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 رات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته اخلامسة القرا�أوالً 

  القرارات�ألف 

  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة-٥/١

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

  املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها            إذ يتصـرف امتـثاالً     
 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥

  يف مشروع النص املتعلق ببناء املؤسسات الذي قدمه إليه رئيس اجمللس،وقد نظر 

، "بناء املؤسسات : جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     " مشـروع النص املعنون      يعـتمد  -١ 
 بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يف ذلك تذيياله؛

 اجلمعية العامة العتماده على سبيل األولوية تيسرياً لوضع          عرض مشروع القرار التايل على     يقرر -٢ 
 :النص املدرج أدناه موضع التنفيذ يف الوقت احملدد

 إن اجلمعية العامة، 

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان إذ حتيط علماً  

، "بناء املؤسسات : تحدةجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم امل     "بالنص املعنون   ترّحـب    -١  
 .بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار، مبا يف ذلك تذيياله

 رفقامل

 بناء املؤسسات: جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

  آلية االستعراض الدوري الشامل-أوالً 

 أساس االستعراض -ألف 

 :جتري عملية االستعراض استناداً إىل الصكوك التالية -١

 ثاق األمم املتحدة؛مي )أ(

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ )ب(

 صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛ )ج(
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الـتعهدات وااللـتزامات الطوعـية من جانب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عند تقدمي                   )د(  
 ؛")اجمللس"ارة يشار إليه فيما بعد بعب(ترشيحها لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان 

إضافة إىل ما َتقَدََّم، ونظراً ملا يتصف به القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من طابع  -٢ 
 .تكاملي ومترابط وُمَعزِّز لبعضه البعض، تراعى يف االستعراض أحكام القانون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيق

  املبادئ واألهداف-باء 

 بادئ امل-١

 :ينبغي لالستعراض الدوري الشامل -٣ 

 أن ُيعزز عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها؛ )أ(  

 أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي؛ )ب(  

 ل كافة؛أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية للدو )ج(  

 أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها األعضاء يف األمم املتحدة وأن يكون موجهاً حنو العمل؛ )د(  

 أن ُيشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع االستعراض؛  )ه(  

 أن ُيكمِّل آليات حقوق اإلنسان األخرى وال يشكل تكراراً هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة؛ )و(  

  بطريقة موضوعية وشفافة وغري انتقائية وبناءة وغري تصادمية وغري ُمسيَّسة؛أن ُيجرى )ز(  

 أال يشكل عبئاً يثقل كاهل الدولة املعنية أو جدول أعمال اجمللس أكثر مما ينبغي؛ )ح(  

أال يكون طويالً أكثر مما يلزم؛ وينبغي أن يكون واقعياً وأال يستحوذ على قدر غري متناسب من                 )ط(  
 من املوارد البشرية واملالية؛الوقت و

 أال ينال من قدرة اجمللس على االستجابة لألوضاع العاجلة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ )ي(  

 أن يراعي املنظور اجلنساين كامل املراعاة؛ )ك(  

أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياهتا، مع عدم اإلخالل بااللتزامات الواردة يف العناصر              )ل(  
 نصوص عليها يف أساس االستعراض؛امل

أن يكفـل اشـتراك مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية                  )م( 
 وقرار  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة         
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، فضالً عما قد يتخذه اجمللس من       ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي      
 .مقررات يف هذا الشأن

  األهداف-٢

 :أهداف االستعراض هي -٤

 حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ )أ( 

الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان وتقييم التطورات اإلجيابية والتحديات      )ب( 
 الدولة؛اليت تواجهها 

 النهوض بقدرة الدولة وباملساعدة الفنية املقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة املعنية ومبوافقتها؛ )ج( 

 تبادل أفضل املمارسات فيما بني الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ )د( 

 دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  )ه( 

ملني مع اجمللس وغريه من هيئات حقوق اإلنسان، ومع مفوضية          تشجيع التعاون واالخنراط الكا    )و( 
 .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  دورية االستعراض والترتيب الذي ُيتَّبع فيه-جيم 

 .يبدأ االستعراض بعد اعتماد اجمللس آليةَ االستعراض الدوري الشامل -٥

 . اض مبدآ العاملية واملعاملة املتساويةينبغي أن يتجلى يف الترتيب املتََّبع يف االستعر -٦

 .ينبغي حتديد ترتيب االستعراض يف أقرب وقت ممكن بغية متكني الدول من االستعداد لـه استعداداً وافياً -٧

 .ُتستعرض أوضاع مجيع الدول األعضاء يف اجمللس أثناء فترة عضويتها فيه -٨

 . خباصٍة املنتَخبون منهم ملدة سنة أو سنتنيُتستعَرض أوالً أوضاع أعضاء اجمللس األوائل، و -٩

 ُتستعَرض أوضاع مزيج من الدول األعضاء يف اجمللس والدول اليت هلا صفة املراقب فيه؛  -١٠

 .يراعى التوزيع اجلغرايف العادل لدى اختيار البلدان اليت سُتستعَرض أوضاعها -١١

اقب ُيراد استعراض أوضاعهما من كل جمموعة إقليمية سُتختار بالقرعة أول دولة عضو ودولة هلا صفة املر -١٢
وُيتبع بعد ذلك الترتيب اهلجائي ابتداًء من هاتني الدولتني، . بطريقة تكفل االحترام الكامل للتوزيع اجلغرايف العادل

 .ما مل تتطوع دول أخرى للخضوع لالستعراض
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عى فيها قدرة الدول على االستعداد للجولة تكون الفترة الفاصلة بني جوالت االستعراض مقبولة لكي ترا -١٣
 .التالية وقدرة أصحاب املصلحة اآلخرين على االستجابة للطلبات الناشئة عن االستعراض

 ٤٨وسوف يترتب على ذلك النظر يف أوضاع . ستكون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل أربع سنوات -١٤
 .)١(مدة كل منها أسبوعاندولة يف السنة خالل ثالث دورات للفريق العامل 

  عملية االستعراض وطرائقه-دال 

  الوثائق-١

 :يستند االستعراض إىل الوثائق التالية -١٥

معلومات، قد تكون يف شكل تقرير وطين، ُتعدُّها الدولة املعنية استناداً إىل مبادئ توجيهية عامة  )أ( 
، وأية معلومات أخرى تراها الدولة املعنية       )ولة الثانية الدورة األوىل من اجل   (يعـتمدها اجمللس يف دورته السادسة       

ذات صـلة باملوضـوع، وميكـن تقدميها إما شفوياً أو كتابةً، شريطة أال يتجاوز العرض املكتوب املوِجز هلذه                   
 وتشجَّع الدول على إعداد.  صفحة، ضماناً ملعاملة مجيع الدول معاملةً متساويةً ولعدم إرهاق اآللية٢٠املعلومات 

 هذه املعلومات من خالل إجراء عملية تشاور واسعة على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛

وإضـافةً إىل ذلـك، تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتجميع املعلومات الواردة يف تقارير                )ب( 
قات اليت تبديها الدولة املعنية، وبتجميع غري       هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعلي        

  صفحات؛١٠ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أال تتجاوز اجملموعة 

يراعي اجمللس أيضاً ما يقدمه أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرين يف إطار االستعراض الدوري        )ج( 
وتقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بإعداد موجز       . ون إليها الشامل من معلومات إضافية موثوقة وميكن الرك      

 . صفحات١٠هلذه املعلومات ال يتجاوز 

تكـون الوثائق اليت ُتِعدُّها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان متوافقة مع هيكل املبادئ التوجيهية العامة                -١٦
 .ة املعنيةالذي اعتمده اجمللس فيما يتعلق باملعلومات اليت أعدهتا الدول

يكون العرض املكتوب املقدم من الدولة وكذلك امللخصات اليت ُتِعدُّها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان             -١٧
جاهزة قبل موعد االستعراض الذي جيريه الفريق العامل بستة أسابيع لضمان توزيع الوثائق يف وقت واحد باللغات 

 .١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤ املؤرخ ٥٣/٢٠٨معية العامة الرمسية الست لألمم املتحدة، وفقاً لقرار اجل

                                                      

االستعراض الدوري الشامل عملية آخذة يف التطور؛ وللمجلس أن يقوم، بعد اختتام جولة االستعراض  )١(
 .األوىل، باستعراض طرائق هذه اآللية ودوريتها، استناداً إىل أفضل املمارسات والدروس املستخلصة
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  الطرائق-٢

 :تكون طرائق االستعراض على النحو التايل -١٨

 ٤٨َسـيجري االستعراض يف إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس اجمللس ويتألف من الدول ال     )أ( 
 ؛)٢(وستقرر كل دولة عضو تكوين وفدها. األعضاء يف اجمللس

جيـوز للـدول اليت هلا صفة املراقب أن تشارك يف االستعراض، مبا يف ذلك املشاركة يف احلوار                   )ب( 
 التفاعلي؛

جيـوز ألصـحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين أن حيضروا عملية االستعراض يف إطار الفريق                )ج( 
 العامل؛

جمللس ومن خمتلف   َستشـكَّل جمموعـة مـن ثالثة مقررين، ُيختارون بالقرعة من بني أعضاء ا              )د( 
. من أجل تيسري كل عملية استعراض، مبا يف ذلك إعداد تقرير الفريق العامل) جمموعة ثالثية(اجملموعات اإلقليمية 

 .وستتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة واخلربة الفنية الالزمتني إىل املقررين

ملقررين الثالثة من جمموعته اإلقليمية، ولـه أيضاً أن يطلب         جيـوز للـبلد املعين أن يطلب اختيار أحد ا          -١٩
 .استبدال مقرر مرةً واحدة فقط

 .جيوز ملقرر أن يطلب إعفاءه من املشاركة يف عملية استعراضية حمددة -٢٠

وجيوز للمقررين أن . سيجري احلوار التفاعلي بني البلد موضع االستعراض واجمللس يف إطار الفريق العامل -٢١
عوا قائمة بالقضايا أو املسائل اليت يتعني إحالتها إىل الدولة موضع االستعراض لتمكينها من االستعداد، مث من                 يض

 .إقامة احلوار التفاعلي حول نقاط حمددة، مع ضمان اإلنصاف والشفافية

ـ  -٢٢  الص وقت إضايف ُيخّصس و. لكل بلد يف إطار الفريق العامل  تكون مـدة االستعراض ثالث ساعات     س
 . لينظر اجمللس يف النتائج يف جلسة عامةيتجاوز ساعة واحدة

 .َستخصَّص فترة نصف ساعة العتماد تقرير كل من البلدان موضع االستعراض يف الفريق العامل -٢٣

 .ينبغي ختصيص فترة زمنية معقولة تفصل بني االستعراض واعتماد تقرير كل دولة يف الفريق العامل -٢٤

 .النتائج النهائية يف جلسة عامةسيعتمد اجمللس  -٢٥

                                                      

َيسِّر للبلدان النامية،     ينـبغي إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الدور         )٢(  ي الشامل، ُي
 .ال سيما أقل البلدان منواً، املشاركة يف آلية االستعراض الدوري الشامل
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  نتائج االستعراض-هاء 

  الشكل الذي تتخذه النتائج -١

أو /َسـُتعَرض نـتائج االستعراض يف تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية االستعراض، واالستنتاجات و              -٢٦
 .التوصيات وااللتزامات الطوعية للدولة الطرف

  مضمون النتائج-٢

 :وقد تشمل نتائجه ما يلي.  الشامل هو آلية تعاونيةاالستعراض الدوري -٢٧

تقييم موضوعي وشفاف حلالة حقوق اإلنسان يف البلد املستعَرض، مبا يف ذلك التطورات اإلجيابية  )أ( 
 والتحديات اليت يواجهها البلد؛

 تقاسم أفضل املمارسات؛ )ب( 

 ومحايتها؛التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان  )ج( 

 ؛)٣(تقدمي املساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته )د( 

 .االلتزامات والتعهدات الطوعية املقدمة من البلد موضع االستعراض  )ه( 

  اعتماد النتائج-٣

 .ُيشَرك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف عملية استخالص النتائج -٢٨

لَ اعتماد اجمللس نتائَج االستعراض يف جلسة عامة، تتاح للدولة املعنية فرصة تقدمي ردود على األسئلة أو قَْب -٢٩
 .املسائل اليت مل تعاجلَ معاجلةً كافية أثناء احلوار التفاعلي

بداء َسـُتمَنح الدولـة املعنية والدول األعضاء يف اجمللس، إضافة إىل الدول اليت هلا صفة مراقب، فرصة إ                  -٣٠
 .آرائها بشأن نتائج االستعراض قبل اختاذ إجراء بشأهنا يف جلسة عامة

ستتاُح ألصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين فرصة إلبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج يف جلسة                -٣١
 .عامة

رى، إىل جانب تعليقات كما حياط علماً بالتوصيات األخ. َستحدَّد التوصيات اليت حتظى بتأييد الدولة املعنية -٣٢
 .وسُتدَرج كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده اجمللس. الدولة املعنية عليها

                                                      

 .ينبغي للمجلس أن يقرر ما إذا كان يتعني اللجوء إىل آليات التمويل احلالية أم إنشاء آلية جديدة )٣(
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  متابعة االستعراض-واو 

ُتـَنفَّذ نتائج االستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة املعنية أوالً، وحسب                -٣٣
 .حاب املصلحة ذوي الصلة اآلخريناالقتضاء، من جانب أص

 .يركز االستعراض الالحق، يف مجلة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة -٣٤

 .يكون للمجلس بند دائم ُمدرج يف جدول أعماله يكرَّس ملتابعة االستعراض الدوري الشامل -٣٥

ناء القدرات واملساعدة الفنية،    َسُيسـاعد اجملـتمع الدويل على تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة بب           -٣٦
 .بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته

َسيقرر اجمللس، لدى نظره يف نتائج االستعراض الدوري الشامل، ما إذا كان من الضـروري إجـراء أي  -٣٧
 .متابعة حمددة ووقت إجرائها

ينظر س،   الدوري الشامل  راضبعـد اسـتنفاد مجيع اجلهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية االستع             -٣٨
 .اجمللس، حسب االقتضاء، يف حاالت استمرار عدم التعاون مع اآللية

 اإلجراءات اخلاصة -ثانياً 

 تعيينهم أصحاب الواليات واختيار �ألف 

 ؛ الفنيـة اخلربة )أ( :وتعيينهمأصحاب الواليات    التالية بالغة األمهية لدى ترشيح       املعايري العامة تكون  س -٣٩
 .املوضوعية )و( ؛ الشخصيةاالستقامة )ه ( الرتاهة؛ )د( االستقاللية؛ )ج(  يف جمال الوالية؛ اخلربة)ب(

ينـبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل، إضافة إىل التمثيل املناسب                -٤٠
 .ملختلف األنظمة القانونية

على الشروط التقنية واملوضوعية    ) الدورة األوىل من اجلولة الثانية    (ة  يوافـق اجمللـس يف دورته السادس       -٤١
للمرشحني املؤهلني لتقلد مهام أصحاب الواليات، من أجل احلرص على أن يكون املرشحون من ذوي املؤهالت                

 .انالعالية والكفاءة املشهودة، واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان حقوق اإلنس

  :جراءات اخلاصة لشغل مناصب أصحاب الواليات يف إطار اإل      جيـوز للكيانات التالية تسمية مرشحني        -٤٢
املنظمات  )ج( يف إطار منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛      العاملة  اجملموعات اإلقليمية    )ب( احلكومات؛ )أ(

هيئات حقوق  ) ه( املنظمات غري احلكومية؛ )د( ؛)اإلنسانالسامية حلقوق فوضية املمثل (الدولـية أو مكاتـبها      
 .لفرديةالترشيحات ا )و( ؛ األخرىاإلنسان
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تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فوراً بوضع قائمة علنية بأمساء املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها  -٤٣
وُيعلن عن . ة والتجربة املهنيةدوريـاً وتكون ذات شكل موحد، وتشمل البيانات الشخصية وجماالت اخلربة الفني      

 .مناصب الواليات الشاغرة املقبلة

 .ُيحَترم مبدأ عدم اجلمع يف آن واحد بني عدة وظائف يف ميدان حقوق اإلنسان -٤٤

 وحتـدَّد فـترة صـاحب الواليـة يف وظـيفة معيـنة، سواء أكانت والية مواضيعية أم قطرية، مبدة                     -٤٥
 ).كل منهما ثالث سنوات فيما خيص أصحاب الواليات املواضيعيةفترتان مدة (ال تتجاوز ست سنوات 

ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب ُتتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أية منظمة أخرى أو كيان  -٤٦
وسيعمل أصحاب الواليات . آخر، األمر الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية

 .بصفتهم الشخصية

ُينشـأ فريق استشاري َيقترح على الرئيس، قبل بدء الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب                  -٤٧
الواليات بشهر واحد على األقل، قائمةً بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية ويستوفون 

 .املعايري العامة والشروط اخلاصة

 أيضاً الفريق االستشاري االعتبار الواجب الستبعاد املرشحني الذين تتم تسميتهم من القائمة العلنية              يويل -٤٨
 . باملرشحني املؤهلني اليت ُترفع إليه

يف بداية اجلولة السنوية للمجلس، تدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق االستشاري، يعمل  -٤٩
 . هذا الفريق على املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسانوسيحصل . بصفته الشخصية

سينظر الفريق االستشاري يف املرشحني الواردة أمساؤهم يف القائمة العلنية؛ غري أنه جيوز للفريق أن ينظر                 -٥٠
فة معينة يف ترشيحات إضافية مبؤهالت متساوية أو أكثر مالءمةً للوظيفة، يف ظل ظروف استثنائية وإذا بررت وظي

 .وتكون التوصيات املقدمة إىل الرئيس علنية ومَدعَّمة باألسباب. ذلك

ينـبغي للفـريق االستشـاري أن يراعي، حسب االقتضاء، آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم أصحاب                 -٥١
شروط ذات الواليات احلاليون أو املنتهية مدهتم، يف حتديد ما يلزم من خربة فنية وجتربة ومهارات وغري ذلك من ال

 .الصلة لكل والية

عـلى أسـاس توصيات الفريق االستشاري وعقب مشاورات واسعة، ال سيما عرب املنسقني اإلقليميني،                -٥٢
وسيقدم الرئيس إىل الدول األعضاء والدول اليت هلا        . سـيحدد رئيس اجمللس املرشح املناسب لكل وظيفة شاغرة        

قترحون قبل بداية الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف التعيينات          صـفة املراقـب قائمة أولية باملرشحني الذين سيُ        
 .بأسبوعني على األقل
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سـُيجري الرئـيس، إن دعـت الضرورة، املزيد من املشاورات من أجل ضمان املوافقة على املرشحني                  -٥٣
وُيعيَّن أصحاب  . ليهوُيكَتَمل تعيني أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة اجمللس ع           . املقترحني

 .الواليات قبل هناية الدورة

  استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها-باء 

جيـب أثـناء استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها، وكذلك أثناء وضع واليات جديدة، االسترشاد               -٥٤
، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية البناءين واملوضوعية والالانتقائية، وباحلوار والتعاون الدوليني الرتاهةمببادئ العاملية و

 . املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية،مجيع حقوق اإلنسان

وجيوز . جيري استعراض كل والية وترشيدها وحتسينها يف سياق املفاوضات املتعلقة بالقرارات ذات الصلة -٥٥
 .ستقل من احلوار التفاعلي بني اجمللس وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةتقييم الوالية يف جزء م

يركـز استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها على أمهية الواليات ونطاقها ومضموهنا، يف إطار معايري               -٥٦
 .٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً ونظام اإلجراءات اخلاصة وقرار اجلمعية العامة 

ينبغي دوماً، عند اختاذ أي قرار يقضي بتبسيط واليات أو دجمها أو إمكانية وقف العمل هبا، االسترشاد                  -٥٧
 .بضرورة تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها

 :ينبغي للمجلس أن يسعى دائماً إىل التحسني، وذلك على النحو التايل -٥٨

ها ة لزيادة مستوى محاية حقوق اإلنسان وتعزيز       فرصة واضح   دائماً لوالياتينـبغي أن تتـيح ا      )أ( 
 ومستوى التماسك داخل منظومة حقوق اإلنسان؛

 املواضيعيةتوازن الواليات لينبغي و. ينبغي إيالء االهتمام جلميع حقوق اإلنسان على قدم املساواة )ب( 
االقتصادية واالجتماعية  قوق  يف األمهية مع احل   املدنية والسياسية   عـن القبول بتساوي احلقوق      عمومـاً   أن يـنمَّ    
 ، مبا يف ذلك احلق يف التنمية؛والثقافية

 ؛هـللزوم بذل كل جهد لتجنب االزدواج الذي ال ينبغي  )ج( 

َسُتحدَّد اجملاالت اليت تشكل ثغرات مواضيعية وتعالَج، مبا يف ذلك بوسائل غري إنشاء واليات يف        )د( 
ة حالية، أو أن ُيوجَّه انتباه أصحاب الواليات إىل قضية شاملة لقطاعات إطار اإلجراءات اخلاصة، كأن ُتوسَّع والي

 عديدة، أو أن ُيطلَب إىل أصحاب الواليات املعنيني اختاذ إجراءات مشتركة؛

مضمون كل والية ووظائفها املهيمنة، فضالً      أن ُيراَعى    ، للواليات دمجعند النظر يف أي     ينبغي،    )ه( 
 صاحب والية؛ى كل عن حجم العمل الذي يقع عل

 كان هيكل اآللية    إذاما  استعراضها، بذل جهود من أجل معرفة        الواليات أو    إنشاءعند  ينبغي،   )و( 
 ؛هو أكثر اهلياكل فعالية من ناحية زيادة محاية حقوق اإلنسان) خبري أو مقرر أو فريق عامل(

