١٠٦ متابعة املقرر -١

 املؤرخ ١/١٠٦، قرر اجمللس مناقشة متابعة مقرره ٢٠٠٧مارس / آذار١٦يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف  -٤٣
؛ والقرار " حقوق اإلنسان يف فلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلةحالة" واملعنون ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠
 ؛ والقرار  "حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة      " واملعنون   ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٦ املـؤرخ    ١/١-دإ
ية احملتلة، مبا   املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطين    " واملعنون   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/٤

 واملعنون ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١؛ والقرار "فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل 
ومعه التقرير " ١/١-متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ : حالـة حقـوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة        "

ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام          السـنوي للسيد جون دوغارد، املقرر اخلاص ا       
 ). أدناه١٠١انظر الفقرة  (١٩٦٧

 ٣/٣ والقرار ٢/١- متابعة القرار دإ-٢

 ١١ املؤرخ   ٢/١-، ناقش اجمللس متابعة قراره دإ     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦يف اجللسـة العاشرة، املؤرخة       -٤٤
رة حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية          احلالة اخلط " واملعنون   ٢٠٠٦أغسـطس   /آب

". تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان    " واملعنون   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٣؛ والقرار   "اإلسرائيلية
جلنة التحقيق  وكان معروضاً على اجمللس تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن متابعة تقرير               

 .، الذي سيقدم تقرير حمّدث منه إىل الدورة اخلامسة للمجلس(A/HRC/4/115)املعنية بلبنان 

 . وأدىل املراقب عن لبنان ببيان بشأن تقرير املفوضة السامية بوصف بلده بلداً معنياً -٤٥

 ٣/١- متابعة القرار دإ-٣

 املؤرخ ٣/١-، قرر اجمللس مناقشة متابعة القرار دإ٢٠٠٧مارس / آذار١٦يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف  -٤٦
انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن الغارات العسكرية اإلسرائيلية   " واملعنون   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٥

، ومعه  "عـلى األرض الفلسـطينية احملتلة، مبا يف ذلك غارهتا األخرية على مشال غزة وهجومها على بيت حانون                 
 ). أدناه١٠٧-١٠١انظر الفقرات  (٣/١ والقرار ٢/٤ والقرار ١/١- والقرار دإ١/١٠٦ملقرر متابعة ا

 ٤/١٠١- متابعة املقرر دإ-٤

، قامت السيدة جودي وليامس، رئيسة البعثة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦يف اجللسـة العاشرة، املعقودة يف        -٤٧
 ٤/١٠١-نشأة عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان دإ      الرفـيعة املستوى املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور وامل         

، بتقدمي تقرير البعثة الرفيعة     "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور    " واملعنون   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
 .وأدىل املراقب عن السودان ببيان بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/80)املستوى 
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، وأثناء احلوار التفاعلي الذي ٢٠٠٧مارس / آذار١٦ عشرة، املعقودتني يف ويف اجللستني العاشرة واحلادية -٤٨
 :أعقب ذلك، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على أعضاء البعثة الرفيعة املستوى

باسم (االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وأملانيا       : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
ـ  ، والبحرين، والربازيل،   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وإندونيسـيا، وأوروغـواي، وباكستان       )اد األورويب االحت

، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية )أيضاً باسم جمموعة الدول العربية (وبـنغالديش، وبولندا، وبريو، وتونس، واجلزائر       
، والسنغال، وسويسرا، والصني، وغانا، وفرنسا،      )يويةباسم جمموعة الدول اآلس   (كوريـا، وزامبـيا، وسـري النكا        

والفلـبني، وفنلندا، والكامريون، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة             
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، وهولندا، واليابان؛

، وآيسلندا، والربتغال،   )اجلمهورية اإلسالمية (أستراليا، وإيران   : املراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
وبلجـيكا، وبـيالروس، واجلهورية العربية السورية، والدامنرك، والسويد، وشيلي، وقطر، ولبنان، ولكسمربغ،             

 مريكية؛وليختنشتاين، ومصر، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األ

 املراقب عن فلسطني؛ )ج( 

 جامعة الدول العربية؛: املراقب عن منظمة حكومية دولية هي )د( 

منظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات      : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        )ه( 
بطات حقوق اإلنسان، وهيئة    حقـوق اإلنسـان، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واالحتاد الدويل لرا          

 التضـامن للنسـاء األفريقـيات، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة                
 . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، وهيئة رصد األمم املتحدة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب-الشمال 

اً، أجاب أعضاء البعثة الرفيعة املستوى على األسئلة املطروحة وقدموا          ويف اجللسـة احلاديـة عشرة أيض       -٤٩
 .مالحظاهتم اخلتامية

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان األخرى-٥

 . يف اجللسة نفسها أيضاً، ناقش اجمللس متابعة مقرراته األخرى -٥٠

 :ويف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -٥١

 بريو، واجلزائر، وغواتيماال، واملكسيك؛:  الدول األعضاء يف اجمللسممثلو )أ( 

 النرويج؛: املراقب عن الدولة التالية )ب( 

اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة      : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )ج( 
اسم منظمة العفو الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق أيضاً ب(األنديز األوائل، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

اإلنسـان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، واملركز اهلولندي              
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ملية أيضاً باسم الرابطة العا   (، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود      )للشـعوب األصلية، ومنظمة احلقوق والدميقراطية     
، )للسكان األصليني، واملنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني، واحتاد الزعماء اهلنود يف كولومبيا الربيطانية

 . والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل كندا -٥٢

  اخلاصة التقارير اجلديدة لإلجراءات-هاء 

  التقارير املواضيعية-١

 الشعوب األصلية /املهاجرون/قضايا األقليات

، قامت السيدة غاي ماكدوغال، اخلبرية      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠يف اجللسـة الرابعة عشرة، املعقودة يف         -٥٣
يا ببيان وأدىل املراقب عن هنغار). Add.1-3 وA/HRC/4/9(املسـتقلة املعنـية بقضايا األقليات، بعرض تقريرها     
 .بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً نامياً

بوستامانيت، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، . ويف اجللسـة نفسها، قام السيد خورخيه أ    -٥٤
تني وأدىل ببيان ممثال إندونيسيا ومجهورية كوريا بشأن تقريري البعث        ). Add.1-3 و A/HRC/4/24(بعرض تقريره   

 .ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني

ويف اجللسة نفسها، قام السيد رودولفو ستافنهاغن، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات               -٥٥
وأدىل ببيان ممثل إكوادور واملراقب عن كينيا       ). Add.1-4 و A/HRC/4/32(األساسـية للشعوب، بعرض تقريره      

 .ني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنينيبشأن تقريري البعثت

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٥٦
 :على السيدة مكدوغال والسيد بوستامانيت والسيد ستافنهاغن

، )باسم االحتاد األورويب  (، وأملانيا   االحتاد الروسي، وإكوادور  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وكندا،           

 واملغرب، واملكسيك؛

إسبانيا، وأستراليا، والدامنرك، وسانت كيتس ونيفيس، والكونغو، : املراقـبون عن الدول التالية     )ب( 
 ، والنمسا، ونيكاراغوا؛والنرويج

أيضاً باسم املنتدى (مركز املهاجرين اآلسيويني : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج( 
، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة       )اآلسـيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واهليئة الدولية حلقوق املهاجرين        

ين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، وجلنة القانونيني الكولومبية، واللجنة          والقانون والتنمية، واملركز املع   
القانونية للتنمية الذاتية لشعوب األنديز األوائل، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واملدافعون عن حقوق             
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أيضاً باسم احلركة الدولية    (ت  اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والتجمع الدويل حلقوق األقليا         
 ).ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية

، أجابت السيدة ماكدوغال والسيد     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ويف اجللسـة اخلامسـة عشرة، املعقودة يف          -٥٧
 .بوستامانيت والسيد ستافنهاغن على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

ضاً، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثال الفلبني وماليزيا واملراقبان عن             ويف اجللسـة نفسـها أي      -٥٨
 .سنغافورة وكمبوديا

 بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية/العنف ضد املرأة/املشردون داخلياً

لسيد فالتر كالني، ممثل األمني العام      ، قام ا  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠يف اجللسة اخلامسة عشرة، املعقودة يف        -٥٩
وأدىل املراقب عن   ). Add.1-5 و Corr.1 و A/HRC/4/38(املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، بعرض تقريره        

 .كوت ديفوار ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

قررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه        ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة ياكني إرتورك، امل        -٦٠
وأدىل ببيان ممثل هولندا واملراقب عن السويد وعن تركيا،  ). Add.1-4 و A/HRC/4/34(وعواقبه، بعرض تقريرها    

