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   القرارات واملقررات-اجلزء األول 
  لس يف دورته السادسةاجمل القرارات اليت اعتمدها -أوالً 
   محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح- ٦/١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

 يف اإلعـالن    نصوص عليها ملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية امل      باوإذ يسترشد أيضاً      
  العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

قرار  (٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام      ، ونتائج )A/CONF.157/23(وبرنامج عمل فيينا     إىل أن إعالن     وإذ يشري   
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١  العامة وقرار اجلمعية ) ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١اجلمعية العامة   

حقوق عاملية غري قابلة للتجزئة ومترابطـة       هي   أن مجيع حقوق اإلنسان      هاؤكد مجيع ت ،الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان    
  ها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة نفسها من التأكيد،التعامل معومن مث جيب يعزز بعضها بعضاً، 

 بأن السالم واألمن، والتنمية وحقوق ٦٠/٢٥١اعترفت يف قرارها    قد  إىل أن اجلمعية العامة      أيضاًوإذ يشري     
األمـن  م والتنمية والـسال  بأن  األمم املتحدة وأسس األمن والرفاه اجلماعيني، وسلمتةمونظم دعائم  ، هي اإلنسان

  ،عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاًوهي وحقوق اإلنسان 

   بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن يعزز أحدمها اآلخر، وإذ يقر  

 إزاء االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف أثنـاء             وإذ يساوره بالغ القلق     
  حة، يف مجيع أحناء العامل، وأثرها السليب يف احلقوق وامللكية الثقافية،الرتاعات املسل

 إىل اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح وإىل الربوتوكولني امللحقني هبا، وإذ                وإذ يشري   
  يشدد على أمهية تنفيذها حلماية امللكية الثقافية،

من شأنه أن ميس هو أمر من أشكال إتالفها آخر الثقافية أو أي شكل  أن تدمري امللكية وإذ يؤكد من جديد  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ١٥املنصوص عليها يف املادة     تلك  بالتمتع باحلقوق الثقافية، ال سيما      

  واالجتماعية والثقافية،

األطراف يف نزاع مسلح على ة مجيع قوم قانون حقوق اإلنسان وحيث باحترا إىل مجيع الدول دعوي  - ١  
قواعد القانون اإلنساين الدويل يف أثناء الرتاعات املسلحة، وأن حتترم القواعـد            راعي وحتترم متاماً ما ينطبق من       أن ت 

  املتعلقة حبماية امللكية الثقافية؛
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 أن كل طرف يف نزاع مسلح ملزم مبوجب القانون الدويل باختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة       يؤكد  - ٢  
هذه امللكية واحترامها، مبا يف ذلك امللكية الثقافية املوجودة يف األراضـي            عن طريق صون    ماية امللكية الثقافية    حل

  الحتالل؛لاخلاضعة 

يشكل انتهاكاً للقانون اإلنـساين الـدويل يف أثنـاء        على حنو    أي تدمري للملكية الثقافية      يدين بشدة   - ٣  
  الرتاعات املسلحة؛

كل فرد متتعاً   مللكية الثقافية يف أثناء الرتاعات املسلحة من شأهنا أن تسهم يف متتع              أن محاية ا   يؤكد  - ٤  
  املشاركة يف احلياة الثقافية؛كامالً حبق 

 الدول ويشجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري             حيث  - ٥  
مسألة محاية احلقوق وامللكيـة الثقافيـة يف أثنـاء          معاجلة   من أجل    الالزمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل     

لحالة السائدة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل، وتقدمي املساعدة املالئمة         لالرتاعات املسلحة، مع إيالء اهتمام خاص       
  على حنو ما تطلبه الدول املعنية؛

احلكومات، وهيئات األمم املتحدة املختصة،      إىل األمني العام أن يطلع على هذا القرار مجيَع           يطلب  - ٦  
  والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية؛

  .نظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القرارأن يهذه املسألة قيد نظره وأن يبقي  يقرر  - ٧  

  اجللسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

  .]انظر الفصل الثالث. تمد دون تصويتاع[  

   والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء- ٦/٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان يف مسألة احلق يف               إذ يعيد تأكيد    
 وقرار جلنة حقوق اإلنسان     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩  املؤرخ ٦١/١٦٣الغذاء، مبا فيها قرار اجلمعية العامة       

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٨

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢والقرار  " ةبناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحد       "املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري   
 ١٨املؤرخني " مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"املعنون 
  يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،أن صاحب الوالية على ، مؤكداً أن ٢٠٠٧يونيه /حزيران
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  مع الدويل بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية تنفيذاً كامالً،االلتزامات اليت قطعها اجملت إىل شري أيضاًوإذ ي  

 وأن  بـل ،  اأن تستمر املرجح   عاملية، وبأن من      وانعدام األمن الغذائي أبعاداً    اجلوع يت ملشكل بأن يسلِّم وإذ  
  ومتضافرة،عاجلة وحامسة إجراءات تخذ ما مل ُتالعامل يف بعض مناطق هائل على حنو ا تتفاقم

 اضطلع به السيد جان زيغلر من عمل قّيم ومبا أظهره من التزام أثناء شغله منصبه بصفته     مبا يرحب  - ١  
  صاحب الوالية األول من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛

  :متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ملدة ثالث سنوات من أجل ما يلييقرر   - ٢  

اء واعتماد تدابري على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية        تعزيز اإلعمال الكامل للحق يف الغذ       )أ(  
  إنسان يف التحرر من اجلوع لكي يكون قادراً      لكل الغذاء الكايف واحلق األساسي      يف كل إنسان    حقمن أجل إعمال    

  ؛ واحلفاظ عليهاوالعقليةالبدنية قدراته تنمية  على متاماً

  إعمال احلق يف الغذاء؛اليت تعترض سبيل مة والناشئة العقبات القائتذليل حبث سبل ووسائل   )ب(  

مري يف تنفيذ الوالية، نظـراً لتعـرض النـساء          مواصلة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والُبعد العُ        )ج(  
  واألطفال بشكل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقر؛

 من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتمثـل  ١قم تقدمي مقترحات ميكن أن تساعد على حتقيق اهلدف ر    )د(  
، وكذلك إعمال احلق يف الغذاء، وال سيما ٢٠١٥يف خفض نسبة الناس الذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول عام      

   الرامية إىل تنفيذ سياسـات األمـن       الوطنية تعزيز اإلجراءات    من خالل مراعاة دور املساعدة والتعاون الدوليني يف       
  ؛ملستدام االغذائي

 بصورة  اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء    ها من أجل    اختاذكن  اليت مي تقدمي توصيات بشأن اخلطوات       )ه(  
التمتع الكامـل   إىل  إىل حترر مجيع الناس من اجلوع و      لتهيئة األوضاع اليت تؤدي     ، مبا يف ذلك اختاذ خطوات       تدرجيية

  ؛ملكافحة اجلوع املستفادة يف تنفيذ اخلطط الوطنية مع مراعاة الدروس وقت ممكن، أقربباحلق يف الغذاء يف 

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،                )و(  
واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل               

طاق ممكن من املصاحل والتجارب، كل يف إطار واليتها، لكي تضع يف اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز اإلعمال أوسع ن
  الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات اجلارية يف خمتلف امليادين؛

  ؛يف الغذاء دف تعزيز إعمال احلقمواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات واألنشطة الدولية ذات الصلة هب  )ز(  

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تـزوده                 يهيب  - ٣  
جبميع املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه    

  واليته بفعالية؛أداء من 
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مجيع املوارد البـشرية واملاليـة      توفر  ن  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  - ٤  
   فعال؛حنوعلى أداء واليته الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من 

 بتقريـر هنـائي     ٢٠٠٨ املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته إىل موافاة اجمللس يف عام              يدعو  - ٥  
ليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات، بعد مضي أكثر من ست سنوات على توليه الوالية اخلاصة               شامل عما خيلص إ   