 .يدة، جتنباً للغموضينبغي توخي أكرب قدر ممكن من الوضوح والدقة عند وضع آليات جد )ز( 
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ينبغي أن ُيستصَوب توحيد تسمية أصحاب الواليات وألقاب الواليات، وكذلك عملية االختيار والتعيني،  -٥٩
 .قصد جعل النظام بأكمله مفهوماً بشكل أفضل

 .وُتحَددَّ فترات الواليات القطرية بسنة واحدة. َسُتَحدَّد فترات الواليات املواضيعية بثالث سنوات -٦٠

َجّدَد الواليات املدرجة يف التذييل األول، حيثما ينطبق ذلك، إىل أن حيني موعد نظر اجمللس فيها وفقاً           -٦١ َسُت
 .)٤(لربنامج العمل

جيوز ألصحاب الواليات احلاليني االستمرار يف العمل، شريطة أال يكونوا قد جتاوزوا فترة السنوات الست                -٦٢
 استثنائية، جيوز متديد فترة أصحاب الواليات الذين جتاوزت فترة عملهم ست            وبصفة). التذيـيل الثاين  (احملـددة   

 .سنوات إىل حني نظر اجمللس يف الوالية ذات الصلة وانتهاء عملية االختيار والتعيني

ينبغي أن ُيراعي أيضاً، لدى البت يف استحداث الواليات القطرية أو استعراضها أو وقف العمل هبا، مبدآ  -٦٣
 . واحلوار احلقيقي الراميان إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانالتعاون

يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان أو عدم التعاون اليت تقتضي من اجمللس إيالءها اهتمامه، ينبغي تطبيق                 -٦٤
 .ب التسييسمبادئ املوضوعية وعدم االنتقائية وعدم الكيل مبكالني وَتَجنُّ

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان-ثالثاً 

، ")اللجنة االستشارية "ُيشار إليها فيما بعد بعبارة      (َسـتكون اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان         -٦٥
.  خبرياً يعملون بصفتهم الشخصية، مبثابة هيئة فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه             ١٨املؤلفـة من    

 .سُتنشأ هذه اهليئة الفرعية وتؤدي أعماهلا وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة فيما يليو

  التعيني-ألف 

وينبغي للدول، . جيوز جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تقترح أو ُتقر مرشحني، كل من منطقته -٦٦
اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين والقيام يف هذا لدى اختيار مرشحيها، أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق 

 .الصدد بإدراج أمساء اجلهات اليت تؤيد مرشحيها

                                                      

 :تستويف الواليات القطرية املعايري التالية )٤(

َبّت فيها بعد ويتعني إجنازها؛ أومثة والية للم -   جلس مل ُي
َبّت فيها بعد ويتعني إجنازها؛ أو -   مثة والية للجمعية العامة مل ُي
 .طابع الوالية َيُخصُّ اخلدمات االستشارية واملساعدة الفنية - 
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واهلـدف من ذلك هو ضمان إتاحة أفضل اخلربات املمكنة للمجلس وحتقيقاً هلذا الغرض، سيقوم اجمللس         -٦٧
). الدورة األوىل من اجلولة الثانية    (يف دورته السادسة بوضع وإقرار الشروط التقنية واملوضوعية لقبول املرشحني           

 :وينبغي أن تشمل هذه الشروط ما يلي

 التمتع مبؤهالت وخربات معترف هبا يف ميدان حقوق اإلنسان؛ )أ( 

 التحلي ُخبلُق رفيع؛ )ب( 

 .االستقالل والرتاهة )ج( 

نظمة أخرى أو كيان ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أية م -٦٨
وسيعمل أعضاء اللجنة   . آخـر، األمر الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية              

 .املنتخبون بصفتهم الشخصية

 .ُيحَترم مبدأ عدم اجلمع بني عدة مهام يف آن واحد يف ميدان حقوق اإلنسان -٦٩

  االنتخاب-باء 

راع سري أعضاء اللجنة االستشارية من قائمة املرشحني الذين قُدمت أمساؤهم وفقاً            ينتخب اجمللس يف اقت    -٧٠
 .للشروط املتفق عليها

وتتيح األمانة للدول األعضاء وللجمهور قائمة      . ُتقفـل قائمـة املرشحني قبل تاريخ االنتخاب بشهرين         -٧١
 .املرشحني واملعلومات ذات الصلة قبل انتخاهبم بشهر واحد على األقل

ينـبغي إيالء االعتبار الواجب ملسأليت التوازن بني اجلنسني والتمثيل املناسب ملختلف احلضارات والنظم               -٧٢
 .القانونية

 :يكون التوزيع اجلغرايف على النحو التايل -٧٣

 ٥: الدول األفريقية -

 ٥: الدول اآلسيوية -

 ٢: دول أوروبا الشرقية -

 ٣: يبدول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاري -

 ٣: دول أوروبا الغربية والدول األخرى -
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ويف . وجيوز إعادة انتخاهبم مرة واحدة    . يشـغل أعضاء اللجنة االستشارية مناصبهم ملدة ثالث سنوات         -٧٤
وسُتسحب القرعة للبت يف . الوالية األوىل، َسيشغل ثلث اخلرباء مناصبهم ملدة سنة واحدة، وثلث آخر ملدة سنتني

 .ملتداخلةفترات العضوية ا

  املهام-جيم 

مهمـة اللجـنة االستشارية هي توفري اخلربات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين يطلبهما اجمللس، مع                -٧٥
وباإلضافة إىل ذلك، ال تقدَّم     . التركيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدمي املشورة القائمة على البحوث          

 . باالمتثال لقراراته وبتوجيه منههذه اخلربات إال بناًء على طلب اجمللس،

ينـبغي للجـنة االستشـارية أن تركز على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورهتا على القضايا                  -٧٦
 .املواضيعية املتصلة بوالية اجمللس، أال وهي تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

تقدم إىل اجمللس، ضمن نطاق العمل الذي       وهلا أن   . ال تعـتمد اللجـنة االستشارية قرارات أو مقررات         -٧٧
حيدده، مقترحات لزيادة تعزيز كفاءته اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما هلا أن تقدم إىل اجمللس، ضمن 

 .نطاق العمل الذي حيدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد من البحوث

ما تطلب منه مسامهة فنية، ويقوم باستعراض       يصدر اجمللس مبادئ توجيهية حمددة للجنة االستشارية عند        -٧٨
 .مجيع هذه املبادئ التوجيهية أو أي جزء منها إذا رأى ضرورة لذلك يف املستقبل

  أساليب العمل-دال 

وميكن ترتيب  . تعقد اللجنة االستشارية دورتني على األكثر يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة أيام عمل              -٧٩
 .ص مبوافقة مسبقة من اجمللسدورات إضافية على أساس خمص

جيوز للمجلس أن يطلب إىل اللجنة االستشارية أن تنهض مبهام معينة ميكن أداؤها مجاعياً أو يف إطار فريق  -٨٠
 .وستقدم اللجنة تقارير عن هذه اجلهود إىل اجمللس. مصغَّر أو بصفة فردية

 يف إطار أفرقة، يف الفترات الفاصلة بني        ُيشـجَّع أعضـاء اللجـنة االستشارية على التواصل، فردياً أو           -٨١
 .غري أنه ال جيوز للجنة إنشاء هيئات فرعية ما مل يأذن اجمللس هلا بذلك. الدورات

ُتَحـثُّ اللجنة االستشارية، لدى اضطالعها بواليتها، على التواصل مع الدول ومع املؤسسات الوطنية               -٨٢
 .من كيانات اجملتمع املدين وفقاً لطرائق اجمللسحلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها 

جيـوز للـدول األعضـاء واجلهـات املراقبة، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان          -٨٣
والوكـاالت املتخصصـة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن              

ن تشارك يف أعمال اللجنة االستشارية استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس             املـنظمات غـري احلكومـية، أ      
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، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان واليت يتبعها اجمللس اآلن، ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 
 .مع ضمان مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر ممكن من الفعالية

يف أنسب اآلليات ملواصلة عمل     ) الدورة األوىل من جولته الثانية    ( يف دورته السادسة     َسـَيُبتُّ اجمللـس،    -٨٤
 .األفرقة العاملة املعنية بالسكان األصليني؛ وأشكال الرق املعاصرة؛ واألقليات؛ واملنتدى االجتماعي

  إجراء تقدمي الشكاوى-رابعاً 

  اهلدف والنطاق-ألف 

قدمي الشكاوى من أجل معاجلة األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة   العمـل قـائم عـلى إنشاء إجراء لت         -٨٥
واملؤيَّدة بأدلة موثوق هبا جلميع حقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساسية اليت تقع يف أي جزء من أجزاء العامل ويف 

 .أي ظرف من الظروف

 بصيغته املنقحة ١٩٧٠مايو /يار أ٢٧املؤرخ ) ٤٨ -د (١٥٠٣اتُّخذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -٨٦
 أساساً للعمل وجرى حتسينه عند االقتضاء، من أجل ضمان          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣بالقرار  

أن يكـون إجـراء تقـدمي الشكاوى حمايداً وموضوعياً وفعاالً وموجهاً خلدمة الضحايا وأن ُيعمل به يف الوقت                   
 .لسري هلذا اإلجراء بغية تعزيز التعاون مع الدولة املعنيةوسيتم اإلبقاء على الطابع ا. املناسب

  معايري مقبولية البالغات-باء 

يكون البالغ املتصل بانتهاك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مقبوالً، ألغراض هذا اإلجراء، شريطة              -٨٧
 :استيفائه ما يلي

 مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن      اًإذا مل تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفق          )أ( 
 العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى واجبة التطبيق يف جمال قانون حقوق اإلنسان؛ 

 إذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً لالنتهاكات املزعومة، مبا يف ذلك احلقوق املزعوم انتهاكها؛  )ب( 

أنه جيوز النظر يف بالغ ال يستجيب هلذا الشرط          إال  . إذا كانت اللغة املستخدمة فيه غري مسيئة       )ج( 
 إذا استوىف معايري املقبولية األخرى بعد حذف العبارات املسيئة؛ 

 عن شخص أو جمموعة أشخاص يدَّعون أهنم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان            إذا كان صادراً   )د( 
ري احلكومية، يتصرفون حبسن نية     واحلـريات األساسية أو عن شخص أو جمموعة أشخاص، مبن فيهم املنظمات غ            

وفقـاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع سياسية خمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة                 
على أنه ال جيوز عدم قبول البالغات املؤيَّدة بأدلة         . ويدَّعـون أن هلم علماً مباشراً وموثوقاً به هبذه االنتهاكات         

ون أصحاهبا يعلمون بوقوع االنتهاكات علماً غري مباشر، شريطة أن تكون هذه البالغات             موثـوق هبـا جملرد ك     
 مشفوعة بأدلة واضحة؛ 
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 إذا كان ال يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم ؛      )ه( 

إذا كـان ال يشـري إىل حالة يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق                   )و( 
سان املؤيدة بأدلة موثوق هبا وجيري تناوهلا يف إطار أحد اإلجراءات اخلاصة أو إحدى هيئات املعاهدات أو غري اإلن

ذلـك مـن إجراءات الشكاوى التابعة لألمم املتحدة أو إجراءات الشكاوى اإلقليمية املماثلة يف ميدان حقوق                 
 اإلنسان؛ 

بيَّن أن هذه السبل غري فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز إذا استنفدت سبل االنتصاف احمللية، ما مل يت )ز( 
 .حدود املعقول

ميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت تنشأ وتعمل وفق املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية  -٨٨
معاجلة فرادى  ، ال سيما يف ما يتعلق باالختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها سبالً فعالةً يف                )مبادئ باريس (

 .انتهاكات حقوق اإلنسان

  الفريقان العامالن-جيم 

ُينشـأ فريقان عامالن متميزان ُتسند إليهما والية حبث البالغات وتوجيه انتباه اجمللس إىل األمناط الثابتة                 -٨٩
 .لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

اآلراء، ُتتَّخذ  ويف حال عدم توافق     . فريقني العاملني، قدر اإلمكان، على أساس توافق اآلراء       يعمل كال ال   -٩٠
 .ولكل من الفريقني أن يضع النظام الداخلي اخلاص به. القرارات باألغلبية البسيطة لألصوات

 تكوينه وواليته وسلطاته:  الفريق العامل املعين بالبالغات-١

ية جمللس حقوق اإلنسان مخسة من أعضائها، واحٌد من كٍل من اجملموعات            تعـيِّن اللجـنة االستشـار      -٩١
 .اإلقليمية، مع املراعاة الواجبة للتوازن بني اجلنسني، من أجل تشكيل الفريق العامل املعين بالبالغات

الياً من يف حـال وجود شاغر، تعيِّن اللجنة االستشارية من بني أعضائها خبرياً مستقالً ومؤهالً تأهيالً ع          -٩٢
 .اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

نظـراً للحاجة إىل خربات مستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق ببحث البالغات وتقييمها، يعيَّن اخلرباء                -٩٣
وتكون واليتهم  . املستقلون واملؤهلون تأهيالً عالياً األعضاء يف الفريق العامل املعين بالبالغات ملدة ثالث سنوات            

 .د مرة واحدة فقطقابلة للتجدي

ُيطلـب إىل رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات أن يقوم، باالشتراك مع األمانة، بفَرز أويل للبالغات،                 -٩٤
ويستبعد الرئيس البالغات اليت يتبني أهنا ال تستند إىل         . استناداً إىل معايري املقبولية، قبل إحالتها إىل الدول املعنية        

وتوخياً للمساءلة والشفافية، .  صاحبها جمهول اهلوية، وال ُتحال بالتايل إىل الدولة املعنيةأساس سليم أو اليت يكون
يـزوِّد رئـيس الفريق العامل املعين بالبالغات كافة أعضاء الفريق بقائمة جبميع البالغات املرفوضة بعد الفحص                 
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. القرارات اليت أفضت إىل رفض البالغات     وينبغي أن تبني هذه القائمة األسباب اليت استندت إليها مجيع           . األويل
 .وُتحال سائر البالغات غري املستبَعدة إىل الدولة املعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات االنتهاكات

يقوم أعضاء الفريق العامل املعين بالبالغات بالبت يف مقبولية بالٍغ من البالغات وتقييم األسس املوضوعية  -٩٥
ات، مبا يف ذلك ما إذا كان يتبني من البالغ وحده أو باالقتران مع بالغات أخرى أنه يكشف              الدعاءات االنتهاك 

ويقدِّم الفريق . عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
ضمن مجيع البالغات املقبولة والتوصيات اخلاصة      العامل املعين بالبالغات إىل الفريق العامل املعين باحلاالت ملفاً يت         

وعندما تتطلب إحدى القضايا مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، جيوز للفريق العامل املعين بالبالغات أن                . هبا
بقيها قيد استعراضه حىت دورته التالية وأن  الغات وللفريق العامل املعين بالب. يطلب تلك املعلومات من الدولة املعنيةُي

وُيصِدر الفريق العامل املعين بالبالغات مجيع قراراته بعد التطبيق الصارم ملعايري املقبولية            . أن يقـرر رفض قضية ما     
 .ويشفعها باملربرات الواجبة

 تكوينه وواليته وسلطاته:  الفريق العامل املعين باحلاالت-٢

اء يف اجمللس، مع املراعاة الواجبة للتوازن بني        تعـيِّن كـل جمموعة إقليمية ممثالً لدولة من الدول األعض           -٩٦
وتكون واليتهم قابلة   . ويعيَّن هؤالء األعضاء ملدة سنة واحدة     . اجلنسني، ليعمل يف الفريق العامل املعين باحلاالت      

 .للتجديد مرة واحدة إذا كانت الدولة املعنية عضواً يف اجمللس

وبغية ملء شاغر ما، تقوم اجملموعة      .  بصفتهم الشخصية  يعمـل أعضـاء الفريق العامل املعين باحلاالت        -٩٧
 .اإلقليمية املعنية اليت يعود إليها الشاغر بتعيني ممثل من الدول األعضاء يف اجملموعة اإلقليمية ذاهتا

ُيطلَـب إىل الفريق العامل املعين باحلاالت، بأن يقوم، بناًء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق     -٩٨
ـ  امل املعـين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا                الع

حلقـوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدِّم إىل اجمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه، ويكون ذلك            
وعندما تتطلب إحدى احلاالت    . حلاالت احملالة إليه  عـادة يف شكل مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق با           

مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، جيوز ألعضاء الفريق العامل املعين باحلاالت إبقاء تلك احلالة قيد االستعراض 
 .وللفريق العامل أيضاً أن يقرر رفض النظر يف قضية ما. حىت دورته التالية

لفريق العامل املعين باحلاالت ُمَدعَّمةً باملربرات الواجبة وأن تبني أسباب          ينـبغي أن تكون مجيع قرارات ا       -٩٩
وينبغي أن ُتتَّخذ قرارات وقف النظر بتوافق . وقـف النظر يف حالة من احلاالت أو اإلجراء املوصى باختاذه بشأهنا  

 .اآلراء، فإذا تعذَّر ذلك فباألغلبية البسيطة لألصوات

  طرائق العمل والسرية-دال 

ملّا كان من شروط إجراء الشكاوى أن يكون موّجهاً خلدمة الضحايا وأن ُيعمل به بطريقة سرية ومناسبة  -١٠٠
التوقيت، جيتمع كال الفريقني العاملني مرتني يف السنة على األقل ملدة مخسة أيام عمل كل دورة، بغية القيام على                   
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ها، وكذلك احلاالت املعروضة على اجمللس أصالً يف        وجـه السرعة ببحث البالغات، مبا يف ذلك ردود الدول علي          
 .إطار إجراء الشكاوى

تـتعاون الدولة املعنية يف إطار إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقدمي ردود موضوعية بإحدى                -١٠١
هذه كما تبذل   . لغات األمم املتحدة الرمسية على أي طلب من طلبات الفريقني العاملني أو جملس حقوق اإلنسان              

وجيوز عند االقتضاء   . الدولـة قصارى جهدها لتقدمي رٍد يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي الطلب               
 .متديد هذه املهلة بناء على طلب الدولة املعنية

يـتعني عـلى األمانة أن تتيح امللفات السرية جلميع أعضاء اجمللس، قبل اجتماعه بأسبوعني على األقل،                  -١٠٢
 .لوقت الكايف للنظر فيهاإلتاحة ا

يقـوم اجمللس، كلما اقتضى األمر ذلك، ولكن على األقل مرة واحدة يف السنة، بالنظر يف األمناط الثابتة                   -١٠٣
لالنـتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت يوجه انتباهه إليها الفريق                

 .العامل املعين باحلاالت

ُتبحـث تقارير الفريق العامل املعين باحلاالت احملالة إىل اجمللس بطريقة سرية، ما مل يقرر اجمللس خالف                  -١٠٤
وعندما يوصي الفريق العامل املعين باحلاالت اجمللس بالنظر يف حالة من احلاالت بصورة علنية، وال سيما إذا . ذلك

الفريق، ينظر اجمللس يف تلك التوصية على أساس األولوية         كان يوجد امتناع  واضح وال لبس فيه عن التعاون مع            
 .يف دورته التالية

لضمان أن يكون إجراء الشكاوى موجهاً خلدمة الضحايا وفعاالً وأن ُيعمل به يف الوقت املناسب، جيب                 -١٠٥
 . شهرا٢٤ً اجمللس فيها من حيث املبدأ أال تتجاوز الفترة الزمنية الفاصلة بني إحالة الشكوى إىل الدولة املعنية ونظر

  مشاركة صاحب الشكوى والدولة املعنية-هاء 

يكفـل إجـراء الشكاوى إعالم كل من صاحب البالغ والدولة املعنية باإلجراءات يف املراحل الرئيسية                 -١٠٦
 :التالية

إىل الفريق  عندما يعترب الفريق العامل املعين بالبالغات البالغ غري مقبول أو عندما ُيحال البالغ               )أ(  
 ؛العامل املعين باحلاالت لكي ينظر فيه؛ أو عندما ُيبقي أحد الفريقني العاملني أو اجمللس البالغ معلّقاً

 .عند صدور النتيجة النهائية )ب(  

 .باإلضافة إىل ذلك، ُيحاط صاحب البالغ علماً بتاريخ تسجيل بالغه مبوجب إجراء تقدمي الشكاوى -١٠٧

 . إىل الدولة املعنية إذا طلب صاحبه عدم الكشف عن هويتهال حيال البالغ -١٠٨
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  التدابري-واو 

 :وفقاً للممارسة املعمول هبا، ينبغي أن يكون اإلجراء املّتخذ فيما يتعلق حبالة معّينة أحد اخليارات التالية -١٠٩

  إجراء بشأهنا؛وقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد ما يربِّر مواصلة النظر فيها أو اختاذ )أ( 

إبقاء احلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد من املعلومات يف غضون مهلة                )ب( 
 زمنية معقولة؛

إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل ومؤهل تأهيالً عالياً لرصد احلالة وتقدمي تقرير               )ج( 
 عن ذلك إىل اجمللس؛

 ملسألة مبوجب اإلجراء السري املتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛وقف استعراض ا )د( 

توصـية املفوضية بأن تقدم إىل الدولة املعنية تعاوناً فنياً، أو مساعدة يف جمال بناء القدرات، أو                     )ه( 
 .خدمات استشارية

  جدول األعمال وإطار لربنامج العمل-خامساً 

  املبادئ-ألف 

 )العاملية( على مجيع دول العامل االنطباق -

 احلياد -

 املوضوعية -

 عدم االنتقائية -

 احلوار والتعاون البّناءان -

 القابلية للتنبؤ -

 املرونة -

 الشفافية -

 املساءلة -

 التوازن -
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 الشمول/اإلمشال -

 املنظور اجلنساين -

 تنفيذ القرارات ومتابعتها -

  جدول األعمال-باء 

  التنظيمية واإلجرائيةاملسائل -١البند 

التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٢البند 
 واألمني العام

  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافةً -٣البند 
 ميةيف التن

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا -٤البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان -٥البند 