 .بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية

ت، املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال      ويف اجللسة نفسها، قام السيد خوان ميغيل بيتي        -٦١
وأدىل ممثل ). Add.2/ Corr.1 وAdd.1-2 وA/HRC/4/31(واسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية، بعرض تقريره  

 .أوكرانيا ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

 ٢١قب ذلك، يف اجللسة اخلامسة عشرة، ويف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف             وأثناء احلوار التفاعلي الذي أع     -٦٢
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد كالني والسيدة إرتورك والسيد بيتيت٢٠٠٧مارس /آذار

، )يبباسم االحتاد األورو  (أذربيجان، وإكوادور، أملانيا    : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
، والربازيل، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر،     )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان    

ومجهوريـة كوريا، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وكندا، وماليزيا، واملغرب،          
 ا الشمالية، واهلند، واليابان؛واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند

، ) اإلسالمية -مجهورية  (أستراليا، وألبانيا، وأوزبكستان، وإيران     : املراقـبون عن الدول التالية     )ب( 
وبلجيكا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، والسودان، والسويد،        

، )أيضاً باسم النرويج  ( وليختنشتاين، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيوزيلندا       صربيا، وكوستاريكا، ولكسمربغ،  
 والواليات املتحدة األمريكية؛

املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج( 
وجلنة احلقوقيني  ) اً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب     أيض(آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية        
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الكولومبـية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة              
واحتاد التنمـية التعليمـية الدولية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة العمل من أجل البيئة يف تشاد،    

 .العمل النسائي، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

، أجاب السيد كالني والسيدة إرتورك      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١ويف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف        ٦٣
 .والسيد بيتيت على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

اليوم نفسه، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو أوكرانيا، ويف اجللسة السابعة عشرة، املعقودة يف  -٦٤
، أدىل ببيان يف إطار ممارسة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة، املعقودة يف . واجلزائر، وسري النكا
 . واملغربد ممثال اجلزائرويف اجللسة الثامنة عشرة أيضاً، أدىل ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الر. حق الرد ممثل املغرب

آثار سياسات  /استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري            
 احلق يف التعليم/اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

غوميز دل برادو،   . ل. ، قام السيد خ   ٢٠٠٧مارس  /ر آذا ٢١يف اجللسـة السادسة عشرة، املعقودة يف         -٦٥
رئـيس ومقرر الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق                

ويف اجللسة نفسها،   ). Add.2 و Add.1 و A/HRC/4/42(الشـعوب يف تقرير املصري، بعرض تقرير الفريق العامل          
 .ور واملراقب عن هندوراس ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنينيأدىل ممثل إكواد

ويف اجللسة نفسها، قام السيد برنارد أندرو نياموايا مودهو، اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح  -٦٦
 سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال

 ).A/HRC/4/10(والثقافية، بعرض تقريره 

الوبوس، املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، بعرض         -٦٧ ويف اجللسـة نفسـها، قام السيد فرينور مونيوز فّي
البعثة ذي الصلة   ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل املغرب ببيان بشأن تقرير          ). Add.1-3 و A/HRC/4/29(تقريـره   

باسم (، أدىل ممثل أملانيا     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١ويف اجللسة السابعة عشرة، املعقودة يف       . بوصف بلده بلداً معنياً   
 .ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة بوصف بلده بلداً معنياً) االحتاد األورويب

ة عشرة والسابعة عشرة، أدلت الوفود وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني السادس       -٦٨
الوبوس  :التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد غوميز دل برادو والسيد مودهو والسيد مونيوز فّي

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
لربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، والصني، والكامريون، وكندا، وكوبا،        وإندونيسيا، وأوروبا، وباكستان، وا   

 وماليزيا، واملكسيك؛

إسبانيا، وأوزبكستان، والربتغال، وتركيا، وغينيا االستوائية،      : املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
 وكوستاريكا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا؛
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 العامل الثالث، ومنظمة احلقوق -مركز أوروبا   : التاليةاملراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية         )ج( 
العاملية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية             

نتدى أيضاً باسم امل(لألقلـيات األمريكـية، ومنـتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية          
، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة       ")باكس رومانا "اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، وحركة      

 .، واالحتاد العاملي لنقابات العمال)أيضاً باسم التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية(العاملية حلركة الكشافة 

الوبوس          ويف اجللسة السابعة عشرة أيضاً، أ      -٦٩ جاب السيد غوميز دل برادو والسيد مودهو والسيد مونيوز فّي
 .على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

، قام السيد سانتياغو كوركويرا،     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١يف اجللسـة السابعة عشرة أيضاً، املعقودة يف          -٧٠
 ق العـامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، بعرض تقرير الفريق العامل              رئـيس ومقـرر الفـري     

)A/HRC/4/41و Add.1-3 .( وأدىل ببيان ممثل غواتيماال واملراقبان عن السلفادور وهندوراس بشأن تقارير البعثات
 .ذات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية

 ٢٢قب ذلك، يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف            وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أع      -٧١
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد كوركويرا٢٠٠٧مارس /آذار

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
واجلزائـر، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، واملغرب،          وأوروغـواي، وبـريو،     

 واملكسيك، واليابان؛ 

تايلند، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وشيلي، وكوستاريكا، : املراقبون عن الدول التالية   )ب( 
 ونيبال، واليمن؛ 

أيضاً (منظمة العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية : ةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي )ج( 
، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وحركة       )باسم جلنة احلقوقيني الكولومبية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان       

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،       (مناهضـة العنصـرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب          
والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، واللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، وهيئة             

مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، ": فرنسا احلريات"التضامن للنساء األفريقيات، ومؤسسة 
 واللغوية وغريها من األقليات، وحركة التصاحل الدولية، والرابطة         واالحتاد الدويل حلقوق األقليات اإلثنية والدينية     

، ومجعية الشعوب املهددة    "باكس رومانا "الدولية للتعاون بني األديان، واملنظمة الدولية ملكافحة العنف، وحركة          
 ). باالنقراض، واحلزب الراديكايل عرب الوطين، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 . اجللسة السابعة عشرة، أجاب السيد كوركويرا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف -٧٢
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. ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                -٧٣
.  يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان       ، أدىل ببيان  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة، املعقودة يف       

 .واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 املناقشة ذات الصلة

 :خالل املناقشة ذات الصلة اليت دارت يف اجللسة الثامنة عشرة، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -٧٤

أيضاً (، وبريو، واجلزائر، وفنلندا     ) األورويب باسم االحتاد (أملانيا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
أيضاً باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد،  (∗، واملكسيك، والنرويج)باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد، والنرويج

 ، وهولندا؛)وفنلندا

، وشيلي،  أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، ومجهورية ترتانيا املتحدة     : املراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
 وكولومبيا؛ 

 املراقب عن الكرسي الرسويل؛ )ج( 

 املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛ )د( 

منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي للموارد      : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        )ه( 
مات غري احلكومية الدويل املعين     أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى املنظ        (القانونـية   

، والطائفة البهائية الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق        ")باكس رومانا "بالتنمـية اإلندونيسـية، وحركة      
 القانون يف خدمة اإلنسان، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون   -أيضـاً باسـم احلق      (اإلنسـان   

وي حلقوق اإلنسان والتنمية، وجملس الكنائس الكندي، ومركز الريادة العاملية النسائية،           والتنمية، واملنتدى اآلسي  
وجتمع حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية،              

، ومركز الريادة العاملية    )ومـنظمة رصـد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة، والتجمع الدويل حلقوق األقليات             
أيضاً باسم أبرشية القديس يوسف، (النسائية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، والدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم 

 ومؤمتـر قـيادة الدومينـيكان، وهيـئة الفرنسيسـكان الدولية، واحلركة الكاثوليكية الدولية للسالم، وحركة             
، ومؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان      ) راهبات الرمحة لألمريكتني   الدولـية، ومعهد  " بـاكس كريسـيت   "

األصـليني وسكان اجلزر، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا              
ية، ورابطة  ، واملؤسسة البوذية الدول   )أيضاً باسم جملس السالم العاملي    (اهلندية  " توباي أمارو "اجلنوبـية، وحركة    

حقـوق اإلنسـان الدولية لألقليات األمريكية، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واملركز اهلولندي              
أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي، ورابطة املواطنني العامليني، واالحتاد         (للشـعوب األصلية، ومؤسسة سكان العامل       