  يف الغذاء؛ باحلق

 أن املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف             يؤكد من جديد    - ٦  
 /تحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثـاين      سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها اجمللس العام ملنظمة األمم امل          

 متثل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، واإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي، ومـن مث                  ٢٠٠٤نوفمرب  
  توفري وسيلة إضافية لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛

الثالثة  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا       عن تنفيذ هذا القرار     إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً      يطلب  - ٧  
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨والستني وإىل اجمللس يف عام 

، عاهـدات امل احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، وهيئات           يدعو  - ٨  
 تعاونـاً التعـاون   إىل  وكذلك القطاع اخلاص،     ،املنظمات غري احلكومية  علة يف اجملتمع املدين، مبا فيها       واجلهات الفا 

 منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمـال          بطرق مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك         كامالً
  احلق يف الغذاء؛

  .البند نفسه من جدول األعمالمواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار يقرر   - ٩  

  اجللسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

  .]الثالثانظر الفصل . اعتمد دون تصويت[  

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل - ٦/٣

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

  بالتقرير علماًوإذ حييط، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  
  ،)A/HRC/4/8( املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل ستقلُمل االذي قدمه إىل اجمللس اخلبُري

 ٥/٢ والقرار" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً    
 ١٨املؤرخني " خلاصة مبجلس حقوق اإلنسانمدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات ا"املعنون 
  يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،أن صاحب الوالية على ، مؤكداً أن ٢٠٠٧يونيه /حزيران
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 على أن عمليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن جتري وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم وإذ يشدد  
  املتحدة والقانون الدويل،

 من زاوية تعزيز ومحاية التضامن الدويل، إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدولية مثـل             ،إذ يشري و  
، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف مونتريي عـام          ١٩٩٣املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا عام         

، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ١٩٩٢مية املعقود يف ريو عام ، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتن٢٠٠٢
  ،٢٠٠٥، واملؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب عام ٢٠٠٢املعقود يف جوهانسربغ عام 

ـ       مببادرات العمل الدويل من أجل مكافحة اجلوع والفقر،        وإذ حييط علماً مع التقدير       ال  وال سـيما يف جم
  اآلليات املالية االبتكارية،

تعهدت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بأن تتعاون فيما بينها من أجل ضـمان              قد   بأن الدول    وإذ يذكّر   
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يشجع قيام تعاون دويل فعال من                  

   نمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية،أجل إعمال احلق يف الت

 من إعالن احلق يف التنمية تنص على وجوب العمل املتواصل على تعزيز تنمية              ٤أن املادة   جمدداً  وإذ يؤكد     
البلدان النامية على حنو أسرع، وأن التعاون الدويل الفعال، بوصفه ُمكمِّالً جلهود البلدان النامية، هو عنصر أساسي                 

   تنميتها الشاملة،عزيزهذه البلدان بالوسائل والتسهيالت املناسبة لتلتزويد 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تـنص           ٢ أن املادة    يف اعتباره  يضع   وإذ  
وليني، وال سيما   على أن تتعهد كل دولة طرف فيه باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الد               

على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً على اإلعمال التام للحقـوق       
  املعترف هبا يف العهد، وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا فيها خاصةً اختاذ التدابري التشريعية، 

ملستدامة عن طريق التعايش السلمي والعالقات الودية والتعاون فيما          بإمكانية النهوض بالتنمية ا    واقتناعاً منه   
  بني الدول ذات الُنظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املختلفة،

ال جيوز أن أمر هو أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية جمدداً وإذ يؤكد   
حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد               يستمر وأنه يعوق إعمال     
  هذه الفجوة وفق قدراته،

 إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة النامجة عن عملية العوملة والترابط االقتصادي إىل مجيع وإذ يعرب عن قلقه  
فوائد  دان، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية، من        البلدان واجملتمعات واألفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بل       