 االستعراض الدوري الشامل -٦البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى -٧البند 

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا -٨البند 

ومتابعة وتنفيذ إعالن    العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            -٩البند 
 وبرنامج عمل ديربان

 املساعدة الفنية وبناء القدرات -١٠البند 

  إطار لربنامج العمل�جيم 

 املسائل التنظيمية واإلجرائية :١البند 

 انتخاب أعضاء املكتب -

 اعتماد برنامج العمل السنوي -

 اعتماد برنامج عمل الدورة، مع النظر يف مسائل أخرى -
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 اختيار وتعيني أصحاب الواليات -

 انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان -

 اعتماد تقرير الدورة -

 اعتماد التقرير السنوي -

 فوضية واألمني العامالتقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وتقريرا امل :٢البند 

 عرض التقرير السنوي واإلضافات التحديثية -

 املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق ،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافةً :٣البند 
 يف التنمية

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

 احلقوق املدنية والسياسية -

 ق الشعوب وفئات حمددة وأفراد ُمعيَّننيحقو -

 احلق يف التنمية -

 الترابط بني حقوق اإلنسان واملسائل املواضيعية املتعلقة هبا -

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا :٤البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان :٥البند 

 تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان -

 قرير إجراء تقدمي الشكاوىت -

 االستعراض الدوري الشامل :٦البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى :٧البند 

انـتهاكات حقـوق اإلنسان وما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من              -
 األراضي العربية احملتلة من آثار يف حقوق اإلنسان

 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه -
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 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا :٨البند 

العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة وتنفيذ إعالن                :٩البند 
 وبرنامج عمل ديربان

 املساعدة الفنية وبناء القدرات :١٠البند 

  أساليب العمل-سادساً 

، أن تتسم بالشفافية واحلياد واإلنصاف      ٦٠/٢٥١ينـبغي ألسـاليب العمل، عمالً بقرار اجلمعية العامة           -١١٠
وميكن أيضاً حتديثها وتعديلها مبرور . والرتاهـة والطابع العملي؛ وأن تؤدي إىل الوضوح والقابلية للتنبؤ واإلمشال       

 .الوقت

  الترتيبات املؤسسية-ألف 

 اً بالقرارات أو املقررات املتوقعةاجتماعات اإلحاطة علم -١

املقررات املقدمة أو   /الجتماعات اإلحاطة هذه وظيفة إعالمية فقط، وهي إحاطة الوفود علماً بالقرارات           -١١١
 .وستتوىل عقد هذه االجتماعات الوفود املعنية. املزمع تقدميها

 اجتماعات الرئيس اإلعالمية املفتوحة باب املشاركة بشأن القرارات        -٢
 واملقررات وغري ذلك من األعمال ذات الصلة

أو املقررات لتمكني الوفود    /تقدم هذه االجتماعات معلومات عن حالة املفاوضات بشأن مشاريع القرارات و           -١١٢
وهلذه املشاورات غرض إعالمي حمض ُيضاف إىل املعلومات املعروضة    . مـن تكوين فكرة عامة عن حالة هذه املشاريع        

 .ولن تكون مبثابة منرب للتفاوض. ارجية، وُتعقد بطريقة شفافة وجامعةعلى الشبكة اخل

املشـاورات غـري الرمسـية بشأن املقترحات اليت يعقدها مقدمو            -٣
 املقترحات الرئيسيون

أو املقررات، وعقدها   /املشاورات غري الرمسية هي الوسيلة األساسية للتفاوض بشأن مشاريع القرارات و           -١١٣
وينبغي أن تعقد على األقل مشاورة غري رمسية واحدة مفتوحة باب        . هذه املشاريع ) مقدمي (مـن مسؤولية مقدم   

وينبغي بذل أكرب جهد ممكن لعقد      . مقرر قبل أن ينظر فيه اجمللس الختاذ إجراء       /املشاركة بشأن كل مشروع قرار    
واجه الوفود، وخباصة الوفود املشـاورات يف وقت مناسب وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ يف االعتبار القيود اليت ت       

 .الصغرية منها
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  دور املكتب-٤

وُيبلغ املكتب بانتظام عن مضامني اجتماعاته، وذلك يف        . يتـناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية      -١١٤
 . تقرير موجز ُيقدم يف وقت مناسب

ميكـن أن تشـمل أشـكال العمل األخرى أفرقة نقاش، وحلقات             -٥
  مستديرةدراسية، وموائد

يبـّت اجمللس يف استخدام هذه األشكال، مبا فيها املوضوعات والصيغ، وذلك بالنظر يف كل حالة على                  -١١٥
وينبغي . وتكون هذه األشكال مبثابة أدوات يستخدمها اجمللس يف تعزيز احلوار والتفاهم بشأن مسائل معينة          . حدة

أو تكّمل  /و وينبغي هلا أن ُتعزز   . امج عمله السنوي  اسـتخدام هذه األشكال يف سياق جدول أعمال اجمللس وبرن         
وال ميكن أن ُتستخدم هذه األشكال كبديل عن اآلليات احلالية حلقوق اإلنسان وأساليب . طابعها احلكومي الدويل

 .العمل املعمول هبا أو أن حتل حملها

  اجلزء الرفيع املستوى-٦

ويليه جزء عام ميكن فيه للوفود      .  أثناء دورة اجمللس الرئيسية    ُيعقد اجلزء الرفيع املستوى مرة يف السنة يف        -١١٦
 .اليت مل تشارك يف اجلزء الرفيع املستوى أن ُتديل ببيانات عامة

  ثقافة العمل-باء 

 :يلزم القيام مبا يلي -١١٧

 اإلبالغ املبكر باملقترحات؛ )أ( 

ن ذلك قبيل هناية األسبوع قبل      الـتقدمي املـبكر ملشاريع القرارات واملقررات، ويفضل أن يكو          )ب( 
 األخري من الدورة؛

الـتوزيع املبكر جلميع التقارير، وخباصة تقارير اإلجراءات اخلاصة، إلحالتها إىل الوفود يف وقت               )ج( 
  يوماً على األقل، وذلك جبميع اللغات الرمسية باألمم املتحدة؛١٥ب  مناسب قبل أن ينظر فيها اجمللس 

 أي قرار يتعلق ببلد ما مسؤولية احلصول على أكرب قدر ممكن من التأييد              تقـع عـلى مقترحي     )د( 
 قبل اختاذ اإلجراء؛)  عضوا١٥ًويفضل احلصول على تأييد (ملبادراهتم 

التحفظ يف اللجوء إىل القرارات وذلك لتجنب تكاثر القرارات دون املساس  حبق الدول يف البت     )ه( 
 : مقترحاهتا وذلك عن طريقيف فترات التقدمي الدوري ملشاريع

اللجنة /التقلـيل إىل احلـد األدىن من االزدواج الذي ال لزوم لـه مع مبادرات اجلمعية العامة                `١` 
 الثالثة؛
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 جتميع بنود جدول األعمال؛ `٢` 

قضايا جدول  /أو القرارات والنظر يف اإلجراءات املتعلقة ببنود      /التعاقـب يف تقـدمي املقررات و       `٣` 
 .األعمال

  النتائج األخرى خالف القرارات واملقررات-يم ج

ونظراً إىل  . قـد تشمل هذه النتائج التوصيات، واالستنتاجات، وموجزات املناقشات، وبيانات الرئيس           -١١٨
اآلثـار القانونية املختلفة اليت تترتب على هذه النتائج، فإنه ينبغي هلا أن تستكمل القرارات واملقررات ال أن حتل                   

 .حملها

  الدورات االستثنائية للمجلس-ل دا

 والنظام  ٦٠/٢٥١تكمِّل األحكام التالية اإلطار العام الذي ينص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة               -١١٩
 .الداخلي جمللس حقوق اإلنسان

 العادية  يكـون النظام الداخلي للدورات االستثنائية متوافقاً مع النظام الداخلي املعمول به يف الدورات              -١٢٠
 .للمجلس

 من قرار اجلمعية    ١٠يقـدم طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، وفقاً للشرط املنصوص عليه يف الفقرة               -١٢١
وحتدد يف هذا الطلب املسألة املراد تناوهلا يف االجتماع وتدرج فيه . ، إىل رئيس اجمللس وإىل أمانته٦٠/٢٥١العامة 

 .مو الطلب يف عرضهاأية معلومات أخرى ذات صلة قد يرغب مقد

ُتعقد الدورة االستثنائية يف أسرع وقت ممكن بعد إرسال الطلب الرمسي، ولكنها تعقد، من حيث املبدأ،                 -١٢٢
وال تتجاوز مدة الدورة    .  أيام عمل بعد تسلم الطلب رمسياً      ٥يف مهلـة ال تقـل عـن يومي عمل وال تزيد عن              

 . يقرر اجمللس خالف ذلكما مل) ست جلسات عمل(االستثنائية ثالثة أيام 

ترسـل أمانة اجمللس على الفور الطلب وأي معلومات إضافية يدرجها فيه مقدموه، وكذلك تاريخ عقد                 -١٢٣
الدورة االستثنائية، إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وتتيح األمانة هذه املعلومات للوكاالت املتخصصة؛ 

ى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية ذات املركز          واملنظمات احلكومية الدولية األخر   
وينبغي إتاحة وثائق الدورة االستثنائية، وخباصة مشاريع       . االستشـاري، وذلـك بأنسب وأسرع سبل اإلرسال       

التوقيت املناسب القرارات واملقررات، للدول كافة جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة بطريقة تتسم باملساواة و
 .والشفافية

ينـبغي لرئـيس اجمللس أن ُيجري قبل عقد الدورة االستثنائية مشاورات إعالمية مفتوحة باب املشاركة          -١٢٤
ويف هذا الصدد، جيوز أن يطلب أيضاً إىل األمانة أن تقدم معلومات            . بشـأن تصـريف أعمال الدورة وتنظيمها      
 .ليب العمل يف دورات استثنائية سابقةإضافية تشمل فيما تشمله معلومات عن أسا
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جيـوز ألعضاء اجمللس، والدول املعنية، والدول اليت هلا صفة املراقب، والوكاالت املتخصصة والوكاالت               -١٢٥
احلكومـية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك للمنظمات غري احلكومية ذات املركز              

 .لدورة االستثنائية وفقاً للنظام الداخلي للمجلساالستشاري، أن تساهم يف ا

إذا اعتزمت الدول اليت تطلب عقد دورة استثنائية أو غريها من الدول طرح مشاريع قرارات أو مقررات،  -١٢٦
ومع ذلك، ُيحث مقدمو    . ينـبغي هلا إتاحة النصوص وفقاً للمواد ذات الصلة من مواد النظام الداخلي للمجلس             

 .رض هذه النصوص يف أسرع وقت ممكناملشاريع على ع

ينبغي ملقدمي مشروع القرار أو املقرر إجراء مشاورات مفتوحة باب املشاركة بشأن نص مشروع قرارهم  -١٢٧
، وذلك لتحقيق أوسع مشاركة يف النظر فيها، وللتوصل )مشاريع مقرراهتم(أو مشروع مقررهم ) مشاريع قراراهتم(

 .ذا أمكن ذلكإىل توافق يف اآلراء بشأهنا إ

ينبغي أن تتيح الدورة االستثنائية إجراء مناقشة تقوم على أساس املشاركة، وأن ُيتوخى منها حتقيق نتائج،  -١٢٨
وأن تسعى إىل التوصل إىل نتائج عملية ميكن رصد تنفيذها واإلبالغ عنها يف الدورة العادية التالية للمجلس ضماناً 

 .اإلمكانية اختاذ قرار بشأن متابعته

 )٥( النظام الداخلي-سابعاً 

 الدورات

 النظام الداخلي

 ١املادة 

يطـبق جملس حقوق اإلنسان، حبسب االقتضاء، النظام الداخلي الذي وضع للجان الرئيسية يف اجلمعية                
 .العامة، ما مل تقرر اجلمعية أو اجمللس خالف ذلك الحقاً

 الدورات العادية

 عدد الدورات

 ٢املادة 

قوق اإلنسان بانتظام طوال السنة، ويعقد ما ال يقل عن ثالث دورات يف سنة اجمللس،               جيـتمع جملس ح    
 .تضم دورة رئيسية، ومتتد لفترة ال يقل جمموعها عن عشرة أسابيع

                                                      

ية العامة أو تشري األرقام الواردة بني أقواس معقوفة إىل مواد مماثلة أو مطابقة من النظام الداخلي للجمع )٥(
 .(A/520/Rev.16)جلاهنا الرئيسية 
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 مباشرة العضوية

 ٣املادة 

الـدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان املنتخبة حديثاً تباشر عضويتها يف اليوم األول من سنة اجمللس                  
 .لتحل حمل الدول األعضاء اليت انتهت مدة عضويتها

 مكان اجتماع اجمللس

 ٤املادة 

 .يقع مقر جملس حقوق اإلنسان يف جنيف 

 الدورات االستثنائية

 عقد الدورات االستثنائية

 ٥املادة 

لق الـنظام الداخـلي للدورات االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان هو النظام الداخلي املعمول به فيما يتع                
 .بالدورات العادية للمجلس

 ٦املادة 

يعقـد جملس حقوق اإلنسان، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب من أحد أعضائه حيظى بتأييد ثلث          
 .أعضاء اجمللس

 مشاركة املراقبني لدى اجمللس والتشاور معهم

 ٧املادة 

 اجلمعية العامة، ما مل تقرر يطـبق اجمللس، حبسب االقتضاء، النظام الداخلي الذي تعمل به جلان    )أ( 
اجلمعـية أو اجمللس خالف ذلك الحقاً، وأما مشاركة املراقبني والتشاور معهم، مبن فيهم الدول غري األعضاء يف                  
اجمللس، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً 

 املؤرخ  ١٩٩٦/٣١، فيستندان إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          عن املنظمات غري احلكومية   
، واملمارسات اليت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، ويضمنان يف الوقت ذاته اإلسهام األكثر             ١٩٩٦يوليه  / متـوز  ٢٥

 .فعالية هلذه الكيانات
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 ترتيبات وممارسات وافقت عليها جلنة تتم مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان استناداً إىل )ب( 
، مع ضمان مسامهة هذه     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلك القرار          

 .املؤسسات بأكرب قدر من الفعالية

 تنظيم أعمال الدورات العادية وجدول أعماهلا

 االجتماعات التنظيمية

 ٨املادة 

اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه، وحبث واعتماد جدول يعقد اجمللس يف بداية سنة  )أ( 
األعمـال، وبـرنامج العمل، واجلدول الزمين للدورات العادية لسنة اجمللس، مبيناً إذا أمكن تارخياً حمدداً النتهاء                 

 .أعماله، والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود، وعدد اجللسات املخصصة لكل بند

أيضاً رئيس اجمللس اجتماعات تنظيمية قبل بدء كل دورة بأسبوعني، وإذا اقتضت الضرورة يعقد  )ب( 
 .يف أثناء دورات اجمللس، لبحث مسائل تنظيمية وإجرائية تتصل بتلك الدورة

 الرئيس ونواب الرئيس

 االنتخابات

 ٩املادة 

أربعة نواب للرئيس من بني يف بدايـة سنة اجمللس، ينتخب اجمللس يف اجتماعه التنظيمي رئيساً و           )أ( 
 .ويعمل أحد نواب الرئيس مقرراً. ويكّون الرئيس ونواب الرئيس مكتب اجمللس. ممثلي أعضائه

لدى انتخاب رئيس اجمللس، يراعى مبدأ التعاقب اجلغرايف العادل يف هذا املنصب بني اجملموعات               )ب( 
ول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا الالتينية والكارييب،       الدول األفريقية، والدول اآلسيوية، ود    : اإلقليمـية التالية  

وُينتخب نواب رئيس اجمللس األربعة على أساس التوزيع اجلغرايف العادل          . والـدول األوروبـية ودول أخـرى      
 .ويستند اختيار املقرر إىل التعاقب اجلغرايف. للمجموعات اإلقليمية خالف اجملموعة اليت ينتمي إليها رئيس اجمللس

 كتبامل

 ١٠املادة 

 .يتناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية 
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 مدة َشْغل املناصب 

 ١١املادة 

وال جيوز إعادة   . ١٣يـتوىل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم ملدة سنة واحدة، مع مراعاة أحكام املادة               
 .انتخاهبم مباشرة للمنصب ذاته

 تغيب أعضاء املكتب

 ]١٠٥[١٢املادة 

ئـيس ضـرورة لتغيبه عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، مسي أحد نواب الرئيس ليقوم                 إذا رأى الر   
وإذا . ولنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات               . مقامه

س ليقوم مقامه إىل    ، مسى أعضاء املكتب الباقون أحد نواب الرئي       ١٣توقف الرئيس عن شغل منصبه عمالً باملادة        
 .حني انتخاب رئيس جديد

 استبدال الرئيس أو أحد نواب الرئيس

 ١٣املادة 

إذا مل يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً على أداء مهامه، أو إذا مل يعد ممثالً ألحد أعضاء اجمللس،  
غل ذلك املنصب وانُتخب رئيس جديد أو إذا مل يعد عضو األمم املتحدة الذي ميثله عضواً يف اجمللس، توقف عن ش

 .أو نائب جديد للرئيس للمدة املتبقية

 األمانة

 واجبات األمانة

 ]٤٧[١٤املادة 

ويف هذا الصدد، تتلقى وتترجم     . تؤدي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان دور أمانة اجمللس          
جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة؛ وتقوم وتطـبع وتعمـم وثـائق وتقارير وقرارات اجمللس وجلانه وهيئاته     

بالـترمجة الشفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛ وُتِعدُّ حماضر الدورة وتطبعها وتعممها؛ وحتفظ الوثائق يف                 
حمفوظات اجمللس وتتعهدها بالصيانة الالزمة؛ وتوزع كل وثائق اجمللس على األعضاء واملراقبني، وتؤدي بوجه عام 

 .عمال الدعم األخرى اليت قد حيتاجها اجمللسكل أ



A/HRC/5/21 
Page 30 

 

 احملاضر والتقرير
 التقرير الذي ُيقدَّم إىل اجلمعية العامة

 ١٥املادة 

 .يقدم اجمللس تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة 

 اجللسات العلنية والسرية جمللس حقوق اإلنسان
 مبادئ عامة

 ]٦٠[١٦املادة 

 . ُيقرر اجمللس وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون اجللسة سريةُتعقد جلسات اجمللس علناً ما مل 

 اجللسات السرية

 ]٦١[١٧املادة 

 .كل قرارات اجمللس املتخذة يف جلسة سرية ُتعلن يف جلسة علنية للمجلس تتلوها بوقت قريب 

 تصريف األعمال
 األفرقة العاملة والترتيبات األخرى

 ١٨املادة 

ويبّت األعضاء يف مسألة املشاركة يف هذه اهليئات،        . املة وترتيبات أخرى  لـلمجلس أن ينشئ أفرقة ع      
والنظام الداخلي هلذه اهليئات يطابق النظام الداخلي للمجلس، حبسب االقتضاء، ما مل يقرر             . ٧استناداً إىل املادة    
 .اجمللس خالف ذلك

 النصاب القانوين

 ]٦٧[١٩املادة 

ويلزم .  يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث أعضاء اجمللس على األقلللرئيس أن ُيعلن افتتاح اجللسة وأن 
 .حضور أغلبية األعضاء الختاذ أي قرار

 األغلبية املطلوبة

 ]١٢٥[٢٠املادة 

 .١٩يتخذ اجمللس قراراته بأغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين املصوتني، وفقاً للمادة  
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 التذييل األول

  فيها جملس حقوق اإلنسانالواليات اجملددة ريثما ينظر
 وفقاً لربنامج عمله السنوي

 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

 ندياخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بورو

 اخلبري املستقل املعين بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

 بآثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،             اخلبري املستقل املعين  
 وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

 حبالة حقوق اإلنسان يف ميامناراملقرر اخلاص املعين 

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

تقرر أن تستمر هذه الوالية      (١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ            
 )إىل غاية انتهاء االحتالل

  بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسباملقرر اخلاص املعين

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 الدين أو املعتقداملقرر اخلاص املعين حبرية 
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املقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على           
 التمتع حبقوق اإلنسان

 املقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال 

 اإلنسان للمهاجرين املقرر اخلاص املعين حبقوق 

 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري 

 متع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةاملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف الت

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 سية للسكان األصليني املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األسا

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

  وغريها من مؤسسات األعمالاملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

 املمثل اخلاص لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

 ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 يفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريق

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 
 املصري
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 التذييل الثاين

 صبهمفترة َشغل أصحاب الواليات ملنا

 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٦يولـيه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلـبرية املسـتقلة املعنـية حبالـة حقوق         
 اإلنسان يف ليبرييا

 شارلوت أباكا

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد        
 املرأة وأسبابه وعواقبه

  إرتوركياكني

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

ــتجاز   ــين باالح ــامل املع ــريق الع الف
 التعسفي

 مانويال كارمينا كاستريو

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء        
 القسري أو غري الطوعي

 جويل أديبايو أديكانيه

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )والية األوىلفترة ال(

الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء        
 القسري أو غري الطوعي

 سعيد رجائي خرساين

 ٢٠٠٦يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين باملنحدرين من        
 أصل أفريقي