 . واحتاد العمل النسائي، )الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية

                                                      

 . املراقبة يف اجمللس املتحدثة باسم دول أعضاء ودول مراقبةالدولة  ∗
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ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل الفلبني واملراقبون عن تايلند، وتركيا،                   -٧٥
 .  اإلسالمية-ومجهورية إيران 

التعذيب وغريه من ضروب    /تعزيـز ومحايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب           
 وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العق

، قام السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦يف اجللسة الثالثة والعشرين، املعقودة يف        -٧٦
 A/HRC/4/26(املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، بعرض تقريره 

لسة نفسها، أدىل املراقب عن تركيا ببيان بشأن تقريـر البعثـة ذات الصلة، بوصف بلده              ويف اجل ). Add.1-3و
 .بلداً معنياً

ويف اجللسـة نفسـها، قام السيد مانفريد نوفاك، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب          -٧٧
وأدىل ممثل األردن ). Add.1-3 وA/HRC/4/33 (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بعرض تقريره

 . ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

مارس / آذار ٢٧وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة الرابعة والعشرين، املعقودة يف                -٧٨
 :نني والسيد نوفاك، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد شاي٢٠٠٧

، وإندونيسيا،  )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، وأملانيا    : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللس        )أ( 
، والربازيل، وبنغالديش، واجلزائر، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا        )باسـم مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي      (وباكسـتان   

 ، وكندا، وكوبا، ومايل، واملغرب، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند، وهولندا؛والسنغال، وسويسرا، وفنلندا، والكامريون

، وباراغواي، ) اإلسالمية-مجهورية (أستراليا، وأوزبكستان، وإيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 
لندا، وجورجـيا، والدامنـرك، وشـيلي، والعراق، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، والنرويج، ونيبال، ونيوزي    

 والواليات املتحدة األمريكية؛

املركز اآلسيوي للموارد القانونية، ورابطة منع      : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )ج( 
أيضاً باسم الرابطة الدولية لعمل املسيحيني من أجل إلغاء التعذيب، واجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا (التعذيب 

، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واحلركة الدولية للدفاع        )عاملية ملناهضة التعذيب  التعذيب، واملنظمة ال  
، ومؤسسة ديون الشرف اليابانية، واملدافعون عن حقوق )أيضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب(عن األطفال 

 احلقوقيني الدولية، ومنظمة التنمية التعليمية      ، وجلنة )أيضاً باسم الرابطة الوطنية حملامي الدفاع اجلنائي      (اإلنسـان   
الدولـية، واالحتـاد اإلسـالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                

، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة      )أيضاً باسم احتاد احملامني العرب، واحتاد احلقوقيني العرب       (العنصـري   
 ).أيضاً باسم منظمة التنمية التعليمية الدولية(تحدة األمم امل

 .ويف اجللسة نفسها، أجاب السيد شاينني والسيد نوفاك على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتامية -٧٩
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 االحتجاز التعسفي/حرية الرأي والتعبري/حرية الدين أو املعتقد

، قامت السيدة أمساء جهنجري، املقررة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧يف اجللسة اخلامسة والعشرين، املعقودة يف        -٨٠
وأدىل ببيان ممثل أذربيجان    ). Add.1-3 و A/HRC/4/21(اخلاصـة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، بعرض تقريرها          

 .واملراقب عن ملديف بشأن تقريري البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني

م السيد أمبيي ليغابو، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي ويف اجللسـة نفسـها، قـا      -٨١
 ).Add.1 وA/HRC/4/27(والتعبري، بعرض تقريره 

ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة ليلى زروقي، رئيسة ومقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي،               -٨٢
وأدىل ببيان ممثل إكوادور، وكذلك املراقبون عن تركيا، ). Add.1-5 وA/HRC/4/40(بعرض تقرير الفريق العامل 

 .ونيكاراغوا، وهندوراس، بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني اخلامسة والعشرين والسادسة والعشرين، املعقودتني  -٨٣
، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيدة جهنجري، والسيد ليغابو،            ٢٠٠٧رس  مـا / آذار ٢٧يف  

 : والسيدة زروقي

، )أيضاً باسم كندا ونيوزيلندا    (∗االحتاد الروسي، وأستراليا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
، وبنغالديش، واجلمهورية )مة املؤمتر اإلسالميباسم منظ(، وإندونيسيا، وباكستان )باسم االحتاد األورويب(وأملانيا 

 التشيكية، ومجهورية كوريا، وجيبويت، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، وكوبا، واملغرب، واهلند، وهولندا؛

أرمينيا، وأستراليا، وألبانيا، وأنغوال، وأوزبكستان، وإيطاليا،      : املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
 ان، وكمبوديا، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛وبيالروس، وجورجيا، والسود

 املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛ )ج( 

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛: املراقب عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة )د( 

الدينية، وحركة دميقراطيي   صندوق بيكيت للحرية    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه( 
أيضاً باسم التحالف النسائي الدويل، واملنظمة العاملية       (الوسـط الدولـية، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال          

، )أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية        (، واحتاد املرأة وتنظيم األسرة      )ملناهضـة التعذيب  
ومجعية أخوية نوتردام، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، واملؤسسة البوذية الدولية،           واحتـاد املرأة الكوبية،     

 .الدولية" مراسلون بال حدود"والرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، وهيئة 

                                                      

 .الدولة املراقبة يف اجمللس املتحدثة باسم دولة عضو ودولة مراقبة ∗
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األسئلة ويف اجللسـة السادسـة والعشرين، أجابت السيدة جهنجري والسيد ليغابو والسيدة زروقي على          -٨٤
 .املطروحة وأبدوا مالحظاهتم اخلتامية

ويف اجللسـة السادسـة والعشرين أيضاً، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبون عن أذربيجان،                  -٨٥
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ويف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف       . وبـيالروس، والواليات املتحدة األمريكية    

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار . ر ممارسة حق الرد ممثل كوبا واملراقب عن أرمينيا     أدىل ببـيان يف إطا    
 .ممارسة حق الرد ممثل أذربيجان

العنصرية /املنحدرون من أصل أفريقي   /حـاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          
 من تعصبوالتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

، قام السيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧يف اجللسـة السادسـة والعشرين، املعقودة يف      -٨٦
  A/HRC/4/20(املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بعرض تقريره                    

 .تقرير البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنينيوأدىل ممثال غواتيماال والفلبني ببيانني بشأن ). Add.1-3و

 مقرر فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من -ويف اجللسة نفسها، قام السيد بيتر ليسا كاساندا، رئيس  -٨٧
 .(A/HRC/4/39)أصل أفريقي، بعرض تقرير الدورة السادسة للفريق العامل 

 دودو ديان، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز        ويف اجللسـة نفسـها، قام السيد       -٨٨
وأدىل ممثل  ). Add.1-4 و A/HRC/4/19(العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعرض تقاريره            

 .سويسرا واملراقب عن إيطاليا ببيانني بشأن تقريري البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني

مارس / آذار ٢٨وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف                -٨٩
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد ألستون والسيد ديان والسيد كاساندا٢٠٠٧

، وإندونيسيا،  )د األورويب باسم االحتا (االحتاد الروسي، وأملانيا    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
 ، والربازيل، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، )باسـم مـنظمة املؤمتر اإلسالمي    (وأوروغـواي، وباكسـتان     

وسـري النكـا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والكامريون، وكندا، وكوبا، واملغرب، واملكسيك،             
 الشمالية، واليابان؛واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

أرمينيا، وأستراليا، وأوزبكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية،      : املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
أيضاً باسم (وبلجيكا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وسنغافورة، والسويد، وشيلي، والنرويج، ونيوزيلندا 

 ، والواليات املتحدة األمريكية؛)النرويج

منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي للموارد      : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين             (القانونـية   

، واملركز املعين )جملس التنسيق للمنظمات اليهوديةم باس أيضاً(الدويل " بناي بريث"، وجملس )بالتنمية اإلندونيسية
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املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة     /مؤسسة بديل باسم   أيضاً(حبقـوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء       
األمانة باسم   أيضاً(، واجمللـس االستشاري للمنظمات اليهودية، والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب           )والالجـئني 

اجمللس اهلندي باسم  أيضاً(، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية      )ديسمرب/حلركة الثاين عشر من كانون األول     الدولية  
، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ومحلة اليوبيل، واهليئة الدولية للخدمات العامة،            )ألمـريكا اجلنوبية  

