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                جملس حقوق اإلنسان
 ∗              الدورة الرابعة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

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

 يات اإلجراءات اخلاصةاستنتاجات وتوص
 تقرير األمني العام

 إضافة

    وهو   .        ُ                                           ، اليت أُصدرت للدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان       A/HRC/4/89                                  هـذا الـتقرير إضافة للوثيقة        - ١
                                                                                                             يتضـمن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير السنوية املقدمة من املكلفني باإلجراءات اخلاصة إىل جملس               

                                                                     وتعرض التقارير ذات الصلة على املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية   .               دورته اخلامسة             حقوق اإلنسان يف
                                                        وتتضمن هذه اإلضافة إحاالت إىل تقارير اإلجراءات اخلاصة          .             مىت أتيحت  (www.ohchr.org)                حلقـوق اإلنسان    

  .             لوثيقة األصلية                                                     ُ         املقرر تقدميها إىل الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان واليت مل ُتدرج يف ا

                                                      

                                                                                                         هـذه الوثيقة، اليت حتمل الرقم الرمزي للدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، من املقرر أن ينظر فيها                  ∗
  .           ورته اخلامسة        اجمللس يف د
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 املرفق

 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

   ).  ٦٩-  ٦٦          ، الفقرات (A/HRC/4/7                                                                     توصيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

   ).  ٧٩-  ٦٩          ، الفقرات (A/HRC/4/25                                                        استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

  .∗ )A/HRC/5/2 (                                                              استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال 

   ).  ٥٥         ، الفقرة (A/HRC/5/3                                                                  استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع 

    )*.(A/HRC/5/4                                                             توصيات واستنتاجات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان 

                                                                                                               استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة              
   ).  ٦١-  ٥٨          ، الفقرات (A/HRC/5/5                                 غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان 

                         عنصري وكره األجانب وما                                                                                     اسـتنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز ال          
  ، (A/HRC/5/10                                                                                                     يتصـل بذلـك من تعصب بشأن مسألة الربامج السياسية اليت تشجع التمييز العنصري أو حترض عليه                  

   ).  ٦١-  ٦٠         الفقرتان 

_ _ _ _ _ 

 

                                                      

  .     َّ                                            مل يقدَّم أي تقرير إىل الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان ∗