 جو فرانس

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية األوىل(

 املقـرر اخلـاص املعـين باستقالل القضاة       
 واحملامني

 لياندرو ديسبوي

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

املمـثلة اخلاصـة لألمني العام املعنية حبالة        
 املدافعني عن حقوق اإلنسان 

 هينا جيالين

 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

ــتجاز   ــين باالح ــامل املع ــريق الع الف
 التعسفي

 سوليداد فيياغرا دي بيدرمان

 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلـاص املعـين بالسـكن الالئق         
كعنصـر مـن عناصـر احلـق يف مستوى          

 معيشي مناسب

 ميلون كوثاري

 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

 جون زيغلر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

٢٠٠٦ديسمرب  /كـانون األول  
 )ةفترة الوالية الثاني(

املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق 
 اإلنسان يف ميامنار

 باولو سريجيو بينهريو
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء        
 القسري أو غري الطوعي

 داركو غوتليشر

 ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 )فترة الوالية الثانية(

ــين ب  ــامل املع ــريق الع ــتجاز الف االح
 التعسفي

 تاماس بان

 ٢٠٠٧مايو /أيار
 )فترة الوالية الثانية(

اخلـبري املسـتقل املعـيَّن من ِقَبل األمني         
العـام واملعـين حبالـة حقوق اإلنسان يف         

 الصومال

 غامن النجار

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران
 )فترة الوالية الثانية(

املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق 
فلسطينية احملتلة  اإلنسـان يف األراضـي ال     

 ١٩٦٧منذ 

 جون دوغارد

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران
 )فترة الوالية الثانية(

املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق 
اإلنسـان واحلـريات األساسـية للسكان       

 األصليني

 رودولفو ستافنهاغن

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلـبري املسـتقل املعـين مبسـألة حقوق         
 ر املدقعاإلنسان والفق

 أرجون سينغوبتا

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلــبري املســتقل املعــين حبالــة حقــوق 
 اإلنسان يف بوروندي

 أكيش أوكوال

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

اخلــبري املســتقل املعــين حبالــة حقــوق 
اإلنســـان يف مجهوريـــة الكونغـــو 

 الدميقراطية

 رييتيتينغا فردريك باس

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعـين حباالت اإلعدام        
خـارج القضـاء أو بإجراءات موجزة أو        

 تعسفاً

 فيليب ألستون

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـررة اخلاصـة املعنـية حبرية الدين أو         
 املعتقد

 أمساء جهاجنري

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )الية األوىلفترة الو(

املقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل        
ــمية   ــنفايات الس ــتجات وال ــاء املن وإلق
واخلطـرة بصورة غري مشروعة على التمتع        

 حبقوق اإلنسان

 أوكيشوكو إبيانو
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 فرينور مونيوز فيالوبوس املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

 املعـين ببيع األطفال وبغاء األطفال       املقـرر 
 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 خوان ميغيل بيتيت

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق 
اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشعبية        

 الدميقراطية

 بورنفيتيت مونتار

 ٢٠٠٧أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

ــتجاز   ــين باالح ــامل املع ــريق الع الف
 التعسفي

 ليلى زروقي

 ٢٠٠٧أغسطس /آب
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء        
 القسري أو غري الطوعي

سانتياغو كوركويرا كابيزوت

 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية األوىل(

ـ  ثل األمـني العام املعين حبقوق اإلنسان       مم
 للمشردين داخلياً

 فالتر كالني

 ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية األوىل(

ــار    ــية باالجت ــة املعن ــررة اخلاص املق
 باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

 سيغما ُهدى

 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 )فترة الوالية الثانية(

ملعـين بآثار سياسات    اخلـبري املسـتقل ا    
التكـّيف اهليكلي والديون اخلارجية على      
التمـتع الكـامل جبميع حقوق اإلنسان،       
ــادية   ــوق االقتصـ ــةً احلقـ وخاصـ

 واالجتماعية والثقافية

 برناردس أندرو نياموايا مودو

 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعـين مبسألة التعذيب        
 ضـروب املعاملة أو العقوبة      وغـريه مـن   

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 مانفريد نوفاك

 ٢٠٠٨فرباير /شباط
 )فترة الوالية الثانية(

اخلـبري املسـتقل املعني من قبل األمني العام         
 واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 لويس جوانيه

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

قل املعـين حبقوق اإلنسان     اخلـبري املسـت   
 والتضامن الدويل

 رودي حممد رزقي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

 غاي ماكدوغال اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلـاص املعين باألشكال املعاصرة       
للعنصــرية والتميــيز العنصــري وكــره 

 جانب وما يتصل بذلك من تعصباأل

 دودو ديان

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعـين حبقوق اإلنسان         
 للمهاجرين

 بوستامنيت. خورخي أ

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـرر اخلـاص املعـين بـتعزيز ومحاية         
حقــوق اإلنســان يف ســياق مكافحــة 

 اإلرهاب

 شايننيمارتني 

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املقـررة اخلاصـة املعنـية حبالـة حقوق         
 اإلنسان يف السودان

 سيما مسر

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

املمـثل اخلـاص لألمني العام املعين مبسألة        
حقـوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية      

 وغريها من مؤسسات األعمال

 جون روغي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية الثانية(

ــتجاز   ــين باالح ــامل املع ــريق الع الف
 التعسفي

 سيد حممد هامشي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام        
املرتـزقة كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق        

 الشعوب يف تقرير املصري

 جناة احلجاجي

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )ترة الوالية األوىلف(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام        
املرتـزقة كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق        

 الشعوب يف تقرير املصري

 آمادا بينافيديس دي برييس

 ٢٠٠٨يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام        
املرتـزقة كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق        

 قرير املصريالشعوب يف ت

 ألكسندر إيفانوفيتش نيكيتني

 ٢٠٠٧يوليه /متوز
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام        
املرتـزقة كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق        

 الشعوب يف تقرير املصري

 شايستا شاميم

 ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

حلق املقـرر اخلـاص املعين بتعزيز ومحاية ا       
 يف حرية الرأي والتعبري

 أميب ليغابو
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 صاحب الوالية الوالية فترة َشغل املنصب

 ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

املقـرر اخلـاص املعين حبق كل إنسان يف         
التمـتع بأعـلى مستوى ممكن من الصحة        

 البدنية والعقلية

 بول هنت

 ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )فترة الوالية الثانية(

الفـريق العـامل املعـين باملنحدرين من        
 أصل أفريقي

 يتر ليسا كاسنداب

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء        
 القسري أو غري الطوعي

 تويب. ستيفن ج

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 )فترة الوالية الثانية(

الفـريق العـامل املعـين باملنحدرين من        
 أصل أفريقي

 جبور. جورج ن

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية الثانية(

الفـريق العـامل املعـين باملنحدرين من        
 أصل أفريقي

 إيرينا زالتسكو

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 )فترة الوالية األوىل(

الفـريق العـامل املعـين مبسألة استخدام        
املرتـزقة كوسـيلة إلعاقـة ممارسة حق        

 الشعوب يف تقرير املصري

 خوسيه غوميز ديل برادو

 ٢٠٠٨نوفمرب /ينتشرين الثا
 )فترة الوالية األوىل(

املمـثل اخلـاص لألمني العام املعين حبقوق        
 اإلنسان يف كمبوديا

 ياش غاي

 اجللسة التاسعة
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد دون تصويت[

مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات   -٥/٢
 إلنساناخلاصة جمللس حقوق ا

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

وإذ يسلم  بـأهداف ومـبادئ ميـثاق األمـم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         إذ يسترشـد   
مبـا ينشـأ عـنهما مـن الـتزامات تشمل التزامات الدول بالتعاون يف تعزيز االحترام الكلي حلقوق اإلنسان                    

 املكرسة فيهما،

 ٢٥يف  انـ العاملي حلقوق اإلنساملؤمترييـنا اللذين اعتمدمها      بـإعالن وبـرنامج عمـل ف       وإذ يذكّّـر   
 ،١٩٩٣يونيه /حزيران
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، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ بـأن اجلمعـية العامـة يف قـرارها           وإذ يذكّـر أيضـاً     
 ":جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

رابطة، ، وغري قابلة للتجزئة، ومت    أن مجـيع حقـوق اإلنسـان عاملية        مـن جديـد   أكـدت    )أ( 
ـ          حقوق اإلنسان معاملة منصفة وعادلة، على      مجيع   معاملةه يتعني   ومتشـابكة، ويعـزز بعضـها بعضـاً، وأن

 ؛من االهتمامنفسه القدر وبقدم املساواة 

 م واألمـن والتنمـية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليها   بـأن السـال  اعترفـت و )ب( 

 ؛طة ويعزز بعضها بعضاًعناصر متراب ابأهنومنظومة األمم املتحدة 

وقـررت أن يتمسـك األعضـاء املنتخـبون يف اجمللـس بأعـلى املعـايري يف تعزيز ومحاية                    )ج( 
 حقوق اإلنسان، وأن يتعاونوا مع اجمللس تعاوناً كامالً؛

العاملية مببادئ  ، عـند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان،         االلـتزام "أمهـية    وشـددت عـلى    )د( 
 ؛"والقضاء على أسلوب املعايري املزدوجة والتسييس ئية،الالانتقاواملوضوعية و

ينبغي أن يستندا إىل مبادئ     " بـأن تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان            وسـلمت كذلـك    )ه ( 
الـتعاون واحلـوار احلقـيقي وأن يهدفـا إىل تعزيـز قـدرات الـدول األعضاء على احترام التزاماهتا حبقوق                     

 ؛"اإلنسان مبا فيه مصلحة كل البشر

أن يسترشـد اجمللـس يف عملـه مبـبادئ العاملية واحلياد واملوضوعية والالانتقائية،              "قـررت    )و( 
وبـاحلوار والـتعاون الدولـيني البـناءين، هبـدف الـنهوض بـتعزيز ومحايـة مجيع حقوق اإلنسان املدنية                    

 ؛"والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

أن تتسـم طـرق عمـل اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل               "ضـاً أي قـررت  )ز( 
إجـراء حـوار حقـيقي، وأن تكـون قائمـة عـلى النـتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق                  

 ؛"بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل املوضوعي مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة

، يف  أصحاب الواليات ركـزي ملفهومي احلياد واملوضوعية، وعلى خربة         عـلى الـدور امل     وإذ يشـدد   
إطـار اإلجـراءات اخلاصـة، وضـرورة إيـالء القـدر الالزم من االهتمام جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان                   

 أينما حتدث،

 وجـوب تعزيـز كفـاءة نظـام اإلجراءات اخلاصة عن طريق توطيد مركز               وإذ يضـع يف اعتـباره      
 اعتماد املبادئ واألنظمة اليت تراعي احلاالت اخلاصة بواليتهم،أصحاب الواليات و

 أن مـن الضـروري مسـاعدة مجـيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول، واملؤسسات الوطنية                وإذ يـرى   
 ودعمها، حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، واألفراد، على حتسني فهم أنشطة أصحاب الواليات
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 من املادة   ٢٢ مـن ميـثاق األمـم املـتحدة، والفقـرة            ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٠اد   إىل املـو   وإذ يشـري   
 ٦، والفقرة   ١٩٤٦فرباير  / شباط ١٣السادسـة مـن اتفاقـية امتـيازات األمـم املتحدة وحصاناهتا املؤرخة              

 ،٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة 

 بصفة  لس، الذي مّدد فيه اجمل    ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٣٠ املـؤرخ    ١/١٠٢ إىل املقـرر     وإذ يشـري   
ـ  اسـتثنائية  يف جلنة حقوق اإلنسان،     وأصحاب هذه الواليات  يات اإلجراءات اخلاصة     واحـدة وال   ة سـنة  دمل

 لـتعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان، فضالً عن اإلجراء املنشأ مبوجب قرار اجمللس االقتصادي               للجـنة الفرعـية   او
 ،١٩٧٠مايو / أيار٢٧ملؤرخ ا )٤٨-د(١٥٠٣واالجتماعي 

، الذي أنشأ اجمللس به     ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٣٠، املـؤرخ    ١/١٠٤ إىل املقـرر     يضـاً وإذ يشـري أ    
فـريق العـامل احلكومـي الـدويل املفـتوح العضوية املكلف مبهمة وضع توصيات بشأن مسألة استعراض                  ال

من وإمكانية حتسينها وترشيدها يف جلنة حقوق اإلنسان        مجـيع الواليـات واآللـيات واملهـام واملسـؤوليات           
 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ احملافظة على نظاٍم لإلجراءات اخلاصة وفقاً للفقرة أجل

، الذي طلب اجمللس فيه     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٧ املـؤرخ    ٢/١ إىل القـرار     وإذ يشـري كذلـك     
عمل يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم       "إىل الفـريق العـامل احلكومـي الـدويل املفـتوح العضـوية أن               

 ،"اإلجراءات اخلاصة

 أن مدونـة قواعـد السـلوك هـذه هـي جزء ال يتجزأ من عملية االستعراض والتحسني                   وإذ يـرى   
 الذي يسعى، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التعاون        ٦٠/٢٥١والترشـيد الـيت يدعـو إلـيها قـرار اجلمعية العامة             

 ام بفعالية،بني احلكومات وأصحاب الواليات، وهو التعاون الضروري لسري النظ

على ممارسة مهامهم    أصحاب الواليات أن مدونـة قواعـد السلوك هذه ستوطد قدرة          وإذ يـرى أيضـاً       
وسـتعزز يف الوقـت ذاتـه سـلطاهتم املعـنوية ومصـداقيتهم وستتطلب إجراءات دعم هلا من أصحاب املصلحة                    

 اآلخرين، وال سيما الدول،

 وهو استقالل ،تقالل أصحاب الواليات وجـوب التميـيز، مـن ناحـية، بني اس    وإذ يـرى كذلـك    
مطلـق، وبـني واجـباهتم، عـلى الـنحو الـذي حتدده واليتهم ووالية جملس حقوق اإلنسان وأحكام ميثاق         

 األمم املتحدة، من ناحية أخرى،

 أن مـن املستحسـن توضـيح واستكمال وزيادة إبراز القواعد واملبادئ اليت              وإذ يضـع يف اعتـباره      
 ،الياتتنظم سلوك أصحاب الو

 العامة  األمانة األساسـي الـذي يـنظم مركـز املسـؤولني خبالف موظفي              الـنظام  إىل   وإذ يشـري   
 ، الـذي اعـتمدته اجلمعية العامة يف قرارها         واخلـرباء القـائمني مبهمـة وحقوقهـم وواجـباهتم األساسـية           

 ،٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٥٦/٢٨٠



A/HRC/5/21 
Page 40 

 

اصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، الذي       إىل مشـروع دلـيل اإلجراءات اخل      وإذ يشـري أيضـاً       
  بصيغته املعدلة،،ألصحاب الواليات االجتماع السنوي السادس ١٩٩٩اعتمده يف عام 

 مبـداوالت ومقـترحات الفـريق العـامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين              وإذ حيـيط عـلماً     
 باستعراض الواليات،

اإلجراءات اخلاصة وتقدمي املساعدة إليها يف أداء        الـدول كافـة عـلى الـتعاون مع           حيـث  -١ 
مهامهـا، وتـزويدها جبمـيع املعلومـات يف الوقـت املناسب، والرد دون تأخري ال لزوم له على الرسائل اليت       

 حتيلها اإلجراءات اخلاصة إليها؛

يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق       ألصحاب الواليات  مدونـة قواعـد السـلوك        يعـتمد  -٢ 
نسـان، املـرفق نصـها هبـذا القـرار والـيت يتعني على مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعميم                     اإل

 .، وعلى الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واألطراف املعنية األخرىأصحاب الوالياتأحكامها على 
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 مرفق

 يف إطارألصحاب الواليات مشروع مدونة قواعد السلوك 
 ة جمللس حقوق اإلنساناإلجراءات اخلاص

  الغرض من مدونة قواعد السلوك-١املادة 

الغـرض من مدونة قواعد السلوك هذه هو تعزيز فعالية نظام اإلجراءات اخلاصة بتحديد معايري السلوك                 
 املُشار إليهم(يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان  أصحاب الوالياتاألخالقي واملهين اليت يتعني على 

 .مراعاهتا يف أثناء االضطالع بوالياهتم")   أصحاب الواليات"فيما يلي باسم 

  مركز مدونة قواعد السلوك-٢املادة 

ينظم مركز  تـتكامل أحكـام هـذه املدونة تكامالً متبادالً مع أحكام النظام األساسي الذي                -١ 
) ST/SGB/2002/9 (وقهم وواجباهتم األساسية العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقاألمانةاملسؤولني خبالف موظفي 

 ؛")النظام األساسي"يشار إليه فيما يلي بعبارة (

اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة أن تكون         ينـبغي ألحكام مشروع دليل       -٢ 
 ؛منسجمة مع أحكام هذه املدونة

 إضافة إىل الوثائق املتعلقة ،لوالياتأصحاب ايعطي مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان  -٣ 
 .مبهامهم، نسخة من هذه املدونة اليت جيب أن يقّروا باستالمها

  املبادئ العامة للسلوك-٣املادة 

وعليهم، يف أثناء االضطالع بواليتهم، القيام      . هم خرباء مستقلون لدى األمم املتحدة      أصحاب الواليات  
 :مبا يلي

وممارسة مهامهم وفقاً لواليتهم، عن طريق تقييم مهين وحمايد للوقائع          التصرف بصورة مستقلة     )أ( 
باالسـتناد إىل معـايري حقـوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، ودون أي شكل غري ذي صلة من أشكال التأثري أو                     
 التحريض أو الضغط أو التهديد أو التدخل، مباشراً كان ذلك أم غري مباشر، من جانب أي طرف، سواء أكان                  

وحبريتهم  أصحاب الواليات صاحب مصلحة أم ال، وألي سبب من األسباب، إذ يتصل مفهوم االستقالل مبركز              
 يف تقييم مسائل حقوق اإلنسان اليت ُيدعون لدراستها يف إطار واليتهم؛

عـدم إغفـال والية اجمللس الذي يعترب مسؤوالً عن تعزيز االحترام الكلي حلماية مجيع حقوق                 )ب( 
 ٦٠/٢٥١واحلريات األساسية للجميع عن طريق احلوار والتعاون على النحو احملدد يف قرار اجلمعية العامة اإلنسان 
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥املؤرخ 

 األساسي ووفقاً هلذه املدونة؛ممارسة مهامهم طبقاً لواليتهم ووفقاً للنظام  )ج( 
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مراعاة االلتزامات األساسية بالصدق    التركيز حصراً على تنفيذ واليتهم، مع احلرص دوماً على           )د( 
 واإلخالص واالستقالل فيما يتعلق بواليتهم؛

التمسك بأعلى معايري الكفاءة واألهلية والرتاهة، مما يعين بشكل خاص وليس على سبيل احلصر                )ه( 
 االستقامة واحلياد واإلنصاف واألمانة وحسن النية؛

ة أو فرد أو منظمة حكومية أو غري حكومية أو     عـدم التماس أو قبول توجيهات من أي حكوم         )و( 
 جمموعة ضغط أياً كانت؛

 اعتماد سلوك يتماشى مع مركزهم يف مجيع األوقات؛ )ز( 

إدراك أمهية واجباهتم ومسؤولياهتم، ومراعاة الطابع اخلاص لواليتهم والتصرف على حنو حيافظ             )ح( 
 ززها؛على الثقة اليت حيظون هبا من مجيع أصحاب املصلحة ويع

االمتـناع عـن اسـتخدام مناصبهم أو معارفهم اليت اكتسبوها من مهامهم يف حتقيق مكاسب       )ط( 
 أو ضد مصلحة أي فرد من العائلة أو شريك مقرب أو طرف ثالث؛/شخصية، مالية أو سواها، أو ملنفعة و

ي أو غري   عدم قبول أي تكرمي أو وسام أو خدمة أو هدية أو مقابل مايل من أي مصدر حكوم                 )ي( 
 .حكومي لقاء األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية

 أصحاب الواليات مركز -٤املادة 

 .مهامهم بصفة شخصية، فمسؤولياهتم ليست وطنية وإمنا دولية حصراً أصحاب الوالياتميارس  -١ 

وص عليها احلق يف االمتيازات واحلصانات املنص صحاب الوالياتيف أثناء ممارسة مهامهم، يكون أل -٢ 
 . من املادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا٢٢يف الصكوك الدولية ذات الصلة، ومنها الفقرة 

والياهتم يف احترام كامل    أصحاب الواليات دون املسـاس هبـذه االمتيازات واحلصانات، ينفذ          -٣ 
وعند نشوء مسألة يف هذا الصدد، ميتثل       . مبهمتهمللتشـريعات واللوائـح الوطنية يف البلد الذي يضطلعون فيه           

 .من النظام األساسي) ه (١ امتثاالً صارماً ألحكام املادة أصحاب الواليات

  اإلعالن الرمسي-٥املادة 

 :، قبل تقلد مناصبهم، أن يدلوا كتابة باإلعالن الرمسي التايلأصحاب الوالياتيتعني على  

 والضمري  خالصاإلوايت واضطلع مبهامي من منطلق احلياد       أعلـن رمسياً أنين سوف أؤدي واجب      " 
على حنو كامل، وبصدق، وأنين سوف اضطلع هبذه املهام وأتصرف يف سلوكي على حنو يتوافق متاماً مع                 
شروط والييت، وميثاق األمم املتحدة، ومصاحل األمم املتحدة، هبدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون              

 ". من أي طرف آخر أياً كانالتماس أو قبول أي توجيه
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  الواجبات-٦املادة 

 :مبا يلي أصحاب الوالياتدون املساس بالواجبات املنصوص عليها يف إطار الوالية، يقوم  

السعي دوماً إىل تقصي احلقائق، استناداً إىل معلومات موضوعية موثوقة مستمدة من مصادر ذات  )أ( 
  األصول، إىل أبعد حّد ممكن؛صلة وجديرة بالثقة، حتققوا من صحتها حسب