للشعوب األصلية، ومؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان املركز اهلولندي باسم  أيضاً(وجملس الكنائس العاملي 
 ).األصليني وسكان اجلزر، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود

ويف اجللسـة السـابعة والعشـرين أيضاً، رّد السيد ألستون والسيد ديان والسيد كاساندا على األسئلة       -٩٠
 .املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

سها، أدىل ممثلو الفلبني ونيجرييا واليابان، واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ويف اجللسة نف -٩١
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية . ببيانات

، أدىل املراقب عن سنغافورة ببيان يف إطار        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف اجللسة الثالثني، املعقودة يف      . الدميقراطية
 .ممارسة حق الرد

حق كل إنسان يف التمتع     /حقـوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية          
 حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان/بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

، قام السيد جون روجيه، املمثل اخلاص       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ املعقودة يف    يف اجللسة الثامنة والعشرين،    -٩٢
 لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من املؤسسات التجارية بعرض تقاريره               

)A/HRC/4/35و Corr.1و Add.1-4و A/HRC/4/74.( 

قرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ويف اجللسـة نفسها، قام السيد بول هانت، امل    -٩٣
وأدىل املراقب عن السويد ببيان     ). Add.1-3 و A/HRC/4/28(ممكـن من الصحة البدنية والعقلية بعرض تقريره         

 .بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

 اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة هينا جيالين، املمثلة -٩٤
وأدىل ممثل الربازيل ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة،         ). 2 و Add.1 و A/HRC/4/37(اإلنسان بعرض تقريرها    
 .بوصف بلده بلداً معنياً

، ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف -٩٥
، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف اجللسة التاسعة والعشرين، املعقودة يف       

 :على السيد روجيه والسيد هانت والسيدة جيالين

اسم ب أيضاً(االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وأملانيا      : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
، وإندونيسيا، وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر، ومجهورية كوريا،          )االحتاد األورويب 
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وجـنوب أفريقـيا، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، والكامريون، وكندا، وكوبا، ومايل، واملكسيك، واململكة             
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛

أستراليا، وأوزبكستان، وأوغندا، ومجهورية إيران اإلسالمية،      : اقـبون عـن الـدول التالية      املر )ب( 
وآيرلـندا، والـربتغال، وبلجـيكا، واجلمهورية العربية السورية، والدامنرك، وكمبوديا، وكولومبيا، والنرويج،             

 والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

برنامج األمم املتحدة املشترك بني    : غري احلكومية واملنظمات ذات الصلة    املراقـب عن املنظمات      )ج( 
 منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز وصندوق األمم املتحدة للسكان؛

 املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛ )د( 

سط منظمة العفو الدولية، وحركة دميقراطيي الو     : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        )ه( 
الدولية، وخط املواجهة، واملؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، 

أيضاً باسم منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق        (والـتحالف النسـائي الدويل، وجلنة احلقوقيني الدولية         
واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية       ،  )اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     

 العامل الثالث، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب       -أيضاً باسم مركز أوروبا     (وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب      
ة ملناهضة  ، واملنظمة العاملي  )وحتريـرها، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واالحتاد العاملي لنقابات العمال          

 ).أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان(التعذيب 

، رّد السيد هانت والسيدة جيالين على ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ويف اجللسة الثامنة والعشرين، املعقودة يف  -٩٦
 .األسئلة املطروحة وقّدما مالحظاهتما اخلتامية

، رد السيد روجيه على األسئلة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف اجللسـة التاسـعة والعشرين، املعقودة يف          -٩٧
 .املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية

، أدىل ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد ممثل         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف اجللسـة الـثالثني، املعقودة يف         -٩٨
 .الصني واملراقب عن أوزبكستان

 املناقشة ذات الصلة

مارس / آذار ٢٩اجللستني التاسعة والعشرين والثالثني، املعقودتني يف       خـالل املناقشـة ذات الصلة، يف         -٩٩
 :، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات٢٠٠٧

أيضاً باسم أذربيجان، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، (األرجنتني : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
لندا، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل، والربتغال،     وإسـتونيا، وأملانـيا، وأنـدورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وآيس        

وبلجـيكا، وبـريو، وتايلند، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية كوريا، وجيبويت، والدامنرك، وزامبيا، وسري النكا،              
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغابون، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال، وفنلندا،  
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ـ  امريون، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، وليختنشتاين، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،          والك
، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واهلند،      اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        و

: الحتاد األورويب، والبلدان املرشحة للعضوية وهي     باسم ا (، وأملانيا   )وهـندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    
تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب            

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، فضالً عن أوكرانيا ومولدوفا،          : واملرشـحة احملـتَملة وهي    
ـ  آيسلندا، وليختنشتاين،  : دان الـرابطة األوروبية للتجارة احلرة وأعضاء املنطقة االقتصادية األوروبية وهي          وبل

والـنرويج، وأرمينيا، وأستراليا، وبريو، ومجهورية كوريا، وجورجيا، وسويسرا، وكندا، وموناكو، ونيوزيلندا،            
أيضاً باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد،  (*والنرويج، وغانا، واملكسيك، )والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

 ، وهولندا واليابان، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ )وفنلندا

، وآيرلندا، والربتغال،   ) اإلسالمية -مجهورية  (أستراليا، وإيران   : املراِقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
يكا، وبلغاريا، وبيالروس، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية ترتانيا املتحدة،            وبلج

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والدامنرك، وزمبابوي، وسلوفاكيا، والسويد، وشيلي، وكوستاريكا، ولكسمربغ، 
 وليسوتو، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية؛

اللجنة األفريقية ملروِّجي الرعاية الصحية وحقوق     : املراِقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
أيضاً باسم الشبكة   (اإلنسان، ورابطة املواطنني العامليني، والطائفة البهائية الدولية، ومركز الريادة العاملية النسائية            

، واإلقليم )يدز وبدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديداإل/القانونـية الكـندية لفريوس نقص املناعة البشري   
أيضاً باسم جملس السلم    (اهلندية  " توباي أمارو "األورويب لالحتـاد الدويل للسحاقيات واملثليني جنسياً، وحركة         

ل، ومنظمة  ، ومحلة اليوبي  )أيضاً باسم مؤسسة سكان العامل    (، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية       )العاملي
 .الدفاع عن ضحايا العنف، واالحتاد العاملي لنقابات العمال، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية

، أدىل املراِقب عن زمبابوي ببيان يف إطار ممارسة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٩ويف اجللسة الثالثني، املعقودة يف  -١٠٠
 .حق الرد

  التقارير القطرية-٢

 ١٩٦٧لة منذ عام األراضي الفلسطينية احملت

 ١/١-متابعة القرار دإ

، قام السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص املعين        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢يف اجللسة التاسعة عشرة، املعقودة يف        -١٠١
كما قدم تقريره   . (A/HRC/4/17) بعرض تقريره    ١٩٦٧حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام          

(A/HRC/4/116)   انظر أيضاً الفقرة " (حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة  " املعنون   ١/١-وفقاً للقرار دإ
 .وأدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني ببيانني، بوصف بلديهما بلدين أو طرفني معنيني).  أعاله٤٦

                                                      

بة * بة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودول مراِق  .الدولة املراِق
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، ويف  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢عقودة يف   وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة التاسعة عشرة امل             -١٠٢
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد دوغارد٢٠٠٧مارس / آذار٢٣اجللسة العشرين، املعقودة يف 

، )باسم االحتاد األورويب(االحتاد الروسي، واألردن، وأملانيا : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
باسم جمموعة الدول   (، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر     )سم منظمة املؤمتر اإلسالمي   با(وإندونيسـيا، وباكسـتان     

 ، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والسنغال، والصني، وكندا، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب؛)العربية

، ) اإلسالمية -مجهورية  (اإلمارات العربية املتحدة، وإيران     : املراقـبون عـن الـدول التالـية        )ب( 
، ) البوليفارية-مجهورية (اجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، وفنـزويال و

 وقطر، والكويت، ومصر، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛

 .جامعة الدول العربية: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية )ج( 

 .فسيها، رد السيد دوغارد على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللستني ن -١٠٣

 ٣/١-متابعة القرار د إ

، قامت السيدة كريستني شنكن عضو بعثة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢يف اجللسة التاسعة عشرة، املعقودة يف        -١٠٤
 بعرض تقرير حمّدث    ٣/١-إتقصـي احلقـائق الرفـيعة املستوى إىل بيت حانون، املُنشأة مبوجب قرار اجمللس د              