  تلك العملية، 

لعدد وحجم الكوارث الطبيعية، واألوبئة واآلفات الزراعية وإزاء أثرها املتزايد يف            وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
 وبيئية وخيمة يف األجـل       إىل خسائر كبرية يف األرواح وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية         ىدأ، مما   وات األخرية السن

  الطويل على اجملتمعات اهلشة يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف البلدان النامية،
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 بالعهـد   وإذ يذكر  األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية،          وإذ يؤكد من جديد     
 يف املائة من ناجتها القومي ٠,٧ اإلمنائية الرمسية نسبة الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن ختصص للمساعدة

  بضرورة إجياد موارد جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،وإذ ُيِقرُّ اإلمجايل، 

 على اختاذ خطوات جديدة لزيادة التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم جوهري يف اجلهود املتعلقة    وقد عزم   
  حبقوق اإلنسان، وذلك بزيادة جهود التعاون والتضامن الدوليني ومواصلتها،

 ضرورة إقامة صالت جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني األجيال وتعزيز تضامن              وإذ يؤكد   
  األجيال من أجل بقاء البشرية،

فه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان النامية الرامية        بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوص       إقراراً منه   و  
  إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، مل يكن كافياً، 

ملقبلة، وعلـى   هتا جتاه األجيال ا   ا توعيةً كاملةً مبسؤولي   لية على العمل على توعية األجيال احلا      وتصميماً منه   
   أفضل ألجيال احلاضر واملستقبل،ملإجياد عا

 ما ورد يف اإلعالن الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمـم               يؤكد من جديد    - ١  
املتحدة لأللفية من اعتراف بالقيمة األساسية للتضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، والذي جاء                

التحديات العاملية جيب مواجهتها على حنو يكفل توزيع التكاليف واألعباء بصورة عادلـة، وفقـاً ملبـدأي                 فيه أن   
أن حيـصلوا   من يستفيدون االستفادة األقل،     يعانون، أو   من  اإلنصاف والعدالة االجتماعية األساسيني، وأن من حق        

  ؛ولئك الذين يستفيدون االستفادة األكربعلى العون من أ

 على اإلسهام يف حل املشاكل العاملية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدويل هبدف  عن عزمهيعرب  - ٢  
إجياد األوضاع اليت تكفل عدم املساس باحتياجات ومصاحل األجيال املقبلة بسبب أعباء املاضي، وعلـى أن تـرث                  

  األجيال املقبلة عاملاً أفضل؛ 

 االستعجال، يف اختاذ تدابري حمـددة لتعزيـز وتـدعيم            اجملتمع الدويل على النظر، على وجه      حيث  - ٣  
املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إجياد األوضاع اليت تتيح إعمـال                   

  حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛مجيع 

حتتاج  بالقيمة األساسية للتضامن     املرتبطة ارتباطاً وثيقاً  " حقوق اجليل الثالث  "بأن ما يسمى     يسلّم  - ٤  
للتحديات املتزايدة املتعلقة التصدي  تسىن  يإىل مزيد من التطوير التدرجيي يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ل            

  بالتعاون الدويل يف هذا املضمار؛

ملنظمات غـري   وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية وا       إىل   إىل مجيع الدول و    يطلب  - ٥  
  احلكومية ذات الصلة أن تعمم يف أنشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛ 
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عامة مراعاةً منه للحاجة امللحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ             ،  يقرر  - ٦  
اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان      هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، أن يطلب إىل             

  يف املستقبل القريب؛الذي سينجزه اجمللس  باستعراض هذه الوالية والتضامن الدويل مواصلة االضطالع بواليته، رهناً

 إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حـق الـشعوب                 يطلب  - ٧  
الـيت سـتعقد يف     (  الدورة التاسعة للمجلس   إىليقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار       واألفراد يف التضامن الدويل وأن      

  ، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك؛)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 إىل اخلبري املستقل أن يراعي نتائج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقـدها               يطلب أيضاً   - ٨  
املية واالجتماعات الوزارية يف امليدانني االقتـصادي واالجتمـاعي، وأن          األمم املتحدة وغريها من االجتماعات الع     