مراعاة املعلومات اليت تقدمها خباصة الدولة املعنية بشأن احلاالت املتصلة بواليتهم، مراعاةً شاملة  )ب( 
 ويف الوقت املناسب؛

تقييم املعلومات كافة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً وذات الصلة بواليتهم،               )ج( 
 ات الدولية اليت تكون الدولة املعنية طرفاً فيها؛ويف ضوء االتفاقي

ممارسـة احلق يف أن يقدموا إىل اجمللس أي اقتراح يرجح أن يعزز قدرة اإلجراءات اخلاصة على                  )د( 
 .االضطالع بوالياهتا

  التقيد بشروط الوالية-٧املادة 

يقاً بشروط والياهتم، وأن    أن ميارسوا مهامهم ممارسة يتقيدون فيها تقيداً دق        أصـحاب الواليات  عـلى    
 .حيرصوا بوجه خاص على أال تتجاوز توصياهتم نطاق هذه الواليات أو والية اجمللس ذاته

  مصادر املعلومات-٨املادة 

 :يف سياق أنشطة مجع املعلومات مبا يلي أصحاب الوالياتيقوم  

 االسترشاد مببادئ التكتم والشفافية واحلياد والرتاهة؛ )أ( 

فظـة عـلى سرية مصدر الشهادات إذا كان من املمكن أن يؤدي كشفها إىل إحلاق ضرر                 احملا )ب( 
 باألفراد املعنيني؛

االعـتماد يف صياغة ما يطلب إليهم وضعه من تقارير واستنتاجات على احلقائق املوضوعية اليت         )ج( 
 قارير واالستنتاجات؛ُيعتّد هبا استناداً إىل معايري األدلة املالئمة للطابع غري القضائي لتلك الت

والرد على االدعاءات  أصحاب الواليات إتاحـة الفرصة ملمثلي الدولة املعنية للتعليق على تقييم           )د( 
 .املوجهة ضد هذه الدولة، وإرفاق ملخص الردود اخلطية للدولة بتقاريرهم

  رسائل االدعاء-٩املادة 

أصحاب الواليات  يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يقّيم بغية حتقيق الفعالية والتنسيق يف تناول رسائل االدعاء 
 :امتثاهلا للمعايري التالية
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 أال تكون البالغات بال أساس على حنو واضح أو أال تكون مقدمة بدوافع سياسية؛ )أ( 

 ؛وصفاً لوقائع االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسانأن تتضمن البالغات  )ب( 

 أال تكون لغة البالغ مسيئة؛ )ج( 

شخص أو جمموعة أشخاص يّدعون أهنم ضحية انتهاكات، أو أي شخص أو            أن يقـدم البالغ      )د( 
جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن نية وفقاً ملبادئ حقوق اإلنسان، وليس هلم 

ألحكام، ويدَّعون أن هلم معرفة     مواقف دوافعها سياسية ال صلة هلا بأحكام ميثاق األمم املتحدة أو خمالفة لتلك ا             
 مباشرة أو موثوقة هبذه االنتهاكات مدعومة مبعلومات واضحة؛

 .أال تستند البالغات حصراً إىل تقارير منشورة يف وسائل اإلعالم  )ه( 

  النداءات العاجلة-١٠املادة 

املزعومة اليت يكون   أن يلجأوا إىل توجيه نداءات عاجلة يف حاالت االنتهاكات           صحاب الواليات جيوز أل  
فيها عامل الوقت حامساً ألهنا تنطوي على الوفاة أو تشكل خطراً على احلياة، أو تنطوي على إحلاق ضرر بضحايا 
يكون ضرراً وشيكاً أو قائماً ذا طابع خطري للغاية وال ميكن معاجلته يف وقت مناسب باإلجراء املنصوص عليه يف                   

 . من هذه املدونة٩املادة 

  الزيارات امليدانية-١١املادة 

 :مبا يلي أصحاب الوالياتيقوم  

 ضمان أداء زياراهتم وفقاً الختصاصات واليتهم؛ )أ( 

 ضمان أداء زياراهتم مبوافقة الدولة املعنية أو بدعوة منها؛ )ب( 

املتحدة التحضري لزياراهتم بتعاون وثيق مع البعثة الدائمة للدولة املعنية املعتمدة لدى مكتب األمم  )ج( 
 جبنيف، إال إذا ّمست الدول املعنية سلطة أخرى هلذا الغرض؛

وضـع الصيغة النهائية للربنامج الرمسي لزياراهتم مباشرة مع مسؤويل البلد املضيف بدعم إداري           )د( 
أو ممثل املفوض السامي حلقوق اإلنسان الذي قد يساعد أيضاً يف           /ولوجسـيت مـن وكالة األمم املتحدة احمللية و        

 ترتيب عقد اجتماعات غري رمسية؛

السـعي إىل إقامة حوار مع سلطات احلكومة املعنية ومع غريها من أصحاب املصلحة كافة، إذ                  )ه( 
 ،ألصحاب الواليات يعترب تعزيز احلوار والتعاون هبدف ضمان الفعالية الكاملة لإلجراءات اخلاصة التزاماً مشتركاً             

 املذكورين؛ وللدولة املعنية، وأصحاب املصلحة 
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بـناًء عـلى طلبهم، وبالتشاور مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبعد التوصل إىل تفاهم                )و( 
مشـترك بني احلكومة املضيفة وبينهم، احلصول على محاية أمنية رمسية يف أثناء زيارهتم دون املساس باخلصوصية                 

 .الياهتملالضطالع بو أصحاب الوالياتوالسرية اللتني حيتاج إليهما 

  اآلراء الشخصية والطابع العام للوالية-١٢املادة 

 :أصحاب الوالياتعلى  

أن يضعوا يف اعتبارهم ضرورة ضمان أال متس آراؤهم السياسية الشخصية تنفيذ مهمتهم، وأن               )أ( 
 يستندوا يف استنتاجاهتم وتوصياهتم إىل تقييمات موضوعية حلاالت حقوق اإلنسان؛ 

لك، يف تنفيذ واليتهم، التحفظ واالعتدال والتكتم لتاليف تقويض التسليم بالطابع           أن يـبدوا لذ    )ب( 
 .املستقل لواليتهم أو البيئة الالزمة لتصريف مهام واليتهم على النحو السليم

  التوصيات واالستنتاجات-١٣املادة 

 :أصحاب الوالياتعلى  

العامة بشأن ما يزعم من انتهاكات حلقوق عـند إبداء آرائهم املدروسة، ال سيما يف تصرحياهتم       )أ( 
 اإلنسان، أن يشريوا أيضاً برتاهة إىل الردود املقدمة من الدولة املعنية؛

عـند تقدمي تقرير عن دولة معينة، أن يضمنوا انسجام تصرحياهتم يف مجيع األوقات بشأن حالة                 )ب( 
م من استقامة واستقالل وحياد وما يرجح أن        حقـوق اإلنسان يف البلد املعين مع واليتهم ومع ما يقتضيه مركزه           

 يعزز إقامة حوار بناء بني أصحاب املصلحة، فضالً عن التعاون يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

أن يضمنوا كون سلطات احلكومة املعنية هي أول من يتلقى استنتاجاهتم وتوصياهتم بشأن هذه               )ج( 
 .ن اجمللس أول متلق لالستنتاجات والتوصيات املوجهة إليهالدولة، وإتاحة وقت كاف هلا للرد، وكذلك كو

  االتصال مع احلكومات-١٤املادة 

مجيع رسائلهم إىل احلكومات املعنية من خالل القنوات الدبلوماسية ما مل ُيّتفق             أصحاب الواليات يوجه   
 . على خالف ذلك بني فرادى احلكومات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  املسؤولية جتاه اجمللس-١٥املادة 

 .مسؤولون أمام اجمللس يف أثناء اضطالعهم بواليتهم أصحاب الواليات 

 اجللسة التاسعة
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 .]انظر الفصل الثالث. اعتمد دون تصويت[
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  املقررات-باء 

بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ومشروع مدونة قواعد السلوك  -٥/١٠١
 يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسانألصحاب الواليات 

، أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨قـرر جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته التاسعة املعقودة يف          
" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "يـتفق عـلى الـنص الذي عرضه الرئيس وعنوانه           

(A/HRC/5/L.2)        يف إطار   باالقتران مع مشروع مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات        الـذي مت الـنظر فيه
 .(A/HRC/5/L.3/Rev.1)اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

 .]انظر الفصل الثاين[

إرجـاء النظر يف مجيع مشاريع القرارات واملقررات اليت مل ُيَبتّْ            -٥/١٠٢
 فيها، ويف مشروع التقرير

، إرجاء ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨دون تصويت، يف جلسته التاسعة املعقودة يف قرر جملس حقوق اإلنسان  
 :البت يف ما يلي

 :مشاريع القرارات التالية املقدمة يف دورته اخلامسة )أ( 

  - A/HRC/5/L.4 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن متابعة " املعنون
 ؛"تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

  - A/HRC/5/L.5    متابعة : حالـة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة       " املعـنون
 ؛"٣/١- ودإ١/١-قراري جملس حقوق اإلنسان دإ

  - A/HRC/5/L.6    الذي  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨مـتابعة القرار    " املعـنون 
 ٤/١٠١-قرر دإ متابعة امل `اعـتمده جملـس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون           

 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
 ؛"`"حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"االستثنائية الرابعة واملعنون 

 املؤرخ ٤/١٠٥مشـاريع املقرََّرات والقرار التالية املؤجَّلة من دورات سابقة عمالً مبقرر اجمللس         )ب( 
 :٢٠٠٧رس ما/ آذار٣٠

  - A/HRC/2/L.19    استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة       " املعـنون
 ؛"ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  - A/HRC/2/L.30 - ؛"الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان" املعنون 
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  - A/HRC/4/L.3    ينية والثقافية يف القدس    االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الد   " املعـنون
 ؛"الشرقية احملتلة

  - A/HRC/4/L.4" ؛"حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة 

 .مشروع التقرير عن دورته اخلامسة )ج( 

 .]انظر الفصل الثاين[

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-ثانياً 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 ١٨ إىل   ١١ن دورته اخلامسة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من            عقـد جملـس حقـوق اإلنسـا        -١
 .∗)A/HRC/5/SR.1-9انظر ( جلسات ٩وعقد خالل الدورة ).  أدناه٨انظر أيضاً الفقرة  (٢٠٠٧يونيه /حزيران

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

، وجهت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١عقودة يف   ويف اجللسة األوىل، امل    -٣
 .اإلنسان، السيدة لويز أربور، كلمة إىل اجمللس

  احلضور-باء 

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول غري األعضاء فيه، ومراقبون عن الدول  -٤
ومراقبون آخرون، كما حضرها مراقبون عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت          غـري األعضاء يف األمم املتحدة       

املتخصصـة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات أخرى، وعن املؤسسات الوطنية حلقوق         
 .وترد قائمة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقرير. اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  جدول األعمال إقرار-جيم 

واعُتمد . الذي اقترحه الرئيس  ) A/HRC/5/1(يف اجللسة نفسها، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت           -٥
 .ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املرفق األول للتقرير. جدول األعمال بدون تصويت

  تنظيم األعمال-دال 

، نظر اجمللس يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلك املدة          ٢٠٠٧يونيه  /ن حزيرا ١١يف اجللسة األوىل، املعقودة يف       -٦
مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق           : املخصصة للكالم على النحو التايل    

                                                      

وال ُتعترب هذه احملاضر    . ميكـن إدراج تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من جلسات اجمللس            ∗
 ).A/HRC/5/SR.1-9/Corrigendum(هنائية إال بعد صدور تصويب موحد 
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ألمم املتحدة لبـيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، واملراقبني عن جهات أخرى، مبا فيها كيانات ا          
والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية 

: وتوضع قائمة املتكلمني حسب تاريخ التسجيل وُترتَّب على النحو التايل         . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية    
ول األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، واملراقبون            البلدان املعنية، إن ُوجدت، يليها الد     

ويقتصر عدد البيانات املُدىل هبا يف إطار ممارسة حق الرد على بيانني لكل وفد، ُتخصص لألول . عن اجلهات األخرى
 .وم أو بعد االنتهاء من مناقشة املسألةثالث دقائق وللثاين دقيقتان، وُيمارس حق الرد يف هناية اجللسة أو يف هناية الي

، قرر اجمللس، بسبب ضيق الوقت، بدون       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ويف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -٧
 ١٩تصـويت، إرجـاء اختاذ إجراء بشأن مجيع املسائل اليت مل يبت فيها إىل اجتماعه التنظيمي، املقرر عقده يف                    

 .٥/١٠٢ص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ولالطالع على ن. يونيه/حزيران

  اجللسات والوثائق-هاء 

 . جلسات ُوفِّرت هلا كل اخلدمات الالزمة٩ أعاله، عقد اجمللس ١كما ذُكر يف الفقرة  -٨

 ١٣ يف   ، واجللسة السابعة املعقودة   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢وكانـت اجللسـة الـرابعة املعقـودة يف           -٩
 .يونيه، جلستني إضافيتني مل تترتب عليهما أية آثار مالية إضافية/حزيران

 .وترد نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الفصل األول من هذا التقرير -١٠

 .ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة اخلامسة للمجلس بصيغته املعتمدة -١١

 .ين تقديرات ملا يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجميةويتضمن املرفق الثا -١٢

 .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -١٣

 .ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة اخلامسة للمجلس -١٤

 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قـرار اجلمعـية العامة         -ثالثاً 
 "جملس حقوق اإلنسان" واملعنون ٢٠٠٦مارس /آذار

  تقارير اإلجراءات اخلاصة-ألف 

  التقارير املواضيعية-١

 األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك          /اسـتقالل القضاة واحملامني   
 من تعصب

 قدم املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة       ،٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١١يف اجللسـة األوىل املعقـودة يف         -١٥
 ويف اجللسة نفسها قدم املقرر اخلاص املعين Add.1-3). وA/HRC/4/25(واحملامني، السيد لياندرو ديسبوي، تقريره 

باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب، السيد دودو ديني،               
 .A/HRC/5/10)وAdd.3  وA/HRC/4/19/Add.1(تقريريه 
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ويف اجللسـة نفسها، أدىل املراقبان عن مجهورية الكونغو الدميقراطية وملديف، كبلدين معنيني، ببيانني               -١٦
بشأن تقريري البعثتني اللذين قدمهما السيد ديسبوي، وأدىل ممثل االحتاد الروسي، بوصف بلده بلداً معنياً، ببيان                

 . قدمه السيد دينيبشأن التقرير الذي

 ١١وأثـناء احلـوار التفاعـلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الثانية، املعقودتني يف                   -١٧
 :، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد ديسبوي والسيد ديني٢٠٠٧يونيه /حزيران

، )باسم االحتاد األورويب  (رجنتني، أملانيا   االحتاد الروسي، األ  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي  (إندونيسـيا، أوروغـواي، باكستان      

 مجهورية كوريا، جيبويت، الصني، الفلبني، كندا، املغرب، املكسيك، نيجرييا، اهلند، واليابان؛

أستراليا، أوزبكستان، بلجيكا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       : لتاليةاملراقبون عن الدول ا    )ب( 
 ، نيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛)البوليفاريةاجلمهورية (جورجيا، شيلي، العراق، كمبوديا، فرتويال 

سيوي للموارد  منظمة العفو الدولية، املركز اآل    : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )ج( 
أيضاً باسم جلنة   (، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، جلنة احلقوقيني الدولية         االحتاد العام للمرأة العربية   القانونـية،   

اجلنوب يف القرن الواحد     و شمال، االحتـاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، منظمة ال        )احلقوقـيني الكولومبـية   
 اد احلقوقيني العرب، وجملس السالم العاملي؛، مرصد األمم املتحدة، احتوالعشرين

 االحتاد األفريقي؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية )د( 

 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ه( 

 .سيد ديني على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتاميةويف اجللسة الثانية أيضاً، أجاب السيد ديسبوي وال -١٨

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو االحتاد الروسي، وسري النكا، واليابان،                 -١٩
املعقودة يف ويف اجللسة الثالثة . واملراقبون عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وزمبابوي، والسودان، والعراق

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات مرة . ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أستراليا٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢
 .ثانية يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان واملراقبان عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وزمبابوي

اء املنتجات والنفايات السُّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على          لنقل وإلق  اآلثار الضارة /احلـق يف الغـذاء    
مسألة حقوق /السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب/التمـتع حبقـوق اإلنسـان    

 اإلنسان والفقر املدقع

 الغذاء، السيد ، قدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١يف اجللسة الثانية، املعقودة يف       -٢٠
؛ وقدم املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء Add.2)وAdd.1  و(A/HRC/4/30جـان زيغلـر، تقريره   

املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد أوكيشوكو إبيينو،              
اص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى          ؛ وقدم املقرر اخل   )Add.1 و A/HRC/5/5(تقريـره   
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؛ وقدم اخلبري املستقل املعين مبسألة      Add.1-3) و (A/HRC/4/18معيشـي مناسب، السيد ميلون كوثاري، تقريره        
 .(A/HRC/5/3)حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيد آرجون سينغوبتا، تقريره 

انيا واملراقبان عن إسبانيا وأستراليا، بوصف بلداهنم بلداناً معنية،         ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ممثل أوكر        -٢١
، أدىل املراقب   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف      . ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة     

 .عن بوليفيا، بوصف بلده بلداًً معنياً، ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلة

ـ    -٢٢  ١٢وار التفاعـلي الـذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف              وأثـناء احل
، أدلـت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد زيغلر والسيد إبيينو والسيد              ٢٠٠٧يونـيه   /حزيـران 

 : كوثاري والسيد سينغوبتا

باسم االحتاد  (رجنتني، إكوادور، أملانيا    االحتاد الروسي، األ  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
، الربازيل، بنغالديش، تونس، اجلزائر، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان )األورويب

 اململكة املتحدة   مجهوريـة كوريـا، السنغال، سويسرا، الصني، الفلبني، فنلندا، كندا، كوبا، املغرب، املكسيك،            
  نيجرييا، واهلند؛العظمى آيرلندا الشمالية،لربيطانيا 

، كمبوديا،  )البوليفاريةاجلمهورية  (تايلند، السودان، شيلي، فرتويال     : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 لكسمربغ، النرويج، ونيكاراغوا؛

ركز معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، امل     : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
االحتاد ،  جلنة دراسة تنظيم السالم   املعـين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، جلنة القانونيني الكولومبية،           

منظمة التنمية  ، مرصد حقوق اإلنسان،     شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     ،  األورويب للعالقـات العامة   
، احلركة  األقلياتن  األقليات العرقية والدينية واللغوية وغريها م      االحتاد الدويل حلماية حقوق      ،التعليمـية الدولية  

 العامل الرابع، حركة مناهضــة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب          -الدولـية لإلغاثة يف حاالت الشدة       
دولية مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة ال    ": فرنسا احلريات " العامل الثالث، ومؤسسة     -أيضاً باسم مركز أوروبا     (

،  الرابطة الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية     ،)حلقوق الشعوب وحتريرها، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية       
 مرصد األمم املتحدة، والرابطة الدولية النسائية للسلم واحلرية؛

فوضية االحتاد  مباسم رئيس   (االحتاد األفريقي   : املراقـب عـن املنظمة احلكومية الدولية التالية        )د( 
 ؛)األفريقي

 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ه( 

ويف اجللسـة الثالـثة، أجاب السيد زيغلر والسيد إبيينو والسيد كوثاري والسيد سينغوبتا على األسئلة                 -٢٣
 .املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية



A/HRC/5/21 
Page 51 

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثال اجلزائر، والصني، واملراقبون عن أنغوال،                 -٢٤
 .وزمبابوي، وكمبوديا

  التقارير القطرية-٢

 بيالروس

، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       -٢٥
وأدىل املراقب عن بيالروس ببيان، بوصف بلده       . (A/HRC/4/16)وس، السيد أدريان سيفريين، تقريره      يف بـيالر  
 .بلداً معنياً

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٢٦
 :على السيد سيفريين

، إندونيسيا،  )باسم االحتاد األورويب  ( االحتاد الروسي، أملانيا     :ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 باكستان، بنغالديش، بولندا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، الصني، كندا، كوبا، ماليزيا، واهلند؛

شعبية ، مجهورية كوريا ال   ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، إيران   : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 .، ليتوانيا، والواليات املتحدة األمريكية)البوليفاريةاجلمهورية (الدميقراطية، السودان، السويد، فرتويال 

 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد سيفريين على األسئل -٢٧

 كوبا

ية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق اإلنسان       يف اجللسة الرابعة، قدمت املمثلة الشخصية للمفوضة السام        -٢٨
 .وأدىل ممثل كوبا ببيان، بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/12)يف كوبا، السيدة كريستني شانيه، تقريرها 

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٢٩
 :نيهعلى السيدة شا

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، إكوادور، أملانيا     : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
إندونيسـيا، باكسـتان، بنغالديش، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، سري النكا، الصني، كندا،              

 ماليزيا، واهلند؛

، بوليفيا،  ) اإلسالمية -مجهورية  ( أنغوال، إيران    أوزبكستان،: املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
بـيالروس، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، زمبابوي،   

 ، فييت نام، نيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية؛)البوليفاريةاجلمهورية (السودان، فرتويال 

 .اقب عن فلسطنياملر )ج( 
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 .ويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة شانيه على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية -٣٠

 كمبوديا

، قدم املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف       -٣١
وأدىل املراقب عن كمبوديا ببيان، بوصف بلده       . (A/HRC/4/36)اإلنسان يف كمبوديا، السيد ياش غاي، تقريره        

 .بلداً معنياً

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٣٢
 :على السيد غايا

يسيا، الفلبني، كندا،   ، إندون )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 ماليزيا، واليابان؛