(A/HRC/4/113)      وأدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني     ).  أعاله ٤٦انظر أيضاً الفقرة    ( يتعلق بتنفيذ والية البعثة
 .ببيانني، بوصف بلديهما بلدين أو طرفني معنيني

 ٢٣ودة يف   وأثـناء احلـوار التفاعـلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة العشرين املعق                -١٠٥
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيدة شنكن٢٠٠٧مارس /آذار

باسم (، وإندونيسيا، وباكستان    )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
 ، وكوبا، واملكسيك؛)ةباسم جمموعة الدول العربي(، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر )منظمة املؤمتر اإلسالمي

 ، واجلمهورية العربية السورية، وشيلي؛) اإلسالمية-مجهورية (إيران : املراقبون عن الدول التالية )ب( 

منظمة العفو الدولية، ومنظمة الدفاع عن ضحايا : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني )ج( 
 .العنف

، ردت السيدة شنكن على األسئلة     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢عقودة يف   ويف اجللسـة التاسـعة عشـرة، امل        -١٠٦
 .املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية

، أدىل املراقبون عن املنظمات غري احلكومية       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ويف اجللسـة العشرين، املعقودة يف        -١٠٧
، وجملس  )لدويل لرابطات حقوق اإلنسان   أيضاً باسم االحتاد ا   ( القانون يف خدمة اإلنسان      -احلق  : التالية ببيانات 

املركز الفلسطيين ملصادر   /، ومؤسسة بديل  )أيضاً باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية     (بـناي بريـث الدويل      
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 القانون يف خدمة اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب         -أيضاً باسم احلق    (حقـوق املواطَـنة والالجئني      
اهلندية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، " ماروتوباي أ"وحتريرها، وحركة  

واملـنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، وحركة               
، واملنظمة  )لعرب، وجملس السالم العاملي   مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واحتاد احلقوقيني ا         

أيضاً باسم احتاد احملامني العرب، واحتاد احلقوقيني العرب،        (الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         
، ومنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، واحتاد احلقوقيني          )ومـنظمة الدفاع عن ضحايا العنف     

 .د األمم املتحدةالعرب، وهيئة رص

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

، قام السيد فيتيت مونتربورن، املقرر اخلاص ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣يف اجللسة العشرين أيضاً، املعقودة يف  -١٠٨
وأدىل املراقب ). A/HRC/4/15(املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، بعرض تقريره 

 .عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ببيان بوصف بلده بلداً معنياً

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -١٠٩
 :على السيد مونتربورن

ومجهورية كوريا، والصني،  ،  )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 وكندا، وكوبا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان؛ 

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

 .حة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة نفسها، رّد السيد مونتربورن على األسئلة املطرو -١١٠

 بوروندي

، قام السيد آكيش أوكوال، اخلبري املستقل املعين        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣يف اجللسة العشرين، املعقودة يف       -١١١
وأدىل املراقب عن بوروندي ببيان بوصف بلده ). A/HRC/4/5(حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، بعرض تقريره 

 .بلداً معنياً

ء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة               وأثنا -١١٢
 :على السيد أوكوال

 ، وكندا؛)باسم االحتاد األورويب(أملانيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 

واندا، والسودان، وكينيا، بلجيكا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ور: املراقبون عن الدول التالية )ب( 
 .والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية

 .ويف اجللسة نفسها، رد السيد أوكوال على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -١١٣
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 ميامنار

ار، يف اجللسة نفسها، قام السيد باولو سريجيو بينهريو، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامن                -١١٤
 .وأدىل املراقب عن ميامنار ببيان بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/14)بعرض تقريره 

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -١١٥
 :على السيد بينهريو

، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية )الحتاد األورويبباسم ا(أملانيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
 كوريا، والصني، وفنلندا، وكندا، واهلند، وهولندا، واليابان؛

 .أستراليا، والسويد، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

 .لى األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة نفسها أيضاً، رد السيد بينهريو ع -١١٦

 ليبرييا

، قامت السيدة شارلوت أباكا، اخلبرية      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣يف اجللسة احلادية والعشرين، املعقودة يف        -١١٧
 ).A/HRC/4/6(املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا، بعرض تقريرها 

وار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة              وأثناء احل  -١١٨
 :على السيدة أباكا

 ، وغانا، وكندا؛ )باسم االحتاد األورويب(أملانيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 

 .الواليات املتحدة األمريكية: املراقب عن الدولة التالية )ب( 

 .جللسة نفسها، ردت السيدة أباكا على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتاميةويف ا -١١٩

اجلمعية الدولية ملكافحة   : ويف اجللسـة نفسها، أدىل املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية ببيانات            -١٢٠
االحتاد الدويل لرابطات   أيضاً باسم   (الـرق، وهيـئة التضامن للنساء األفريقيات، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان            

، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وصندوق           )حقوق اإلنسان 
أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،       (بيكيـت للحرية الدينية، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية         

 ).رد القانونيةواملركز اآلسيوي للموا

 املناقشة ذات الصلة

 : أثناء املناقشة ذات الصلة، يف اجللسة احلادية والعشرين أيضاً، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -١٢١
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، وفرنسا، وكندا، واململكة    )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 ندا الشمالية، ونيجرييا، واليابان؛املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرل

 أستراليا، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني )ب( 

 املراقب عن الكرسي الرسويل؛ )ج( 

الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، الرابطة الدولية  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )د( 
 . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-جال القانون اليهود، ومنظمة الشمال للمحامني ور

ويف اجللسـة نفسها، أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والسودان       -١٢٢
، أدىل  ٢٠٠٧ مارس/ آذار ٢٨ويف اجللسة السابعة والعشرين، املعقودة يف       . ببـيانات يف إطـار ممارسة حق الرد       

 .املراقب عن غينيا االستوائية ببيان يف إطار ممارسة حق الرد

تقاريـر اإلجـراء املُنشـأ وفقـاً لقراري اجمللس االقتصادي            -واو 
 )اإلجراء السري (٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣واالجتماعي 

 ) ٤٨-د(١٥٠٣ي  نظـر اجمللـس يف تقاريـر اإلجراء املُنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماع              -١٢٣
مارس، وأثناء جلسته الثانية    / آذار ١٩ يف اجـتماعني مغلقـني، ُعقـدا أثناء جلسته الثانية عشرة يف              ٢٠٠٠/٣و

 ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣ من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       ٧مـارس، وفقاً للفقرة     / آذار ٢٦والعشـرين يف    
 .ق اإلنسان يف أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالميةوكان معروضاً على اجمللس حالة حقو. ٢٠٠٠يونيه /حزيران

، أعلن الرئيس أن اجمللس قد قرر عدم        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦ويف اجللسة الثالثة والعشرين، املعقودة يف        -١٢٤
 .مواصلة نظره يف حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان مجهورية إيران اإلسالمية

  من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ٩نبغي هلم وفقاً للفقرة     وذكَّـر الرئـيس أعضاء اجمللس بأنه ي        -١٢٥
، عـدم اإلشارة يف املناقشة العلنية إىل ما ُيتخذ مبقتضى القرار املذكور من مقررات سرية أو إىل ما قد             ٢٠٠٠/٣

 .يتصل به من مواد سرية

 مسـائل أخـرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             -زاي  
  واملقررات والقراراتاملبادرات

 :، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات٢٠٠٧مارس / آذار٢٩يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف  -١٢٦

باسم منظمة املؤمتر   (، وباكستان   )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
 وهولندا؛، واجلزائر، وفرنسا، وفنلندا، واملكسيك، )اإلسالمي

إيطاليا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، ولكسمربغ، والواليات      : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 املتحدة األمريكية؛
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منظمة العمل ملكافحة اجلوع، ومنظمة العفو     : املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية التالية         )ج( 
ليات اإلخالء، وصندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب       الدولـية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عم       

، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني ")املدافعون عن حقوق اإلنسان"أيضاً باسم (األرض 
يل األديـان، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واالحتاد الدو              

أيضاً باسم الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، وحركة        (للصـحافيني األحرار، وحركة التصاحل الدولية       
، وحركة مناهضة )مناهضـة العنصـرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومجعية الشعوب املهدَّدة باالنقراض     

 .نسائي، وهيئة رصد األمم املتحدةالعنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واحتاد العمل ال

  التظاهرات اخلاصة-حاء 

  العنف ضد األطفال-١

، نظم اجمللس تظاهرة خاصة تناولت العنف       ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        -١٢٧
م املتحدة السامية   وا كانغ، نائبة مفوضة األم     -السيدة كيونغ   : ضـد األطفال، مبشاركة األعضاء التالية أمساؤهم      