يلتمس لدى اضطالعه بواليته آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمـات الدوليـة      
  واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛

  . من جدول األعمالنفسهطار البند مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة يف إ يقرر  - ٩  

  اجللسة العشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  

  .واحد عن التصويتعضو وامتناع   صوتاً،١٢ صوتاً مقابل ٣٤ل بأغلبية اعتمد بتصويت مسّج[  

األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكـستان، الربازيـل،        االحتاد الروسي، أذربيجان،      :املؤيدون
وليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني،           بنغالديش، ب 

غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سـلوفينيا، فرنـسا،      أملانيا، أوكرانيا،     :املعارضون
  .هولندا، اليابانكندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 

  .سويسرا  :املمتنعون

  .]انظر الفصل الثالث  

   االحتجاز التعسفي- ٦/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من أحكامه ذات الصلة،٢٩ و١٠ و٩ و٣ املواد إذ يعيد تأكيد  

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،٢٢ إىل ١٤ و١١ و١٠ و٩ إىل املواد وإذ يشري  
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 ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٨، و١٩٩٧أبريل /سان ني١٥املؤرخ 

جملـس  " واملعنـون    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    
  ،"حقوق اإلنسان

 ٥/٢، والقرار "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  "املعنون   ٥/١إىل القرار   وإذ يشري     
 ١٨ املؤرخني "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"عنون امل

  يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،أن صاحب الوالية على ، مؤكداً أن ٢٠٠٧يونيه /حزيران

، وفقاً لقراري  أخرى ثالث سنوات متديد والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترةيقرر  - ١  
  :للقيام مبا يليوذلك  ١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢جلنة حقوق اإلنسان 

أن حيقق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتناىف مع املعايري الدوليـة                    )أ(  
  لقانونية الدولية ذات الصلة اليت قبلتها الدول املعنية؛ذات الصلة واملبيَّنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف الصكوك ا

 املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، يتلقىأن يلتمس و  )ب(  
  ويتلقى املعلومات من األفراد املعنيني أو أسرهم أو ممثليهم؛

 الحتجاز التعـسفي ات اليت ُتقدم إليه خبصوص حاالت أن يتخذ ما يلزم من إجراءات بناًء على املعلوما      )ج(  
  ، وذلك بأن يبعث إىل احلكومات املعنية نداءات عاجلة ورسائل، ويوضح هذه احلاالت ويوجِّه النظر إليها؛املزعومة

ميدانية بناًء على دعوة من احلكومة، لفهم احلالة السائدة يف كل بلـد فهمـاً               يضطلع ببعثات   أن    )د(  
   األسباب الكامنة وراء حاالت احلرمان من احلرية تعسفاً؛أفضل، وإدراك

ممارسة احلرمان من أجل مساعدة الدول على منع أن ُيجري مداوالت بشأن مسائل ذات طابع عام   )ه(  
  ، وتسهيل النظر يف احلاالت اليت حتدث يف املستقبل؛ والوقاية منهامن احلرية تعسفاً

نتـائج  ما يتوصل إليه مـن      ان تقريراً سنوياً يعرض فيه أنشطته و      أن يقدِّم إىل جملس حقوق اإلنس       )و(  
  واستنتاجات وتوصيات؛

  : الفريق العامل على القيام مبا يلي لدى اضطالعه بواليتهيشجع  - ٢  
أن يعمل بروح التعاون واحلوار مع مجيع األطراف املعنية باحلاالت املعروضة عليه، وبوجه خاص                )أ(  

  لومات ينبغي إيالؤها االعتبار الواجب؛مع الدول اليت تقدِّم مع
أن يعمل بالتنسيق مع اآلليات األخرى جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة املختصة                )ب(  

ومع هيئات املعاهدات، مراعياً يف ذلك دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا التنـسيق، وأن                  
البالغات اليت عاملة تلك اآلليات، وبوجه خاص فيما يتعلق مبعمل مة لتفادي االزدواجية مع  يتخذ كافة التدابري الالز   