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

 املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية، وأدىل املراقب عن ةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد غاي على األسئل -٣٣
 .كمبوديا ببيان

 هاييت

اخلامسة، قدم اخلبري املستقل املعني من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، السيد يف اجللسة  -٣٤
 .وأدىل املراقب عن هاييت ببيان، بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/3)لوي جوانيه، تقريره 

ية ببيانات وطرحت أسئلة    وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التال            -٣٥
 :على السيد جوانيه

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

 .شيلي، لكسمربغ، والواليات املتحدة األمريكية: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

 املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية، وأدىل املراقب       ة األسئل ويف اجللسة نفسها، أجاب السيد جوانيه على       -٣٦
 .عن هاييت ببيان

 الصومال

يف اجللسة اخلامسة، قدم اخلبري املستقل املعني من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال،                 -٣٧
 .A/HRC/5/2)انظر (السيد غامن النجار، حتديثاً شفوياً 
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تفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة             وأثناء احلوار ال   -٣٨
 :على السيد النجار

 وجيبويت؛) باسم االحتاد األورويب(أملانيا : ممثال الدولتني العضوين يف اجمللس )أ( 

 .إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية: املراقبان عن الدولتني التاليتني )ب( 

 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد النجار على األسئل -٣٩

 :ويف اجللسة اخلامسة أيضاً، أدىل املراقبون عن املنظمات التالية ببيانات -٤٠

منظمة العفو الدولية، املركز اآلسيوي للموارد      : املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )أ( 
اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية      ،  حركة دميقراطيي الوسط الدولية    العامل الثالث،    -ة، مركز أوروبا    القانوني

منظمة أيضاً باسم  (، مرصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية         للشعوب األصلية يف األنديز    الذاتـية 
أيضاً  (اإلنسان احتاد هلسنكي الدويل حلقوق   وق اإلنسان،   ، االحتاد الدويل لرابطات حق    )التنمية التعليمية الدولية  

 ؛االحتاد العاملي لنقابات العمالو ،)باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

منتدى آسيا واحمليط اهلادئ    : املراقـبان عـن املؤسسـتني الوطنيـتني التاليتني حلقوق اإلنسان           )ب( 
ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أستراليا، إندونيسيا، تايلند،        باسم ا (للمؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان      

واللجنة الوطنية االستشارية   ) مجهوريـة كوريا، سري النكا، الفلبني، ماليزيا، منغوليا، نيبال، نيوزيلندا، واهلند          
 .حلقوق اإلنسان بفرنسا

 .ق الردويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن هاييت ببيان يف إطار ممارسة ح -٤١

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان-باء 

 ٤/٢ متابعة القرار -١

 ٢٧ املؤرخ   ٤/٢، ناقش اجمللس متابعة قراره      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣يف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٤٢
ق متابعة قراري جملس حقو   : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة      " واملعـنون    ٢٠٠٧مـارس   /آذار

املقرر اخلاص املعين حبالة    الذي قدمه   ) A/HRC/5/11(وكان أمام اجمللس التقرير     ". ٣/١- ودإ ١/١-اإلنسـان دإ  
 .١/١-قرار دإبال عمالًجون دوغارد، السيد ، ١٩٦٧احملتلة منذ عام  حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية

ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقريرين إىل ويف اجللسة نفسها، قدم كل من رئيس اجمللس ومفوضة األمم ا -٤٣
جلنة التحقيق املعنية بلبنان  اجمللس علماً بآخر املعلومات املتعلقة مبتابعة تقرير  وأحاطا٤/٢اجمللس بشأن تنفيذ القرار 

)A/HRC/5/9( ٣/٣، عمالً بقرار اجمللس)  أدناه٤٧انظر الفقرة .( 
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ساقفة، دزموند توتو، رئيس البعثة الرفيعة املستوى لتقّصي      ويف اجللسـة نفسـها أيضـاً، قدم رئيس األ          -٤٤
وأدىل . بشأن تنفيذ والية البعثة   ) A/HRC/5/20(، تقريراً إىل اجمللس     ٣/١-احلقـائق، املُنشـأة مبوجب القرار دإ      

 .املراقبان عن إسرائيل وفلسطني، ببيانني، بوصف بلديهما بلدين أو طرفني معنيني

لي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة             وأثناء احلوار التفاع   -٤٥
 :على رئيس األساقفة، دزموند توتو

باسم (، إندونيسيا، باكستان  )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 ا، كوبا، ماليزيا، ونيجرييا؛، بنغالديش، اجلزائر، جنوب أفريقي)منظمة املؤمتر اإلسالمي

، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية     ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 العربية السورية، والسودان؛

 منظمة املؤمتر اإلسالمي؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية )ج( 

املركز /منظمة العفو الدولية، مؤسسة بديل: احلكومية التاليةاملراقـبون عـن املـنظمات غـري        )د( 
، منظمة بناي بريث )أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال(الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني    

منظمة ، الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها،       )أيضـاً باسم اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية      (الدولـية   
، )، واحتاد احلقوقيني العرب   االحتاد العام للمرأة العربية   أيضاً باسم   (الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       

 .ومرصد األمم املتحدة

يف بيت  ويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة كريستني تشنكن، عضو البعثة الرفيعة املستوى لتقّصي احلقائق -٤٦
 .، على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية٣/١-لقرار دإحانون، املُنشأة مبوجب ا

 ٣/٣ متابعة القرار -٢

أدىل املراقـبان عـن إسرائيل ولبنان، بوصف بلديهما بلدين معنيني، ببيانني بشأن تقرير مفوضة األمم                 -٤٧
 ). أعاله٤٣انظر الفقرة ) (A/HRC/5/9(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

سـة نفسـها، أدلت الوفود التالية ببيانات تتصل بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق               ويف اجلل  -٤٨
 :اإلنسان

باسم منظمة املؤمتر   (، باكستان   )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 ، كوبا، وماليزيا؛)اإلسالمي

 ت املتحدة األمريكية؛الواليا: املراقب عن الدولة التالية )ب( 

 .جلنة احلقوقيني الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية )ج( 
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يف بيت حانون، املُنشأة مبوجب      ويف اجللسة نفسها، أجابت عضو البعثة الرفيعة املستوى لتقّصي احلقائق          -٤٩
 .حظاهتا اخلتامية، السيدة كريستني تشنكن، على األسئلة املطروحة وقدمت مال٣/١-القرار دإ

، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف       -٥٠
 . ولبنانمجهورية إيران اإلسالميةعن 

 ٤/٨ متابعة القرار -٣

عنية حبالة حقوق   املقررة اخلاصة امل  ، قدمت   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣يف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -٥١
، السيدة سيما مسر، تقرير الفريق      ٤/٨اإلنسـان يف السـودان ورئيسـة فريق اخلرباء املنشأ مبوجب قرار اجمللس              

(A/HRC/5/6) .ًوأدىل املراقب عن السودان ببيان بوصف بلده بلداً معنيا. 

التالية ببيانات وطرحت أسئلة وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة السابعة، أدلت الوفود  -٥٢
 :على السيدة مسر

باسم (، باكستان )باسم االحتاد األورويب(االحتاد الروسي، أملانيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
، مجهورية كوريا، سويسرا، الصني، )باسم جمموعة الدول األفريقية(، تونس، اجلزائر )مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

 كوبا، ماليزيا، املغرب، ونيجرييا؛فرنسا، كندا، 

أستراليا، آيسلندا، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية العربية       : املراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
 السورية، زمبابوي، العراق، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛

 املراقب عن فلسطني؛ )ج( 

 االحتاد األفريقي؛: املراقب عن منظمة حكومية دولية )د( 

اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية     : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        )ه( 
 مجعيةوالتنمية، منظمة العفو الدولية، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، منظمة تضامن النساء األفريقيات،            

، )أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية(حقوق اإلنسان، مرصد حقوق اإلنسان ، االحتاد الدويل لرابطات  للمرأةحواء
 .االحتاد العاملي لنقابات العمالو

ويف اجللسـة نفسها أيضاً، أجاب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وهو أيضاً                 -٥٣
د والتر كالني، والسيدة مسر على األسئلة املطروحة        ، السي ٤/٨عضـو يف فريق اخلرباء املنشأ مبوجب قرار اجمللس          

 .وقدما مالحظاهتما اخلتامية
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  متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان-٤

 ٢/١١١ و٢/١٠٥املقراران 

. ، ناقش اجمللس متابعة مقرراته األخرى     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣يف اجللسـة السابعة أيضاً، املعقودة يف         -٥٤
جمللس تقرير املتابعة الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن الدراسة وكان معروضاً على ا

، وكذلك مذكرة األمانة املتعلقة ٢/١٠٥، املقدم عمالً باملقرر  (A/HRC/5/7)املـتعلقة بـاحلق يف معرفة احلقيقة  
، (A/HRC/5/8)مان التعسفي من اجلنسية     بالتقدم احملرز بشأن التقارير والدراسات املتصلة حبقوق اإلنسان واحلر        

 .٢/١١١عمالً مبقرر اجمللس املقدمة 

 :ويف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات -٥٥

االحتاد الروسي، األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، سويسرا،      : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 فرنسا، وكوبا؛

 إسبانيا، بوليفيا وشيلي؛: ةاملراقبون عن الدول التالي )ب( 

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية،       : املراقـبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )ج( 
رابطة نساء الشعوب   أيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية، و        (واجمللـس الـدويل ملعاهدات اهلنود       

 ).ااألصلية لكند

 ٣/٢ القرار

اجمللَس علماً بآخر املعلومات املتعلقة بتنفيذ قرار يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف اليوم نفسه، أحاط رئيس اجمللس     -٥٦
 ". األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي" واملعنون ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢اجمللس 

 بناء املؤسسات -جيم 

 بالتقدم  اجمللَس علماً بآخر املعلومات املتعلقة    املعقودة يف اليوم نفسه، أحاط رئيس اجمللس        امنة،  يف اجللسـة الث    -٥٧
مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١احملـرز بشأن عملية بناء املؤسسات اليت يتوالها اجمللس، عمالً بقرار اجلمعية العامة              

٢٠٠٦. 

 ).م جمموعة الدول األفريقيةباس(ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اجلزائر ببيان  -٥٨

، أدلت وزيرة خارجية املكسيك، السيدة باتريسيا       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ويف اجللسة التاسعة، املعقودة يف       -٥٩
 .إسبينوزا، ببيان
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 النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا -دال 

 يف إطار   ألصحاب الواليات قواعد السلوك   مدونة  بـناء مؤسسـات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و          
  اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

اجمللَس بأن هناك اتفاقاً على      رئيس اجمللس    ، أبلغ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨يف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -٦٠
، وعلى مشروع مدونة "حدةبناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املت"الـنص الذي أعده الرئيس واملعنون       

 اللذين من املقرر أن ينظر اجمللس       ،يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان       ألصحاب الواليات قواعد السلوك   
 .فيهما معاً

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، قُدم للمجلس تقدير ملا يترتب على مشروع             ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٦١
 إدارية وآثار ٭من آثار، "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة"ملعنون ، اA/HRC/5/L.2القرار 

 .على امليزانية الربناجمية

 النص الذي أعده الرئيس واملعنون      ويف اجللسة نفسها، قرر اجمللس، بدون تصويت، أن هناك اتفاقاً على           -٦٢
وعلى مشروع مدونة قواعد السلوك  ،  )A/HRC/5/L.2" (بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "

 اللذين نظر اجمللس    ،(A/HRC/5/L.3/Rev.1يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         أصحاب الواليات 
ولالطالع على نصي  . ٥/١٠١ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر           . فـيهما معـاً   

 .٥/٢ والقرار ٥/١الفصل األول، الفرع ألف، القرار القرارين، انظر 

ويف اجللسـة نفسها، قرر اجمللس أيضاً بدون تصويت، إرجاء اختاذ إجراء بشأن مجيع مشاريع القرارات                 -٦٣
يونيه / حزيران ١٩واملقـررات اليت مل ُيبت فيها، وبشأن مشروع التقرير إىل اجتماعه التنظيمي، املقرر عقده يف                

 .٥/١٠٢الع على نص املقرر، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ولالط. ٢٠٠٧

                                                      

 .انظر املرفق الثالث ∗
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١

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

 .عامة عن أعمال الدورة اخلامسة للمجلسالتقرير املقدم إىل اجلمعية ال -٣
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 املرفق الثاين

 اآلثار التقديرية، اإلدارية منها واملتعلقة بامليزانية الربناجمية، املترتبة على
 قرارات اجمللس ومقرراته

  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة-٥/١

بناء قدرات جملس حقوق "سان النص املعنون ، اعتمد جملس حقوق اإلن٥/١مبوجـب أحكـام القـرار        -١
، واملرفق بالقرار، مبا يف ذلك تذييله، وقرر أن حييل إىل اجلمعية العامة مشروع قرار               "اإلنسان التابع لألمم املتحدة   

 . العتماده على سبيل األولوية تيسرياً لوضع النص املدرج موضع التنفيذ يف الوقت احملدد

، سيتوىل اجمللس   "بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "عنون  ومبوجب أحكام النص امل    -٢
إنشاء آلية لالستعراض الدوري الشامل، وإجراءات خاصة، وجلنة استشارية جمللس حقوق اإلنسان وإجراء لتقدمي              

أما .  عملها ويـرد يف النص أنه سيتم إنشاء اهليكل التنفيذي آلليات حقوق اإلنسان وحتديد طرائق             . الشـكاوى 
االحتـياجات مـن املوارد اإلضافية املتصلة ببعض من االقتراحات الواردة يف النص املقدم من الرئيس، وحتديداً                 

، ودورات استثنائية وجزء رفيع     )تنظيمية، وما إىل ذلك   /عادية(االقتراحات املتعلقة بعقد دورات إضافية للمجلس       
 مني العام إىل اجلمعية العامة بشأن تنفيذ مقرر جملس حقوق اإلنسان املستوى، فسيجري تناوهلا يف تقرير منفصل لأل

ولذلك لن ُتدرج يف هذا البيان سوى االحتياجات من املوارد اإلضافية اليت تزيد على تلك االحتياجات              . ٣/١٠٤
 .٣/١٠٤النامجة عن تنفيذ املقرر 

 :وخبصوص آلية االستعراض الدوري الشامل، يقرر اجمللس ما يلي -٣

 أن يبدأ االستعراض بعد اعتماد اجمللس آلية االستعراض الدوري الشامل؛ )أ( 

أن تكـون دوريـة االستعراض يف اجلولة األوىل أربع سنوات، وهو ما سيترتب عليه النظر يف                  )ب( 
  دولة يف السنة خالل ثالث دورات للفريق العامل، يدوم كل منهما أسبوعني؛٤٨أوضاع 

السـامية حلقـوق اإلنسان بتلخيص املعلومات الواردة يف تقارير هيئات           أن تقـوم املفوضـية       )ج( 
املعـاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات اليت تبديها الدولة املعنية، ويف غري ذلك من          

 وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أال تتجاوز اجملموعة عشر صفحات؛

اجمللـس أيضاً ما يقدمه أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون يف إطار االستعراض             أن يـراعي     )د( 
وستقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    . الـدوري الشـامل من معلومات إضافية موثوقة وميكن الركون إليها          

 بإعداد موجز هلذه املعلومات ال يتجاوز عشر صفحات؛

وينبغي إنشاء صندوق استئماين    ] يف االستعراض [ا  سـتقرر كل دولة عضو بشأن تكوين وفده         )ه( 
للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل، تيسرياً ملشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، يف آلية                

 االستعراض الدوري الشامل؛
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تلف ستشـكَّل جمموعـة مـن ثالثة مقررين، ُيختارون بالقرعة من بني أعضاء اجمللس ومن خم                )و( 
. من أجل تيسري كل عملية استعراض، مبا يف ذلك إعداد تقرير الفريق العامل   ) جمموعة ثالثية (اجملموعات اإلقليمية   

 وستتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة واخلربة الفنية الالزمتني إىل املقررين؛

وجيوز . اجمللس يف إطار الفريق العامل    سـيجري احلوار التفاعلي بني البلد موضع االستعراض و         )ز( 
لـلمقررين أن يضـعوا قائمة بالقضايا أو املسائل اليت يتعني إحالتها إىل الدولة موضع االستعراض لتمكينها من                  

 .االستعداد مث من إقامة احلوار التفاعلي حول نقاط حمددة، مع ضمان اإلنصاف والشفافية

 :تالية الزمة لتنفيذ االقتراحات املذكورة أعالهوُيتوقع أن تكون املوارد اإلضافية ال -٤

 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بغية ضمان       ٤-وظيفة جديدة برتبة ف   ) ١٧(سـبع عشرة     )أ( 
إعـداد الوثـائق ذات الصلة املقرر تقدميها ألغراض استعراض وضع كل بلد خالل دورات الفريق العامل املعين                  

 الدعم إىل املقررين يف إطار قيامهم بعملية االستعراض وإعداد تقرير اجملموعة باالستعراض الدوري الشامل ولتقدمي
 ؛٢٠٠٧القطرية بداية من عام 

االحتياجات من خدمات املؤمترات الجتماعات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  )ب( 
 ؛٢٠٠٨ملدة ستة أسابيع، بداية من عام 

علومات الالزمة لتوفري التغطية الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية       االحتـياجات مـن خدمات امل      )ج( 
 .والوثائقية، فضالً عن البث الشبكي

 :وُتقدر االحتياجات اإلمجالية من املوارد على النحو التايل -٥

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

ة واجمللس االقتصادي واالجتماعي     شـؤون اجلمعـية العام     ٢الـباب    - ٣ ٨٤٧ ٣٠٠
    وإدارة املؤمترات

 ، حقوق اإلنسان٢٣الباب  - ٣ ١٣٩ ٨٠٠
 ، خدمات املعلومات٢٧الباب  - ٣٥٣ ٧٠٠
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب  - ٣٢٣ ١٠٠
 اجملموع   ٧ ٦٧٢ ٩٠٠

اعتمادات لألنشطة املذكورة أعاله  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومل ُتدرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -٦
ويبدو أنه لن ميكن استيعاب االحتياجات اإلضافية التقديرية ضمن االحتياطات          .  أعاله ٥وكمـا تبيـنه الفقرة      

وبالتايل جيب أن ختصص اجلمعية العامة موارد إضافية لفترة السنتني          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املخصصـة لفترة السنتني     
، ٢٠٠٧ ستكون الزمة بداية من عام       ٤- برتبة ف  ١٧الوظائف اجلديدة ال      ورغم أنه ُيتوقع أن     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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ومبا أنه من املنتظر أن تصدِّق اجلمعية العامة على هذه االحتياجات يف دورهتا الثانية والستني وأن يستغرق التوظيف 
 . عدة أشهر، سيتم النهوض بعبء العمل باللجوء إىل ترتيبات مؤقتة كاستخدام الوظائف الشاغرة

 : وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة، يقرر اجمللس ما يلي -٧

تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فوراً بوضع قائمة علنية بأمساء املرشحني املؤهلني وحفظها  )أ( 
ة وحتديثها دورياً، وتكون هذه القائمة ذات شكل موحَّد وتشمل البيانات الشخصية وجماالت اخلربة الفنية والتجرب

 وُيعلن عن الواليات الشاغرة املقبلة؛ . املهنية

سُينشأ فريق استشاري يقترح على الرئيس قائمة بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة              )ب( 
وسيحصل الفريق على املساعدة من املفوضية السامية . بالواليات املعنية ويستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة

 ؛حلقوق اإلنسان

. ٢٠٠٨-٢٠٠٧سيواصل اجمللس استعراض الواليات بالنظر يف كل والية على حدة خالل دورته              )ج( 
من النص املقدم من الرئيس بشأن [وهلذا الغرض سيمدد اجمللس يف الواليات ريثما يتم جتديدها وفقاً للمرفق األول 

 ].بناء املؤسسات

نية وبالفريق االستشاري، سيلزم توفري وظيفة جديدة برتبة        وبغـية تنفيذ االقتراحات املتعلقة بالقائمة العل       -٨
، سيتم النهوض بعبء العمل عن ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل فترة السنتني    .  للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان    ٣-ف

وبداية من فترة   .  أعاله ٦طـريق اللجوء إىل ترتيبات مؤقتة كاستخدام وظيفية شاغرة للسبب املذكور يف الفقرة              
 . لتنفيذ أحكام بيان الرئيس٣-، ُيقترح إنشاء وظيفة جديدة برتبة ف٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

 :وُيقدر جمموع االحتياجات من املوارد على النحو التايل -٩

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 ، حقوق اإلنسان٢٣الباب  - ١٥٦ ٢٠٠
 يف هاء، اإلدارة، جن٢٨الباب  - ١٧ ٤٠٠
 اجملموع   ١٧٣ ٦٠٠

 اعتمادات لألنشطة املذكورة أعاله، ٢٠٠٩-٢٠٠٨مل ُتدرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -١٠
 دوالر  ١٥١ ٢٠٠ويبدو أنه لن ميكن استيعاب االحتياجات اإلضافية املقدرة مببلغ          .  أعاله ٩كمـا تبينه الفقرة     

لذلك جيب أن ختصص اجلمعية العامة موارد إضافية        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنتني  ضمن االحتياطات املخصصة لفترة ا    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
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، حقوق  ٢٣وبصدد التمديد يف الواليات اخلاصة القائمة، أُدرجت االعتمادات ذات الصلة ضمن الباب              -١١
يزانية الربناجمية املقترحة لفترة     وطُلب توفريها يف إطار امل     ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلنسـان، من امليزانية الربناجمية للفترة       

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

. ستحل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان حمل اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -١٢
ن وميك. وسيقرر اجمللس أن تعقد اللجنة االستشارية دورتني على األكثر يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة أيام عمل