حلقـوق اإلنسـان؛ والسيد باولو سريجيو بنهريو، اخلبري املستقل املعين بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد                 
األطفـال؛ والسـيدة كارين الندغرين، رئيسة إدارة محاية الطفل، منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ والسيد روبري                

ة الصحة العاملية؛ والسيدة يوشي نوغوشي، موظفة قانونية أقدم، الربنامج        بوتشار، املنسق املعين مبنع العنف، منظم     
الـدويل ملـنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال؛ والسيدة روبرتا تشيكييت، ممثلة فريق املنظمات غري                 

 .احلكومية االستشاري لدراسة األمني العام املتعلقة بالعنف ضد األطفال

رة اخلاصة بعرض شريط فيديو قدمته املنظمة غري احلكومية إنقاذ الطفولة، تاله بيان ألقته وافُتِتحت التظاه -١٢٨
 وا كانغ، وبيان بالفيديو مسبق التسجيل ألقته السيدة مشرية خطّاب، نائبة رئيس جلنة حقوق               -السـيدة كيونغ    

 السيد باولو سريجيو بنهريو،     الطفـل، واألمينة التنفيذية للمجلس القومي للطفولة واألمومة مبصر، وعرض ألقاه          
 .(A/61/299)اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 

ويف اجللسة  . وأثناء التظاهرة اخلاصة، أدىل ببيان ممثل أوروغواي بوصفه منظِّماً مشاِركاً للتظاهرة اخلاصة            -١٢٩
ت أسئلة على األعضاء السالفي الذكر، الذين قدموا مالحظات يف          نفسـها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرح      

 :شكل حوار تفاعلي ورّدوا على البيانات

باسم االحتاد  (أذربيجان، واألرجنتني، وإكوادور، وأملانيا     : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللس        )أ( 
الفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان    تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوس   : األورويب والبلدان املرشحة للعضوية وهي    

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،     : املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرّشحة احملتَملة وهي       
والربازيل، وبنغالديش،  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وباكستان   )وصـربيا، فضـالً عن أوكرانيا ومولدوفا      

دا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا          وتونـس، والصني، وكن   
 ، واهلند، واليابان؛)أيضاً باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد، وفنلندا (∗الشمالية، والنرويج

                                                      

 .الدولة املراقبة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودول مراقبة ∗
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 أستراليا، وأوزبكستان، وسلوفينيا، ومصر، ونيوزيلندا؛: املراِقبون عن الدول التالية )ب( 

ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم : املراِقبون عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة )ج( 
 املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية؛

رابطة التعليم العاملي، واملدافعون عن حقوق اإلنسان : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )د( 
، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، والتحالف       )طنية حملامي الدفاع اجلنائي   أيضـاً باسم الرابطة الو    (

أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، واملنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف             (الدويل إلنقاذ الطفولة    
ويل، واالحتاد الدويل لألخصائيني    السـياحة اآلسـيوية، وهيـئة الفرنسيسـكان الدولية، والتحالف النسائي الد           

، واحتاد العمل النسائي،    )االجتماعيني، واملشروع الدويل لكفالة األطفال، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة         
أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، والتحالف النسائي الدويل،          (واملـنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      

ليكي الدويل لرعاية الطفولة، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل ألرض           واملكتـب الكاثو  
اإلنسان، واخلطة الدولية لكفالة األطفال، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، 

 .، ومؤسسة سكان العامل)واحلركة العاملية لألمهات، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية

ويف هناية التظاهرة اخلاصة، قدم مالحظات ختامية كل من السيدة الندغرين، والسيد بوتشار، والسيدة               -١٣٠
نوغوشي، والسيدة تشيكييت، والسيد بكري وايل اندياي، مدير شعبة إجراءات حقوق اإلنسان يف مفوضية األمم               

 .نهريو، ورئيس اجمللساملتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والسيد ب

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-٢

، نظم اجمللس تظاهرة خاصة بشأن اتفاقية األمم ٢٠٠٧مارس / آذار٢٦يف اجللسة الثالثة والعشرين املعقودة يف      -١٣١
 األمم  السيدة لويز آربور، مفوضة   : املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك يف شكل مناقشة شارك فيها كل من            

املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والسيد دون ماكاي، املمثل الدائم لنيوزيلندا ورئيس جلنة األمم املتحدة املخصصة                
املعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة بشأن تعزيز ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم، والشيخة حّصة بنت خليفة بن    

نية مبسألة اإلعاقة التابعة للجنة التنمية االجتماعية، والسيد مونتيان بونتان، رئيس           أمحـد آل ثـاين، املقررة اخلاصة املع       
 .الرابطة التايلندية للمكفوفني، والسيد الكس غرانديا، ممثل التجمع الدويل للمعوقني

 اإلنسان، وافُتِتحت التظاهرة اخلاصة ببيان ألقته السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق -١٣٢
 .تلته بيانات ألقاها مشاركون آخرون

وأثـناء التظاهرة اخلاصة، ويف اجللسة نفسها، ألقت بياناً أيضاً السيدة أمبريو فالكارسِي غارسيا، وزيرة                -١٣٣
ويف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات . الدولة للخدمات االجتماعية وشؤون األسرة واملعوقني يف إسبانيا

رحت أسئلة على املشاركني السالفي الذكر، الذين أدلوا يف شكل حوار تفاعلي مبالحظات ورّدوا على البيانات وط
 :املدىل هبا
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، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
، والربازيل، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر،     )ؤمتر اإلسالمي باسم منظمة امل  (وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان    

، وكندا، )باسم آيرلندا، والدامنرك، والسويد، والنرويج(واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، والصني، وفنلندا 
 وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند، واليابان؛

إيطاليا، وتايلند، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، : ةاملراِقبون عن الدول التالي )ب( 
 والسودان، وكرواتيا، وكوستاريكا، والنمسا، وهندوراس، والواليات املتحدة األمريكية؛

صندوق األمم املتحدة للسكان،    : املراقـب عـن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة         )ج( 
 حدة للطفولة؛ومنظمة األمم املت

 التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة؛: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية )د( 

اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان     : املراِقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ه( 
 ). اإلنسان ومحايتهاأيضاً باسم جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق) (فرنسا(

 .ويف هناية التظاهرة اخلاصة، قدم مالحظات ختامية أعضاء فريق املناقشة ورئيس اجمللس -١٣٤

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا-طاء 

 الُنظُم القضائية االنتقالية

ل سويسرا مشروع املقرر    ، عرض ممث  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣يف اجللسـة احلادية والعشرين، املعقودة يف         -١٣٥
A/HRC/2/L.36       الذي أُرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس، عمالً مبقرر اجمللس           ( املقـدم مـن سويسرا 

وانضمت إىل مقدم مشروع املقرر يف وقت الحق بولندا،         ). ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املـؤرخ    ٢/١١٦
 .نيا، وصربيا، وكندا، والكونغو، ونيكاراغوا ليشيت، وجنوب أفريقيا، وروما-وبريو، وتيمور 

 .ويف اجللسة نفسها، قام ممثل سويسرا بتنقيح مشروع املقرر شفوياً -١٣٦

ولالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظر الفصل األول، الفرع . واعُتِمد مشروع املقرر بدون تصويت -١٣٧
 .٤/١٠٢باء، املقرر 

  واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدانمسألة إعمال احلقوق االقتصادية

، عرض املراقب عن الربتغال مشروع      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣يف اجللسـة احلادية والعشرين، املعقودة يف         -١٣٨
، املقـدم مـن االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا،            A/HRC/4/L.9القـرار   

انيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وإكوادور، وألبانيا، وأمل
 ليشيت، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا      -والبوسـنة واهلرسـك، وبولـندا، وبريو، وتونس، وتيمور          

لوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد،   اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، والرأس األخضر، ورومانيا، وزامبيا، وس        
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وسويسـرا، وشيلي، وصربيا، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا،             
وليتوانـيا، ومالطـة، واملغـرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو،              

وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت       . وهنغاريا، وهولندا، واليونان  والـنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا،     
الحـق أذربـيجان، وآيرلندا، وبنما، وبوركينا فاسو، وبيالروس، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وغينيا،              

 .والكامريون، والتفيا

 .وأدىل ممثل السنغال ببيان يتصل مبشروع القرار -١٣٩

ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول،         .  القرار دون تصويت   واعُتمد مشروع  -١٤٠
 .٤/١الفرع ألف، القرار 

 ٣/١- ودإ١/١-متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان دإ: حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