 . ترتيب دورات إضافية على أساس خمصص مبوافقة مسبقة من اجمللس

، توفري موارد مببلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ولتنفـيذ االقتراحات املذكورة أعاله، سيلزم، بداية من فترة السنتني            -١٣
 عضواً  ١٨، حقوق اإلنسان، لتغطية تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي ل             ٢٣ دوالر يف إطار الباب      ٧١٠ ٦٠٠

 .يف اللجنة من املقرر أن حيضروا دورتني كل سنة

، توفري االعتمادات الالزمة لتغطية ٢٠٠٩-٢٠٠٨وطُلب يف إطار امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -١٤
تكالـيف السـفر وبدل اإلقامة اليومي ألعضاء اللجنة السابقة وأفرقتها العاملة وذلك على أساس احملافظة على                 

 . احلايلاملستوى

 أيام، واملطلوبة   ٥أما االحتياجات اخلاصة خبدمات املؤمترات لدورتني للجنة االستشارية تدوم كل منهما             -١٥
، )هاء(٢٨، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات، والباب           ٢يف إطـار الباب     

ثالثة أسابيع يف (متت املوافقة على ختصيصها للجنة الفرعية السابقة       اإلدارة، جنيف، فسُتَغطَّى يف إطار املوارد اليت        
واملبلغ املوفر يف االحتياجات من خدمات املؤمترات مقارنةً باالعتمادات القائمة املخصصة للجنة الفرعية،             ). السنة

ن االجتماعات اإلضافية   واملتمثل يف تكاليف خدمات املؤمترات ملدة أسبوع، فَسُيستخدم لتغطية االحتياجات الناشئة ع           
 ). أدناه١٨انظر الفقرة (اليت سيعقدها الفريق العامل املعين باحلاالت ملدة أسبوع يف إطار إجراء تقدمي الشكاوى 

وسُتَحدَّد االحتياجات من املوارد الالزمة لتغطية تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي وخدمات املؤمترات              -١٦
التابعة للجنة الفرعية السابقة على ضوء استعراض وضع هذه األفرقة العاملة من قبل اجمللس املتعلقة باألفرقة العاملة 

 .يف دورته السادسة

 :ويقرر اجمللس ما يلي.  السابق١٥٠٣وحيل إجراء تقدمي الشكاوى حمل اإلجراء  -١٧

نَشأُ فريقان عامالن متميزان ُتسند إليهما والية حبث البالغات وتوجيه انتبا           )أ(  ه اجمللس إىل األمناط    ُي
 الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

تعني اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان مخسة من أعضائها، واحد من كل من اجملموعات            )ب( 
 ل الفريق العامل املعين بالبالغات؛اإلقليمية، مع املراعاة الواجبة للتوازن بني اجلنسني، من أجل تشكي

تعني كل جمموعة إقليمية ممثالً لدولة من الدول األعضاء يف اجمللس، مع املراعاة الواجبة للتوازن                )ج( 
 بني اجلنسني، ليعمل يف الفريق العامل املعين باحلاالت؛

 . عمل كل دورةجيتمع كال الفريقني العاملني مرتني يف السنة على األقل ملدة مخسة أيام )د( 



A/HRC/5/21 
Page 63 

، توفري املوارد   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ولتنفـيذ االقـتراحات املذكورة أعاله، سيتعني، بداية من فترة السنتني             -١٨
الالزمـة لـتقدمي خدمات املؤمترات لدورتني يف السنة تدوم كل واحدة مخسة أيام لكل من الفريق العامل املعين                   

 .بالبالغات والفريق العامل املعين باحلاالت

 اعتمادات لتغطية تكاليف اجتماعات الفريق العامل ٢٠٠٧-٢٠٠٦درجت ضمن ميزانية فترة السنتني وأُ -١٩
املعين بالبالغات ملدة أسبوعني وتكاليف اجتماعات الفريق العامل املعين باحلاالت ملدة أسبوع، وطُلب أيضاً توفري             

واملبلغ املوفر نتيجة التخفيض    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨نتني  هذه االعتمادات يف إطار امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الس        
يف مدة اجتماعات اللجنة الفرعية السابقة بأسبوع، سُيستخَدم لتغطية تكاليف األسبوع اإلضايف من اجللسات اليت 

 .وبالتايل لن ُيحتاج إىل أية موارد إضافية. سيعقدها الفريق العامل املعين باحلاالت

س القرار املقترح، ستترتب على ذلك احتياجات من املوارد اإلضافية مصنفة           وبإجيـاز، إذا اعـتمد اجملل      -٢٠
 :حسب أبواب امليزانية على النحو التايل

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية

، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي       ٢الباب   - ٣ ٨٤٧ ٣٠٠
    وإدارة املؤمترات

 ، حقوق اإلنسان٢٣الباب  - ٣ ٢٩٦ ٠٠٠
 ، خدمات املعلومات٢٧الباب   ٣٥٣ ٧٠٠
  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   ٣٤٩ ٥٠٠
 اجملموع   ٧ ٨٤٦ ٥٠٠

َتوقَّع أن يواصل اجمللس، يف أيلول          -٢١ ، استعراضه للواليات اخلاصة    ٢٠٠٧سبتمرب  /ويالحظ األمني العام أنه ُي
وبالتايل قد جيدر أيضاً باملالحظة أن البيان املتعلق باالحتياجات اإلضافية          . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ة  القائمة بالنسبة للفتر  

 دوالر سيحال إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني، وهو الوقت            ٧ ٨٤٦ ٥٠٠ذات الصلة املقدرة مببلغ     
 ستكون األمانة العامة يف وضع أفضل حينئذ. الذي يتوقع أن يكون فيه اجمللس قد استكمل استعراضه هلذه الواليات

 .ميكنها من حتديد جمموع املوارد الالزمة لتنفيذ املقررات املعتمدة من جملس حقوق اإلنسان يف الفترة األخرية
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 املرفق الثالث
 قائمة احلضور

 األعضاء
 االحتاد الروسي

 السيد يوري بويشينكو، السيد     ، السيد ألكسندر ماتفيف،   ∗∗، السيد أوليغ ماجلينوف   ∗السـيد فـالريي لوشينني    
 السيد سريغي شوماريف، السيد يوري شرينيكوف،      بافـيل شـرنيكوف، السـيد غـريغوري لوكيانتسيف،          

 السـيد أليكسـي غولتايـيف، السـيدة نتالـيا زولوتوفا، السيدة غالينا خفان، السيد سريغي كوندراتييف،                 
 ليوبوف شابشاف،   يد سيمني ليابيشيف، السيد   السـيد فاالنـتان ماليارشوف، السيد ألكساندر شيدرين، الس        

 .السيدة كاترينا ياروفتسينا

 أذربيجان

 .، السيد آزاد جعفروف، السيد حممد طاليبوف، السيد سيمور ماردالييف∗السيد إلشني أمريبايوف

 األرجنتني

فريديريكو فياغاس   ، السيد ∗∗، السيد سريخيو سريدا   ∗ دومونت .، السيد ألبريتو خ   ∗السـيد روبريتو غارسيا موريتان    
 .بلتران، السيد أنطونيو إدواردو سيوارد

 األردن

 .، السيد حسام احلسيين، السيد بشار أبو طالب، السيد حسام قدح، السيد حممد هنداوي∗موسى بريزاتالسيد 

 إكوادور

 .، السيد لويس باياس بالديبييسو، السيدة ليتيسيا باكرييزو خومسان∗هولغوين. خوان فالسيد 

 نياأملا

، السيد مارتن هوث، السيد     ∗∗، السيدة برجييتا زيفكر أبري    ∗، السيد مايكل شتاينر   ∗السيد غونتر نوكه  
أندرياس بريغ، السيد أنكي كونراد، السيد مارتن فريك، السيدة نيكول بيريلر، السيدة نيكوال برانت،              

 .السيد غونار بريكماير، السيدة إيزابيل فالتر

 إندونيسيا

، السيد سوريانا ساستراديريدجا، السيد     ∗∗، السيد غوسيت آغونغ فيساكا بوجا     ∗يبيسونوالسيد مكارم و  
 . و، السيد عبد احلكيم نوسنتاراحممد أنشور، السيد بين يان بيتر سياهان، السيد هاري برابو

                                                      

 .ممثل ∗
 .مناوب ∗∗
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 أوروغواي

باولني ، السيدة أليخندرا دي بييس، السيدة       ∗∗أليخاندرو أرتوسيو ، السيد   ∗ريـنالدو غارغانو  السـيد   
 . دابييس، السيدة لورديس بوين

 أوكرانيا

، السيدة سفيتالنا هومونوفسكا، السيدة تتيانا      ∗∗، السيد يفهن بريشيدا   ∗السـيد فولودميـري فاسـيلنكو     
 .، والسيدة أولينا أرمتيوكسيمينتوتا، السيدة أولينا بترنكو

 باكستان

 السيد   السيد مريان أمحد صديقي،    ر،، السيد مزهر إقبال، السيد أفتب خوخ      ∗السـيدة هتميـنا جـاجنوا     
أرزو سيده، السيد وقاس علي     مرغوب سليم بات، السيد سيد علي غيالين، السيد أمحر إمساعيل، السيد            

 .صقيب

 البحرين

 . رجب. شاهني، السيد عمار م.، السيد ياسر ج∗السيد عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا

 الربازيل

، السيد كارلوس   ∗∗، السيدة أنا لوسي جنيت كابرال بيترسن      ∗سيوالسـيد سـريجيو أبريو إي ليما فلورين       
السيد  ، السيدة كالوديا دي آخنيلو باربوسا، السيدة لوسيانا دا روشا مانزيين،          ∗∗إيدواردو دا كوهنا أوليبريا   

 .سيلفيان روسي برويركومنيسكي، السيدة يفيريا موريو 

 بنغالديش

 السيد حممد عناية املوىل، السيدة سعدية فائز النسا، السيد          ، السيد مستظفر الرمحن،   ∗السـيد توفيق علي   
 . أمحد.نعيم أ

 بولندا

، السيد مارسني ناوروت، السيد مريوسالف لوشكا، السيد أندريه ميشتال،          ∗السيد جيسالف راباسكي  
السـيدة كريسـتينا زوريـك، السيدة أغنييشكا فيزنكييفتش، السيد ماّسيه يانتشاك، السيدة أغنييشكا     

 . السيدة بوغوميال وارشاليفسكاوزا،كال

 بريو

، السيد خوان بابلو بيغاس، السيد     ∗∗، السيد كارلوس شوكانو   ∗بونسـي بيبانسـو   السـيد إيـدواردو     
 .ة جنيس ساندرين سيمونألييخاندرو نريا شانتشيس، السيد إنيت سيبايوس، السيد
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 تونس

، السيد حامت األندلسي، السيد علي      ، السيد رضا مخاخم، السيد حممد شقراوي      ∗السـيد مسـري العبيدي    
 .شريف، السيد مسري الدريدي

 اجلزائر

السيد احلسن  السيد أمحد سعد،    ، السيد حممد بصديق، السيد حممد شعبان،        ∗إدريـس اجلزائري  السـيد   
 . الباي، السيد بومدين ماحي، السيد مسري الستييت

 اجلمهورية التشيكية

لسيدة ، ا السيد بيتر هناتيك  ة بيانكا سوسكوفا،    ، السيد ∗∗ر بافيل هونش  ، السيد ∗السـيد توماس هوساك   
 .سوزانا ستبوروفا

 مجهورية كوريا

هوك هوانغ، السيد هون جو يل، السيد        -ون  ج، السيد   ∗∗ هي تشانغ  -السيد دونع   ،  ∗ جويل -سونغ  السـيد   
 . د شول يل وو كيم، السي- هيم بيك، السيد بيل - مني ليم، السيد بوم -سانغ يونغ يل، السيد هون 

 جنوب أفريقيا

،  مونتويدي، السيد صمويل كوتاين، السيدة برواله نايدو       .، السيد بيتسو د   ∗السـيدة كالودين متشايل   
 سيدة كتالرينغ سيّبل متلهاكو، ال

 جيبويت

 .∗السيد حممد زياد دواله

 رومانيا

 أرهريي، السيدة   ، السيدة براندوسا بريديسكو، السيدة ستيلوتا     ∗ رومـيولوس كوستيا   -السـيد دورو    
 .أنا ماريا ستويانفلورنتينا فويكو، السيد نيكوالي بليندو، السيدة إلزابيتا دافيد، السيدة 

 زامبيا

 . ، السيدة أنسيال سيتجيال، السيد ألفونسو زولو∗∗، السيد ماتياس داكا∗السيد لف متيسا

 سري النكا

 فريناندو،  . س . ج .السيد و دايان جاياتيليكي،   يد  ، الس ∗∗دي سيلفا . ر.  س ، السيد ∗السيد ماهيندا مساراسينغي  
 أمري أجود،   . ل . أماراورداين، السيد سوميدا إيكاناياكي، السيد أُ      . د . ك .السـيد ياسانتا كوداغودا، السيد ج     
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 دوغـالس ديفانـندا، السـيد كيلـيا رامـبوكويال، السـيد الليث فرياتنغا، السيد باليتا كوهونا،                 السـيد   
  .تافاراجا. السيد س

 السنغال

داود ماليغوي سيين،   السيد شيخ تيديان تيام، السيد      عبدو سالم ديالو،    ، السيد   ∗السيد موسى بوكار يل   
حممد مامدو سيك، السيد إحلاجي أبو بوي، السيد عبد الوهاب حيدرة، السيد السيد ناديام غاي، السيد 

 . ماليك سو، السيد سامبا فاياألمني تياو، السيد 

 سويسرا

، السيدة جاين  ∗∗ دانيال فينيي  -، السيد جان    ∗∗، السيدة مورييل بريسيت كوهني    ∗لـيز غوديه  السـيد ب  
 . السيد فلوريان دي كومن، السيدة ألكسندرا فازيلن تو ديونغ، آفولكن، السيدة 

 الصني

يوشنغ كي، السيدة كسياوكسيا رن، ، السيد ∗∗ة زهوا دونغ، السيد∗∗يفان ال، السيد ي∗ينغي شينغالسيد 
 .لسيد يي جانغ، السيدة لينغكساو ليوا

 غابون

 . سامويل نانغ نانغ، السيد ∗السيد باتريس توندا

 غانا

 .، السيدة لوريتا أسييدو∗∗، السيد بول آرَيْن∗السيد كوابينا ديودو

 غواتيماال

مارتينيس  السيدة إنغريد    ة ستيفاين هوخشتيتر،  ، السيدة أخنيال شابيس بّييت، السيد     ∗السـيد كـارلوس مارتينيس    
 . رانك دي سبرييسن سليداد أريوال، السيدة إليزابيت بالديغاليندو، السيدة سوملي باريوس مونزون، السيدة سو

 فرنسا

، السيد ميشيل دوسان، السيد كريستوف غيلو، السيد جاك بيليه، السيد آرمون     ∗ موريس ريبري  -السـيد جون    
دوفيل، السيد فابيان فيشي، السيد رافاييل دروزفسكي، السيد        ريبريول، السيد دانيال فوجني، السيد فرانسوا فان      

 .  السيد مارك جياكوميينالسيدة دورويت باسي،إميانويل بينيدا، السيد رافاييل تراب، السيدة غاليان بالرييه، 

 الفلبني

 .سل فرينانديس خيسوس إنريكه غارسيا، السيدة اليالسيد، ∗∗ة جنيفري ماهيلوم واست، السيد∗السيد إنريكه مانالو
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 فنلندا

، السيدة كاتري سيلفربريغ، السيد ∗∗، السيدة ساتو ماتيال∗∗، السيدة يوهانا سوربا∗السيد فيسا هيمانني
 .آين فالوفريتا، السيدة يوانا كاجوساريالسي كيسالو، السيدة كريسيت بويانكوكا، السيدة 

 الكامريون

، السيد سامويل مفوندو أيولو، السيد  أوديت ميلونوالسيد ياب أبدو، السيدة ،  ∗السيد فرانسيس نغانتشا  
 . السيد بريتان بيدميا،امميشيل ماهويف، السيدة شانتال نا

 كندا

، السيد روبرت سنكلري، السيد جون فون كوفمان، السيد كرمي أميغان،           ∗∗، السيد تريي كورمييه   ∗السيد بول ماير  
 . السيدة باتريسيا زافريوشا، السيدة ماري واددي نيلسون، السيدة ناديا ستيور، السيدة هيدي مسيث، السيدة سين

 كوبا

، السيد يوري أرييل غاال     ∗، السيد رودولفو رّيس رودريغيس    ∗السيد خوان أنتونيو فرنانديس باالسيوس    
ة فيلما توماس   ، السـيدة ماريا دل كارمن هرييرا، السيد كارلوس هورتادو البرادور، السيد           ∗∗لوبـيز 

 .السيد رافاييل غارسيا كوالدابيل الروزا دومينغس، رامرييز، السيد أ

 مايل

 .، السيد باكاري دومبيا، السيد سيكو كاسي، السيد احلكوم مايغا∗السيد صّديقي األمني سو

 ماليزيا

 .  واستمورلند بالون، السيد إدهام موسى خمتار، السيد∗∗، السيد حممد زين عمران∗السيدة كينغ يب هسو

 املغرب

إدريس إصبعني، السيد إدريس جنيم، السيد علي برغاشم، السيد عمر          ، السيد   ∗ لوليشكي السـيد حممد  
رايب، السيد إبراهيم بسطاوي، السيد محيد بن حدو، السيد عمر قاديري، السيدة فاطمتو منصور، السيد     

 . إبراهيم باليل، السيدة فطيمة سيده، السيدة مشغوله بعمار

 املكسيك

، السيد لويس ألفونسو دي     ∗∗السيد خوان مانويل غوميس روبليدو    ،  ∗ا كانتيانو السيدة باتريسيا إسبينوز  
السيد إيرامسو مارتينيس، السيد خوسيه أنطونيو      السيد أليخاندرو نيغوين،    ، السيد بابلو ماسيدو،     ∗∗ألبا

السيد  السيد غوستافو تورس،  غيفارا، السيدة دولسي بايي، السيدة إيليا سوسا، السيدة ماريانا أوليفريا،           
 .السيدة غراسيا برييزا، السيد فيكتور أبيلس، السيدة مارسيلينا كروزفيكتور خنينا، 
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 اململكة العربية السعودية

حممد القنيبط، السيد ممدوح الشمري، السيد ، السيد العزيز هنيدي، السيد عبد ∗السيد عبد الوهاب عطار
اهللا آل الشيخ، السيد فؤاد راجح، السيد فهد آل أمحد فوزان آل فوزان، السيد عبداهللا رشوان، السيد عبد

 . عيسى، السيد يوسف علي الصايب

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيدة سيدة هلني أبتون، السيد روب ديكسون،       ة ريبييدا ساغار، ال   ، السيد ∗السـيد نـيكوالس ثورن    
ينيز ريغن، السيد مايكل واتسن، السيدة سيلفيا       كاتـريونا غاسـكيل، السيد روبرت الست، السيدة د        

 . شوبس، السيد بابو رامان

 نيجرييا

. السيد أوزو نووبو، السيد كلومبس أ     ، السيد فرانك إيسوه،     ∗∗، السيد بايو أجاغيب   ∗السـيد مارتن أوهومواهبي   
 .فى كيداأوكارو، السيد أوصمان ساركي، السيد أوسيتادينما أنادو، السيد حممد حيدره، السيد مصط

 اهلند

، السيد راجيف شاندر، السيد فيجاي كومار       ∗∗، السيد موهندر غروفر   ∗السـيد سواشـباوان سـينغ     
 .السيدة نوتان ماهاوارالسيد مونو ماهاوار، راميش، . السيد ستريفيدي، السيد كوماريسان إيالنغو، 

 هولندا

 كابييين فان دي كوبييو، السيدة      ون ماري ، السيدة ∗∗، السيد بيي دي كلريك    ∗السـيد بودوين فان إينينام    
هـيدا سامسـون، السيد بييتر راماير، السيدة سوزان دو غروت، السيدة إمييلي كويت، السيد أموري                

 .ديربوين، السيد ساين كاسياغر، السيدة ليوين فان تونغرن، السيد هانس فان بالن

 اليابان

، السيد تيتسويا   ∗∗، السيد هريوشي مينامي   ∗∗ مياغاوا ماكيوالسيد   ،∗∗السيد ماساتو كيتارا  ،  ∗السـيد إيشريو فوجيساكي   
 يوكيكيو يامادا، السيد أكريا كاتو،      السيدةالسيد أوسامو يامانكا، السيد شو ناكاغوا،       السيد شيغارو أوريهارا،    كيمورا،  

 السيد ديريك   السـيدة يوكـيكو هارميوتو، السيدة ماساكو ساتو، السيد هريواكي أوتاوا، السيدة توموكو ماتسوزاوا،             
 .اسكيليسكي، السيدة تومومي شيوا، السيد يوجي ياماموتو، السيدة نوريكو تاناك
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثَّلة مبراقبني
 إثيوبيا
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 ألبانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أندورا
 أنغوال

 أوزبكستان
 غنداأو

 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 وسبوركينا فا
 البوسنة واهلرسك

 تايلند
 تركيا
 توغو

 جامايكا
 اجلماهريية العربية الليبية

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 انيا املتحدةمجهورية ترت

  ليشيت-مجهورية تيمور 
   الدميقراطية

 اجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية كوريا الشعبية 
 الدميقراطية   

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 اليوغوسالفية مجهورية مقدونيا

  السابقة  
 مجهورية مولدوفا

 الدامنرك
 الرأس األخضر

 زمبابوي
 ينوسان مار
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السودان
 السويد
 شيلي
 صربيا
 العراق
 غينيا

 غينيا االستوائية
 فرتويال

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان

 كرواتيا

 كمبوديا
 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 التفيا

 لكسمربغ
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 ليسوتو

 لطةما
 مدغشقر

 مصر
 ملديف
 منغوليا
 موريتانيا
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليمن
 اليونان
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 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني
 الكرسي الرسويل

 املراقبون اآلخرون
 فلسطني

 األمم املتحدة
 وضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمف

 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 صندوق األمم املتحدة للسكان

 وكالـة األمـم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني       
    الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا
 مكتب العمل الدويل  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 املنظمات احلكومية الدولية
 االحتاد األفريقي  جامعة الدول العربية

 جملس أوروبا  املنظمة الدولية للفرانكوفونية

 االحتاد األورويب  
 كيانات أخرى

 اللجنة الدولية للصليب األمحر  مجاعة فرسان مالطة

 ل األمحراالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلال  

 املنظمات غري احلكومية
 املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري العام

 املركز اآلسيوي للموارد القانونية  املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

  العامل الثالث-مركز أوروبا   العامل الرابع-احلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة 
 هيئة الفرانسيسكان الدولية   الطفولةالتحالف الدويل إلنقاذ

 جلنة األصدقاء العاملية للتشاور  االحتاد الدويل لنقابات العمال
 التحالف النسائي الدويل  االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

 الرابطة الدولية للحرية الدينية  احلركة العاملية لألمهات
 لس الدويل للمرأةاجمل  املنظمة الدولية للرؤيا العاملية

 االحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة  
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 املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري اخلاص

 املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية  املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية

 جلنة احلقوقيني الدولية

 ية ليهود األمريكتنياللجنة الدول

مـنظمة العمـل الدويل من أجل السالم والتنمية يف           
    منطقة البحريات الكربى

اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان  اجمللس الدويل للمرأة اليهودية
 احلق، القانون يف خدمة اإلنسان  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

 منظمة العفو الدولية  دويل لألخصائيني االجتماعينياالحتاد ال

 دائرة املعلومات املناهضة للعنصرية  االحتاد الدويل للنساء اجلامعيات

 الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان

 رابطة منع التعذيب  احتاد هلسنكي الدويل حلقوق اإلنسان

 اجلمعية التونسية حلقوق الطفل   للدراسات اإلنسانية واألخالقيةاالحتاد الدويل

 الطائفة البهائية الدولية  الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتررها

 معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  الشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة املسنني

 قوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالءاملركز املعين حب  املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم

املـنظمة الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      
    العنصري

 حركة دميقراطيي الوسط الدولية 

 اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز األوائل

 املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية

 االحتاد الدويل للقلم

 لسيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلرييةمجاعة ا 

 اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

 اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية  الرابطة الدولية حلرية التديُّن

 احلركة الدولية للدفاع عن األطفال  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

 التنمية مع املرأة من أجل عهد جديدبدائل   اجلمعية الدولية للشعوب املعرضة للخطر

مـنظمة رصـد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة       
    يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

املنطقة األوروبية لالحتاد الدويل للسحاقيات واملثليني      
    جنسياً
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 احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها  اجمللس السوداين للمنظمات الطوعية

 احتاد احلقوقيني العرب

 فريق العمل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية

 احتاد أتراك غرب تراس يف أوروبا 

 منظمة تضامن النساء األفريقيات

 املؤمتر العام للسبتيني  الرابطة الدولية ملكافحة العنصرية والعداء للسامية

 الجتار بالنساءالتحالف العاملي ملكافحة ا  االحتاد اللوثري العاملي

  هاداسا-املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا   منظمة الوالية الدولية

 مجعية حواء للمرأة  الرابطة الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية

 جملس حقوق اإلنسان يف أستراليا  منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين

 حقوق اإلنسانمرصد   اجمللس النروجيي لالجئني

الـرابطة النسائية الدولية لعموم منطقة احمليط اهلادئ       
    وجنوب شرقي آسيا

 مهندسو العامل 

 الرابطة الدولية للتعاون بني األديان

احلـركة الكاثوليكية الدولية للسالم، باكس كريسيت،      
باكس رومانا، احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون       

  الدولية للطالب الكاثوليكالفكرية والثقافية واحلركة

 مرصد األمم املتحدة

 املركز العاملي لتبادل املعلومات

 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية

 منظمة الشباب التبشريي

 الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب 

 الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني

  الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهودالرابطة

 اجلسور الدولية للعدالة

 اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة

 رابطة األرض من أجل طاقة نظيفة

 منظمة مراسلون بال حدود الدولية

 مجعية محاية اجلنني
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 القائمة

 اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية  معهد التركيب الكوكيب

 الدولية" بناي بريث"منظمة   ؤسسة البوذية الدوليةامل

 منظمة التنمية التعليمية الدولية

 التحرير

 جلنة دراسة تنظيم السالم 

 االحتاد األورويب للعالقات العامة

 مؤسسة فريدريتش إيربت  املنظمة الدولية لتطوير الرعاية الطبية

حـركة مناهضـة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني         
 لشعوبا

 منظمة سريفاس الدولية

 3HOمؤسسة  

االحتـاد الـدويل حلمايـة حقوق األقليات العرقية         
    والدينية واللغوية وغريها من األقليات

 حركة التصاحل الدولية  مركز اليونسكو يف إقليم الباسك

 اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية  م العامليجملس السال

 مركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم  
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 املرفق الرابع
 قائمة بوثائق اجمللس

 وثائق سلسلة النشرات العامة اليت صدرت يف الدورة الرابعة، واليت أرجئ النظر فيها إىل الدورة اخلامسة 

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 A/HRC/4/3 ٢ رير بشأن حالة حقوق اإلنسان يف هاييت أعده اخلبري املستقل لوي جوانيهتق

تقريـر اخلـبري املسـتقل املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو              
 الدميقراطية، تيتينغا فريديريك باسريي

٢ A/HRC/4/7 

تحدة مذكرة مقدمة من مفوضة األمم امل     : حقـوق اإلنسان والتضامن الدويل    
 السامية حلقوق اإلنسان، حتيل هبا تقرير اخلبري املستقل 

٢ A/HRC/4/8 

تقرير مقدم من املمثلة الشخصية للمفوضة      : حالـة حقـوق اإلنسان يف كوبا      
 السامية حلقوق اإلنسان، السيدة كريستني شانيه

٢ A/HRC/4/12 

 A/HRC/4/16 ٢ ان سيفريينتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، أدري

تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى            
 معيشي مناسب، ميلون كوثاري

٢ A/HRC/4/18 

ـ  موجـز الرسائل املوجَّهة إىل احلكومات وجهات مؤثرة أخرى   :ـــــ
 والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/18/Add.1 

Corr.1و 
 A/HRC/4/18/Add.2 ٢ )٢٠٠٦أغسطس / آب١٥يوليه إىل / متوز٣١(إىل أستراليا البعثة : ـــــ

ـ  نوفمرب / تشرين الثاين٢٠(مذكرة أولية بشأن البعثة إىل إسبانيا      : ـــــ
 )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١إىل 

٢ A/HRC/4/18/Add.3 

ي وكره تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصر
موجز للحاالت اليت   : األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، دودو ديني         

 أُحيلت إىل احلكومات والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/19/Add.1 

 A/HRC/4/19/Add.3 ٢ )٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧-١٢(البعثة إىل االحتاد الروسي : ـــــ

لضحايا االجتار تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنـية جبوانـب حقوق اإلنسان            
 باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، سيغما هدى

٢ A/HRC/4/23 

Corr.1و 
 A/HRC/4/23/Add.1 ٢ موجز للحاالت اليت أُحيلت إىل احلكومات والردود الواردة منها: ـــــ

 A/HRC/4/23/Add.2 ٢ - أكتوبر/ تشرين األول٢٩( البعثة إىل البحرين وعمان وقطر: ـــــ



A/HRC/5/21 
Page 76 

 

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 وCorr.1 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢
 A/HRC/4/25 ٢ تقرير املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، لياندرو ديسبوي

 A/HRC/4/25/Add.1 ٢ احلالـة الراهنة يف بلدان أو أقاليم حمددة : ـــــ

 A/HRC/4/25/Add.2 ٢ )٢٠٠٧مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٥(البعثة إىل ملديف : ـــــ

 A/HRC/4/25/Add.3 ٢ مذكرة أولية عن البعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية: ـــــ

 A/HRC/4/30 ٢ تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلري

الرسائل املوجَّهة إىل احلكومات وجهات مؤثرة أخرى والردود        : ـــــ
 الواردة منها

٢ A/HRC/4/30/Add.1 

ـ   ٦ -أبريل  / نيسان ٢٩(مذكـرة أولية عن البعثة إىل بوليفيا        : ـــــ
 )٢٠٠٧مايو /أيار

٢ A/HRC/4/30/Add.2 

 A/HRC/4/36 ٢ تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، ياش غاي

 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة للدورة اخلامسة

بند جدول  
 األعمال

الوثيقةرمز   

 A/HRC/5/1 ١ جدول األعمال املؤقت

 A/HRC/5/1/Add.1 ١ شروح جدول األعمال املؤقت

مذكرة من األمانة بشأن تقرير اخلبري املستقل املعيَّن من ِقبل األمني العام واملعين             
 حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

٢ A/HRC/5/2 

عنية حبالة حقوق اإلنسان يف     مذكـرة من األمانة بشأن تقرير املقررة اخلاصة امل        
 السودان، سيما مسر

٢ A/HRC/5/4 

تقريـر مقـدَّم مـن املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات              
 والنفايات الُسمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/5 

 A/HRC/5/5/Add.1 ٢ مذكرة أولية عن البعثة إىل أوكرانيا: ـــــ

تقريـر عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور أعده فريق اخلرباء املكلف مبوجب          
 برئاسة املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق ٤/٨قـرار جملـس حقوق اإلنسان       

اإلنسـان يف السـودان، والذي يتألف من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية             

٢ A/HRC/5/6 
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بند جدول  
 األعمال

الوثيقةرمز   

رر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      باألطفـال والرتاعـات املسلحة، واملق     
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة 
املدافعـني عـن حقـوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان             

عنية للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقررة اخلاصة امل
 مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

تقريـر مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف معرفة             
 احلقيقة

٢ A/HRC/5/7 

الـتقدم احملـرز بشأن التقارير والدراسات املتصلة حبقوق اإلنسان واحلرمان           
 مذكرة من األمانة: التعسفي من اجلنسية

٢ A/HRC/5/8 

تقريـر املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن متابعة تقرير جلنة التحقيق املعنية            
 بلبنان

٢ A/HRC/5/9 

دراسة : الـربامج السياسـية اليت تشجع على التمييز العنصري أو حترض عليه           
حمدَّثـة أعدهـا املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز            

 انب وما يتصل بذلك من تعصب، دودو دينيالعنصري وكره األج

٢ A/HRC/5/10 

 أعده املقرر اخلاص  ١/١-تقرير بشأن عدم تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ        
، ١٩٦٧املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام            

 جون دوغارد

٢ A/HRC/5/11 

امل بني الدورات املعين جبدول     الفـريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية الع      
أعمـال جملس حقوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله ونظامه           

ورقة غري رمسية بشأن أساليب     : ٣/٤الداخـلي، املُنشـأ مبوجب قرار اجمللس        
مانالو . العمـل والنظام الداخلي أُعدَّت حتت إشراف امليسِّر، السيد إنريكي أ          

 ٢٠٠٧يل أبر/ نيسان٢٧، )الفلبني(

٢ A/HRC/5/12 

ـ  ورقـة غري رمسية بشأن جدول األعمال وبرنامج العمل         : ـــــ
السـنوي أُعـدَّت حتت إشراف امليسِّر، السيد كارلوس رامريو مارتيرت           

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )غواتيماال(

٢ A/HRC/5/13 

الفـريق احلكومـي الدويل املفتوح العضوية العامل بني الدورات املعين بوضع            
رائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل، املُنشأ عمالً مبقرر جملس حقوق           ط

ورقـة غري رمسية بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل         : ١/١٠٣اإلنسـان   
أُعـدَّت حتت إشراف امليسِّر ونائب رئيس جملس حقوق اإلنسان، السيد حممد   

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )املغرب(لوليشكي 

٢ A/HRC/5/14 
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بند جدول  
 األعمال

الوثيقةرمز   

ـ  ريق احلكومـي الدويل املفتوح العضوية العامل بني الدورات املعين بتنفيذ           الف
، املُنشأ عمالً مبقرر جملس     ٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة       ٦الفقرة  

ورقة غري رمسية بشأن إجراء تقدمي الشكاوى أُعدَّت        : ١/١٠٤حقوق اإلنسان   
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )سويسرا(حتت إشراف امليسِّر، السيد بليز غوديه 

٢ A/HRC/5/15 

ورقة غري رمسية بشأن مشورة اخلرباء أُعدِّت حتت إشراف         : ـــــ
امليسِّـر ونائـب رئـيس جملس حقوق اإلنسان، السيد موسى بريزات            

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧، )األردن(

٢ A/HRC/5/16 

ـ  ورقـة غري رمسية بشأن اإلجراءات اخلاصة أُعدَّت حتت         : ـــــ
 ١٧،  )اجلمهورية التشيكية (يسِّـر، السـيد توماس هوسك       إشـراف امل  

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

٢ A/HRC/5/17 

 موجَّهة من رئيس جامعة األمم املتحدة إىل ٢٠٠٧مايو / أيار١٨رسالة مؤرخة 
 رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/18 

 موجَّهة من رئيس جلنة تنسيق      ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١٤رسـالة مؤرخـة     
 ات اخلاصة إىل رئيس جملس حقوق اإلنساناإلجراء

٢ A/HRC/5/19 

تقريـر البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق يف بيت حانون، املنشأة مبوجب            
 ٣/١-القرار دإ

٢ A/HRC/5/20 

 A/HRC/5/SR.1-9 ٢ احملاضر املوجزة للجلسات اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة

Add.1و 

 ادرة يف سلسلة النشرات احملدودة الوثائق الص

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 A/HRC/5/L.2 ٢ بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

مدونـة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس           
 حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/L.3/Rev.1 

سامية حلقوق اإلنسان عن متابعة تقرير جلنة       تقريـر مفوضـة األمم املتحدة ال      
 التحقيق املعنية بلبنان

٢ A/HRC/5/L.4 

متابعة تنفيذ قراَري جملس    : حالـة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة       
 ٣/١- ودإ١/١-حقوق اإلنسان دإ

٢ A/HRC/5/L.5 
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لس  الذي اعتمده جم   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨مـتابعة تنفيذ القرار     
" ٤/١٠١-متابعة تنفيذ املقرر دإ   "حقـوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون        

 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
 "حالة حقوق اإلنسان يف دارفور"يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 

٢ A/HRC/5/L.6 

 A/HRC/5/L.10 ٢ مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان

 A/HRC/5/L.11 ٢ مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان

 الوثائق الصادرة يف السلسلة احلكومية 

بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 موجَّهة من البعثة الدائمة لكوبا لدى       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤رسالة مؤرخة   
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/1 

 موجَّهة من البعثة الدائمة ٢٠٠٧مايو / أيار ٣مذكـرة شـفوية مؤرخة      
لتركـيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحدة            

 السامية حلقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/5/G/2 

 موجَّهة من البعثة الدائمة ململكة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨مذكرة شفوية مؤرخة    
  اإلنسان األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوقكمبوديا لدى مكتب 

٢ A/HRC/5/G/3 

 موجَّهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٦مذكـرة شـفوية مؤرخة      
للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف واملؤسسات          

 املتخصصة يف سويسرا إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/5/G/4 

 موجَّهة من سفري مجهورية كوريا      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨رسـالة مؤرخـة     
الشـعبية الدميقراطـية وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل             

 رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/5 

 موجَّهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١مذكـرة شفوية مؤرخة     
مم املتحدة يف جنيف واملنظمات الدولية األخرى يف        لتركـيا لدى مكتب األ    

 سويسرا إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/6 

 موجَّهة من بعثة مجهورية     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٧مذكـرة شـفوية مؤرخة      
السـودان الدائمـة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف واملنظمات الدولية            

  حقوق اإلنساناألخرى يف سويسرا إىل أمانة جملس

٢ A/HRC/5/G/7 
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بند جدول  
 األعمال

 رمز الوثيقة

 موجَّهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١مذكـرة شفوية مؤرخة     
 لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/8 

 موجَّهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤مذكـرة شفوية مؤرخة     
 األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسانللبحرين لدى مكتب 

٢ A/HRC/5/G/9 

يونيه موجَّهة من البعثة الدائمة لقربص لدى / حزيران١٤مذكرة شفوية مؤرخة 
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/10 

 الدائم جلمهورية    موجَّهة من املمثل   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨رسـالة مؤرخة    
كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس 

 حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/11 

 موجَّهة من البعثة الدائمة لالحتاد      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩مذكرة شفوية مؤرخة    
 الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/12 

 موجَّهة من البعثة الدائمة للصومال      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣رسـالة ٍمؤرخة    
 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/5/G/13 

Documents issued in the non-governmental organizations series 

Symbol Agenda 
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A/HRC/5/NGO/1 2 Joint written statement submitted by Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS), Commonwealth 
Human Rights Initiative, Conectas Direitos 
Humanos, International Helsinki Federation for 
Human Rights (IHF) and Open Society Institute 
(OSI), non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/2 2 Written statement submitted by Nord Sud XXI, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/3 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/4 2 Written statement submitted by UNESCO Centre of 
Catalonia, a non-governmental organization on the 
Roster 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (continued) 

Symbol Agenda 
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A/HRC/5/NGO/5 2 Written statement submitted by Franciscans 
International (FI), a non-governmental organization 
in general consultative status 

A/HRC/5/NGO/6 2 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC), a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/5/NGO/7 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/8 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/9 2 Joint written statement submitted by the 
International Alliance of Women (IAW), 
Commission of the Churches on International Affairs 
of the World Council of Churches (CCIA/WCC), 
non-governmental organizations in general 
consultative status, Conscience and Peace Tax 
International (CPTI), Dominicans for Justice and 
Peace (Order of Preachers), Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, Interfaith International, 
Pax Romana (International Catholic Movement for 
Intellectual and Cultural Affairs and International 
Movement of Catholic Students), Temple of 
Understanding (TOU), Women’s International 
League for Peace and Freedom (WILPF), Women’s 
World Summit Foundation (WWSF), World 
Organization Against Torture, non-governmental 
organizations in special consultative status, Institute 
for Planetary Synthesis (IPS), International Peace 
Bureau, International Society for Human Rights 
(ISHR), UNESCO Centre Basque Country 
(UNESCO Etxea) and 3HO Foundation, 
non-governmental organizations on the Roster 

A/HRC/5/NGO/10 2 Written statement submitted by the Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peoples 
(MRAP), a non-governmental organization on the 
Roster 

A/HRC/5/NGO/11 2 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC), a non-governmental 
organization in general consultative status 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/5/NGO/12 2 Written statement submitted by International 
Educational Development (IED), Inc., a 
non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/5/NGO/13 2 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/14 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/15 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/16 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/17 2 Exposición escrita presentada por la International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH), 
organización no gubernamental reconocida como 
entidad consultiva especial 

A/HRC/5/NGO/18 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/19 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/20 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/21 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/22 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/23 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/24 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/25 2 Exposé écrit par la Federation Internationale des 
Ligues des Droits de L’homme (FIDH), organisation 
non gouvernementale dotée du statut consultatif 
spécial 
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A/HRC/5/NGO/26 2 Written statement submitted by the Commonwealth 
Human Rights Initiative, a non-governmental 
organization in the special consultative status 

A/HRC/5/NGO/27 2 Joint written statement submitted by Europe-Third 
World Centre, World Federation of Trade Unions 
(WFTU), non-governmental organizations in general 
consultative status, and Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), 
a non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/5/NGO/28 2 Written statement submitted by the International 
NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 
a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/29 2 Written statement submitted by Foodfirst 
Information and Action Network - FIAN, a 
non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/5/NGO/30 2 Exposé écrit par le Mouvement contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples (MRAP) organisation 
non gouvernementale inscrite sur la Liste 

A/HRC/5/NGO/31 2 Written statement submitted by Conectas Direitos 
Humanos, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/5/NGO/32 2 Joint written statement submitted by the American 
Indian Law Alliance (AILA), the Assembly of First 
Nations - National Indian Brotherhood (AFN), the 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action (FAIRA), the Indigenous World Association 
(IWA), the International Indian Treaty Council 
(IITC), the International Organization of Indigenous 
Resources Development (IOIRD), the Native 
Women’s Association of Canada, the Union of 
British Columbia Indian Chiefs, non-governmental 
organizations in special consultative status, and the 
Asociación Kunas Unidos por Napguana, a 
non-governmental organization on the Roster 
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A/HRC/5/NGO/33 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/34 2 Written statement submitted by the International 
Indian Treaty Council (IITC), non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/5/NGO/35 2 Idem 

A/HRC/5/NGO/36 2 Written statement submitted by the Global Alliance 
Against Traffic in Women (GAATW), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/37 2 Joint written statement submitted by Badil Resource 
Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights 
and Defence for Children International (DCI), 
non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/38 2 Written statement submitted by the International 
NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 
a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/5/NGO/39 2 Written statement submitted by the Women’s 
International League for Peace and Freedom 
(WILPF), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/5/NGO/40 2 Written statement submitted by the Hawa Society of 
Women (HSW), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/5/NGO/41 2 Written statement submitted by the 
African-American Society for Humanitarian Aid and 
Development (ASHAD), a non-governmental 
organization on the Roster 

A/HRC/5/NGO/42 2 Written statement submitted by the Jammu and 
Kashmir Council for Human Rights (JKCHR), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

----- 