باسم منظمة  (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧يف اجللسة السادسة والعشرين، املعقودة يف        -١٤١
باسم منظمة املؤمتر (، املقدم من باكستان A/HRC/4/L.2مشروع القرار ) املؤمتر اإلسالمي وجمموعة الدول العربية

 .وانضمت كوبا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار). باسم جمموعة الدول العربية(اإلسالمي، واجلزائر 

ن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على              م ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٤٢
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية٭مشروع القرار من آثار

، واملراقبان عن إسرائيل    )باسم االحتاد األورويب  (وأدىل ببـيانات فـيما يتصل مبشروع القرار ممثل أملانيا            -١٤٣
 .بلدين أو طرفني معنينيوفلسطني، بوصفهما 

 .وأدىل ممثال كندا وهولندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت -١٤٤

ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع . واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت -١٤٥
 .٤/٢ألف، القرار 

 والياتالفريق العامل احلكومي الدويل املعين باستعراض ال

مشروع القرار  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (يف اجللسة السادسة والعشرين أيضاً، عرض ممثل اجلزائر          -١٤٦
A/HRC/4/L.6 وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت ). باسم جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من اجلزائر

 .الحق مجهورية إيران اإلسالمية وكوبا وكولومبيا

 ).باسم االحتاد األورويب(وأدىل ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار ممثل أملانيا  -١٤٧

                                                      

 .انظر املرفق الثالث ٭
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 .وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت -١٤٨

ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول،         . واعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -١٤٩
 .٤/٣الفرع ألف، القرار 

 نسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحدحقوق اإل

باسم حركة عدم   (، عرض ممثل كوبا     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠يف اجللسـة احلادية والثالثني، املعقودة يف         -١٥٠
الذي أرجئ النظر فيه إىل     ) باسم حركة عدم االحنياز   ( املقدم من كوبا     A/HRC/2/L.14مشروع املقرر   ) االحنياز

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ املؤرخ ٢/١١٦لمجلـس مبوجـب املقرر الدورة الرابعـة ل

تنقيح مشروع املقرر شفوياً بتعديل الفقرة ) باسم حركة عدم االحنياز(ويف اجللسة نفسها، قام ممثل كوبا     -١٥١
 ).ب(األوىل والفقرة الفرعية 

وكوبا، ) ورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس     باسم الدول األعضاء يف االحتاد األ     (وبطلـب من ممثلَْي أملانيا       -١٥٢
 وامتناع عضو   ١٢ صوتاً مقابل    ٣٢أُجـري تصويت مسجل على مشروع املقرر فاعُتمد بصيغته املنقحة بأغلبية            

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. واحد عن التصويت

يا، االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، واألردن، وإكوادور، وإندونيس           :املؤيدون
وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر، وجنوب        
أفريقـيا، وجيـبويت، وزامبـيا، وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا،            
وغواتـيماال، والفلـبني، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،          

 .وموريشيوس، واهلندواململكة العربية السعودية، 

أملانـيا، وأوكرانيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا،           :املعارضون
 .وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

 .مجهورية كوريا :املمتنعون

 .٤/١٠٣ املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ولالطالع على نص املقرر، بصيغته -١٥٣

، بصيغته A/HRC/4/L.14وأفاد ممثال تونس ونيجرييا أهنما لو كانا حاضرين لصوتا لصاحل مشروع املقرر  -١٥٤
 .املنقحة شفوياً

 احلق يف التنمية

الصيغة املنقحة ملشروع   ) حنيازباسم حركة عدم اال   (يف اجللسة احلادية والثالثني أيضاً، عرض ممثل كوبا          -١٥٥
الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة    ) (باسم حركة عدم االحنياز   (، املقدم من كوبا     A/HRC/2/L.15القـرار   
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، بصيغته الواردة يف الوثيقة     )٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املـؤرخ    ٢/١١٦لـلمجلس، مبوجـب املقـرر       
A/HRC/4/L.14 .الحق إىل مقدمي مشروع القراروانضمت أذربيجان يف وقت . 

 . وتصويبه شفوياA/HRC/4/L.14ًويف اجللسة نفسها، قام ممثل كوبا بتنقيح مشروع القرار  -١٥٦

 .واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة واملصوبة شفوياً، دون تصويت -١٥٧

 . للتصويت بعد التصويتوكندا تعليالً) باسم االحتاد األورويب(وأدىل ببيانني ممثال أملانيا  -١٥٨

 .٤/٤ولالطالع على نص مشروع القرار، بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٥٩

 تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان

 املقدم  A/HRC/2/L.18مشروع املقرر   ) باسم حركة عدم االحنياز   (يف اجللسة نفسها، عرض ممثل كوبا        -١٦٠
 ٢/١١٦الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس مبوجب املقرر           ) (باسم حركة عدم االحنياز   (با  من كو 
 .وانضمت بيالروس يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر). ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩املؤرخ 

املقرر شفوياً بتعديل الفقرة تنقيح مشروع ) باسم حركة عدم االحنياز(ويف اجللسة نفسها، قام ممثل كوبا     -١٦١
 ).ب(األوىل والفقرة الفرعية 

 .واعُتمد مشروع املقرر بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت -١٦٢

 .٤/١٠٤ولالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -١٦٣

 سانالعوملة وأثرها يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلن

وجنوب ) باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف املوقف     (يف اجللسة احلادية والثالثني أيضاً، عرض ممثل الصني          -١٦٤
باسم جمموعة الدول ( املقدم من جنوب أفريقيا والصني A/HRC/2/L.23أفريقيا، صيغة منقحة من مشروع القرار 

 تشرين ٢٩ املؤرخ ٢/١١٦الرابعة للمجلس مبوجب املقرر الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة ) (املتشاهبة يف املوقف
وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت       . A/HRC/4/L.16بصيغته الواردة يف الوثيقة     ) ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 .الحق الربازيل والكونغو ونيكاراغوا

ببيان تعليالً  ) ضاء يف اجمللس  باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أع        (وأدىل ممـثل أملانـيا       -١٦٥
 .للتصويت قبل التصويت

وكوبا، أُجري  ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبطلب من ممثلْي أملانيا      -١٦٦
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ١٣ صوتاً مقابل ٣٤تصويت مسّجل على مشروع القرار، فاعُتمد بأغلبية 
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االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، واألردن، وإكوادور، وإندونيسيا،            :دوناملؤي
وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر،        
وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، 

امريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،      وغواتـيماال، والفلـبني، والك    
 .واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند

أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولـندا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا،            :املعارضون
عظمى وآيرلندا  وسويسـرا، وفرنسـا، وفنلـندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا ال          

 .الشمالية، وهولندا، واليابان

 . وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت -١٦٧

 .٤/٥ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٦٨

 تعزيز مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

يف الوثيقة ) باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف الرأي    (سة نفسها، عرض ممثال جنوب أفريقيا والصني        يف اجلل  -١٦٩
A/HRC/4/L.15 صيغة منقحة ملشروع القرار ،A/HRC/2/L.24 باسم جمموعة (، املقدم من جنوب أفريقيا والصني

 املؤرخ ٢/١١٦جلس عمالً مبقرر اجمللس الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للم     ) (الدول املتشاهبة يف املوقف   
 . وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق الكونغو ونيكاراغوا). ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

بتنقيح مشروع القرار   ) باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف املوقف     (ويف اجللسـة نفسـها، قام ممثل الصني          -١٧٠
 .  من الديباجة١١لديباجة ترد بعد الفقرة شفوياً بإضافة فقرة جديدة يف ا

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت       (وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا          -١٧١
 .وكندا واملغرب) هي أعضاء يف اجمللس

وكوبا، )  أعضاء يف اجمللس   باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي       (وبطلـب من ممثلي أملانيا       -١٧٢
 صوتاً مقابل ال شيء مع      ٣٥أجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، فاعُتمد بأغلبية            

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  عضواً عن التصويت١٢امتناع 

ا، االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، واألردن، وإكوادور، وإندونيسي           :املؤيدون
وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر،        
ومجهوريـة كوريـا، وجـنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال،         
والصـني، وغابون، وغانا، والفلبني، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب،          

 .السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، واليابانواملكسيك، واململكة العربية 

 .ال يوجد :املعارضون
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أملانـيا، وأوكرانيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وسويسرا، وغواتيماال،          :املمتنعون
 .وفرنسا، وفنلندا، وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

 .  ببيانني ممثال املغرب واليابان تعليالً للتصويت بعد التصويتوأدىل -١٧٣

 .٤/٦ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٧٤

 تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الثني أيضـاً، عـرض ممـثل جـنوب أفريقيا صيغة منقحة ملشروع القرار              يف اجللسـة احلاديـة والـث       -١٧٥
A/HRC/2/L.26/Rev.1  ،)            املؤرخ  ٢/١١٦الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس 

، املقدم من االحتاد الروسي،     A/HRC/4/L.17، بصيغته الواردة يف الوثيقة      )٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٩
إندونيسـيا، وأنغوال، والربتغال، وبلجيكا، وبيالروس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، وجنوب أفريقيا،            و

وجيـبويت، وزمـبابوي، والصني، وفنلندا، وكوبا، وكينيا، وليسوتو، ومايل، واملغرب، واملكسيك، والنرويج،             
، وتونس، وفرتويال،   ) اإلسالمية -مجهورية  (ن  وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق إيرا        . ونيجرييا

 .، وسلوفينيا، والسنغال، وفرنسا) البوليفيارية-مجهورية (

 . واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -١٧٦

 .٤/٧ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة ، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٧٧

 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣خ   املؤر ٤/١٠٤-متابعة املقرر دإ  
 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 

باسم (، املقدم من أملانيا     A/HRC/4/L.7/Rev.2يف اجللسة نفسها، عرض ممثال أملانيا واجلزائر مشروع القرار           -١٧٨
وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق        ). باسـم جمموعة الدول األفريقية    (ئـر   واجلزا) االحتـاد األورويب  

أسـتراليا، وألبانـيا، وأنـدورا، وآيسلندا، وباراغواي، وبنما، والبوسنه واهلرسك، وبريو، وتركيا، ومجهورية أفريقيا              
صربيا، والفلبني، وكرواتيا، وكندا، الوسطى، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسويسرا، و       

 .وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على              ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٧٩
 .ارية وآثار يف امليزانية الربناجمية إد*مشروع القرار من آثار

 .وأدىل املراقب عن السودان ببيان يتصل مبشروع القرار بوصف بلده بلداً معنياً -١٨٠

 .واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -١٨١
                                                      

 .انظر املرفق الثاين *
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 . وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو االحتاد الروسي، والصني، وكوبا، واليابان -١٨٢

 . ببيانات تتصل مبشروع القرار، بصيغته املعتمدة، ممثلو مجهورية كوريا، وسويسرا، وفرنساوأدىل -١٨٣

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، مل يتخذ اجمللس أي إجراء         ١٣١وعقب اعتماد القرار، وعمالً باملادة       -١٨٤
 . سألة نفسها، املتعلق باملA/HRC/4/L.8/Rev.1بشأن املشروع املقترح الوارد يف الوثيقة 

 .٤/٨ولالطالع على نص مشروع القرار، بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٨٥

 مكافحة تشويه صورة األديان

مشروع القرار  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (يف اجللسـة احلادية والثالثني أيضاً، عرض ممثل باكستان           -١٨٦
A/HRC/4/L.12   وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف ). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي ( باكستان   ، املقـدم من

 ). البوليفيارية-مجهورية (وقت الحق فنـزويال 

بتنقيح مشروع القرار شفوياً    ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (ويف اجللسـة نفسـها، قام ممثل باكستان          -١٨٧
 من املنطوق، وبإدراج فقرة جديدة يف الديباجة تلي الفقرة ١٢ و٧ بتعديل الفقرة السادسة من الديباجة والفقرتني

 .السادسة من الديباجة

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت       (وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا          -١٨٨
 . ، وغواتيماال، وكندا، واهلند)هي أعضاء يف اجمللس

وكوبا، ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (ي أملانيا   وبطلـب من ممثل    -١٨٩
 صوتاً مع ١٤ صوتاً مقابل ٢٤أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، فاعُتمد بأغلبية 

 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٩امتناع 

الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، والبحرين، وبنغالديش، االحتاد  :املؤيدون
وتونـس، واجلزائـر، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وسري النكا، والسنغال، والصني،           
وغـابون، والفلـبني، والكـامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،           

 .واململكة العربية السعودية، وموريشيوس

أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولـندا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا،            :عارضونامل
وسويسـرا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          

 .وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

 .وبريو، وزامبيا، وغانا، ونيجرييا، واهلنداألرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل،  :املمتنعون 

وأدىل ببـيانات تعلـيالً للتصويت بعد التصويت ممثلو األرجنتني، والربازيل، وبريو، ومجهورية كوريا،               -١٩٠
 .وسويسرا، والفلبني، واليابان
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 . ملعتمدةببيان يتصل مبشروع القرار، بصيغته ا) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وأدىل ممثل باكستان  -١٩١

 .٤/٩ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -١٩٢

 القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد

 املقدم من أملانيا    A/HRC/4/L.13مشروع القرار   ) باسم االحتاد األورويب  (يف اجللسة نفسها، عرض ممثل أملانيا        -١٩٣
وانضـمت إىل مقدمـي مشروع القرار يف وقت الحق األرجنتني، وأرمينيا، وأستراليا،         ). باسـم االحتـاد األورويب    (

وإكـوادور، وألبانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، ومجهورية             
 اليوغوسالفية السابقة، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، والفلبني، وكرواتيا، وكندا، كوريا، ومجهورية مقدونيا

 .وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموناكو، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

 ٢ و١ل الفقرتني مشروع القرار شفوياً بتعدي) باسم االحتاد األورويب(ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أملانيا  -١٩٤
 .من املنطوق

ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، ممثلو غواتيماال،          -١٩٥
 .وكوبا، واهلند

 .واعتمد مشروع القرار دون تصويت -١٩٦

 .٤/١٠ألف، القرار ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع  -١٩٧

 التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

مشروع املقرر  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (يف اجللسـة احلادية والثالثني أيضاً، عرض ممثل باكستان           -١٩٨
A/HRC/2/L.25)            من أذربيجان،  املقدم  ) ٢/١١٦الـذي أُرجئ إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس

، والبحرين،  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وباكستان   ) اإلسالمية -مجهورية  (واألردن، وإندونيسـيا، وإيران     
وتونـس، واجلزائـر، واجلماهرييـة العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، والسنغال، وفلسطني، وقطر،              

وانضمت إىل مقدمي مشروع املقرر يف      . ململكة العربية السعودية  والكويت، ومايل، وماليزيا، ومصر، واملغرب، وا     
 .وقت الحق اإلمارات العربية املتحدة، وجيبويت، وكوستاريكا

 .A/HRC/2/L.25مشروع املقرر ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(ويف اجللسة نفسها، سحب ممثل باكستان  -١٩٩

 ٢٩ املؤرخ ٢/١١٦ة الرابعة للمجلس، عمالً مبقرر اجمللس مشاريع املقترحات األخرى اليت أُرجئت إىل الدور
 ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

مل يتخذ اجمللس أي إجراء فيما يتصل مبشاريع املقترحات التالية اليت أُرجئت إىل دورته الرابعة، عمالً مبقرر  -٢٠٠
 :٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ املؤرخ ٢/١١٦اجمللس 
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- A/HRC/2/L.16؛"تكوين مالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان"ن  املعنو 

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

- A/HRC/2/L.31 إكمال مشروع االتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " املعنون
 ؛"وبروتوكوهلا االختياري

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

  بيانات عامة-ياء 

يف اجللسة احلادية والثالثني أيضاً، وبعد النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا وقبل اختتام                -٢٠١
 :الدورة الرابعة، أديل بالبيانات العامة التالية بناء على اقتراح رئيس اجمللس

 االحتاد الروسي، والربازيل، والصني؛: ألعضاء يف اجمللسممثلو الدول ا )أ( 

 .زمبابوي: املراقب عن الدولة التالية )ب( 

ويف اجللسة نفسها، . ، أدلت األمانة ببيان٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ويف اجللسة الثانية والثالثني، املعقودة يف  -٢٠٢
 .أدىل ممثال الصني وكوبا ببيانني فيما يتصل ببيان األمانة

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي -٢٠٣

الـتقرير املقـدم إىل اجلمعية العامة بشأن         -رابعاً 
 الدورة الرابعة للمجلس

، تلت األمانة العامة بياناً باسم املقرر ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠يف اجللسـة الثانـية والثالثني، املعقودة يف     -٢٠٤
 .A/HRC/4/L.10)(، فيما يتصل مبشروع تقرير اجمللس )األردن(ونائب الرئيس، السيد موسى بريزات 

 .واعتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة -٢٠٥

 .وقرر اجمللس تكليف املقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير -٢٠٦

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