   امليدانية؛لبعثاتيتلقاها وبا
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  أن يضطلع مبهمته بسرية وموضوعية واستقالل؛  )ج(  

، وما ورد فيهما )A/HRC/4/40 وE/CN.4/2006/7( بالتقريرين األخريين للفريق العامل حييط علماً  - ٣  
  صيات؛من تو

 إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة لتصحيح يطلب  -٤  
   وأن ُتطلع الفريق العامل على ما تكون قد اختذته من خطوات؛،وضع األشخاص احملرومني تعسفاً من حريتهم

  : مجيع الدول على ما يلييشجع  - ٥  

  بار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛أن تويل االعت  )أ(  

أن تتخذ التدابري املالئمة قصد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري الدولية ذات                )ب(  
   املنطبقة؛ة الدولييةصكوك القانونالالصلة ومع 

على وجه السرعة   املثول  أن حتترم وتعزِّز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف                )ج(  
أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلطة قضائية، وأن يكون لـه احلق يف احملاكمة يف غضون 

  فترة معقولة أو اإلفراج عنه؛

شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز يف إقامة دعوى أمام حمكمة كل أن حتترم وتعزِّز حق   )د(  
مة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قـانوين وفقـاً                 لكي تفصل هذه احملك   

  اللتزاماهتا الدولية؛

 كـذلك يف حـاالت       حمترمـاً  أعاله) د(احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية       أن يكون   أن تضمن     ) ه(  
  ى القوانني املتعلقة باألمن العام؛االحتجاز اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري القائم عل

  أن حترص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىل إضعاف عدالة احملاكمة؛  )و(  

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل امتثال أية تدابري تتخذها يف إطار مكافحة اإلرهاب                أيضاً ُيشجع  - ٦  
  ي، مراعيةً يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛اللتزاماهتا بضمان احلماية من االحتجاز التعسف

وأن تنظر جبدية يف طلباته املتعلقـة       العامل  مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق        كذلك  ُيشجع    - ٧  
  لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛وذلك بإجراء زيارات، 

ليت وجهها الفريق العامـل بقيـت دون رد،         أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة ا      ُيالحظ بقلق     - ٨  
الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلة اليت يوجهها إليها الفريق العامل علـى أسـاس                  حيث  و

  إنساين حبت ودون أن يكون يف ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية احملتملة؛
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 مع الفريق العامل واستجابت لطلباته اخلاصة باحلصول  للدول اليت تعاونتُيعرب عن جزيل شكره    - ٩  
   روح التعاون ذاهتا؛إبداءعلى املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل 

 باملعلومات اليت وردت الفريق العامل خبصوص إطالق سراح بعض األفراد ُيحيط علماً مع االرتياح  - ١٠  
لعدد الكبري من احلاالت اليت مل جتـد        إزاء ا قت نفسه عن استيائه     الذين كانت حالتهم معروضة عليه، وُيعرب يف الو       

  حالً بعد؛

 إىل األمني العام أن يقّدم إىل الفريق العامل املساعدة الالزمة، وال سيما ما حيتاج إليه مـن                  يطلب  - ١١  
  االضطالع بواليته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛من أجل موظفني وموارد 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]الثالثانظر الفصل . اعتمد بدون تصويت[  

  بورونديل ة التقنيساعدة اخلدمات االستشارية وامل- ٦/٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

عضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         األ الدول أن على مجيع      جديد منؤكد  ي إذ  
 اخلاصـني حبقـوق   الدوليني يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين          الواردعلى النحو   

  ، املنطبقةاإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ملؤرخ  ا٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

 ٥/٢، والقرار "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     "املعنون   ٥/١ إىل القرار    وإذ يشري أيضاً    
 ١٨ املؤرخني "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"املعنون 
   يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، أنصاحب الواليةعلى  أن ، مؤكدا٢٠٠٧ًيونيه /حزيران

  ، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان ضع يف اعتباره وإذ ي  

الـسالم   وبلدان مبـادرة      واالحتاد األورويب  فريقي،ألااألمم املتحدة، واالحتاد    مبا بذلته منظمة     عترفي وإذ  
  إقرار السلم واألمن بشكل تام على أراضيها الوطنية،إعادة مساعدة بوروندي على لإلسهام يف ة من جهود اإلقليمي

ا بذلته حكومة بوروندي واجملتمع الدويل من جهود لتشجيع حزب حترير شعب اهلوتو وقائده              مبرحب  وإذ ي   
 من االتفاق الشامل    ١- ٣عليها يف املادة     املنصوص   لرصدأغاثون روازا على االنضمام إىل اآللية املشتركة للتحقق وا        

   وعلى استئناف املفاوضات،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧لوقف إطالق النار الصادر يف 
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أفضت  واليت   ٢٠٠٥بوروندي يف أعقاب االنتخابات اليت جرت عام        سكان   توقعات   وإذ يضع يف اعتباره     
  إنشاء مؤسسات دميقراطية يف بوروندي،إىل 

  جراء حوار مع شركائها السياسيني،بإحكومة بوروندي ام اللتز وإدراكاً منه  

من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيادة املوارد املخصصة لتوفري املـساعدة             يرجو    - ١  
  التقنية لبوروندي من خالل مكتبها يف بوجومبورا؛

توطيد حقوق اإلنسان والسلم  حلكومة بوروندي لزيادة متويل مالئمتوفري على اجملتمع الدويل  ضحي  - ٢  
  واألمن على أراضيها الوطنية؛

  ذلك ضرورياً؛كان  حيثما مواصلة إيالء األولوية للحوارحكومة بوروندي على يشجع   - ٣  

مع حزب حترير شعب    لالخنراط يف حوار    حكومة بوروندي على مواصلة جهودها      يشجع أيضاً     - ٤  
  اهلوتو وقائده أغاثون روازا؛

  ؛ يف بوروندي حقوق اإلنسانالة سنة واحدة والية اخلبري املستقل املعين حبلفترةدد أن مي يقرر  - ٥  

ة ءفعالية وكفامدى إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائياً إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن يطلب    - ٦  
  .التدابري اليت وضعت بالفعل موضع التطبيق

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧تمرب سب/ أيلول٢٨  

  .]العاشرانظر الفصل . اعتمد بدون تصويت[  

   تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف- ٦/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                إذ يشري   
  قافية، فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،االقتصادية واالجتماعية والث

، ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٢/٢٦ إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان الـسابقة         وإذ يشري أيضاً    
 املـؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦و

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

 أن العديد من اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة تشجع على احترام التنـوع                 يالحظ وإذ  
الثقايف، وكذلك على التعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعـاون الثقـايف الـدويل،            
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لعام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف         واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتمدمها املؤمتر ا        
   على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦عامي 

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١ قراريه وإذ يؤكد من جديد  

 بإعالن وبرنامج عمل طهران بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقـايف اللـذين اعتمـدمها               وإذ حييط علماً    
ركة عدم االحنياز بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف، املعقود يف طهران، مجهورية إيـران              االجتماع الوزاري حل  

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤ و٣اإلسالمية، يومي 

، وهـي   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٨ ببدء نفاذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف            وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف االتفاقية اليت اعتمدها املؤمتر العام 

   على أمهية تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف، وإذ يؤكد  

بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع             واقتناعاً منه     
ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق                

  اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،

 من حقوق اإلنسان، وهي حقوق عاملية        أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ       يؤكد من جديد    - ١  
  ومترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئة؛

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع بـاحلقوق              حييط علماً   - ٢  
  ؛)E/CN.4/2006/40 (ة املختلفةالثقافيويات الثقافية واحترام اهل

نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة الـيت اسـتجابت             للدول وامل  ُيعرب عن تقديره    -٣  
 ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦للمشاورات اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق اإلنسان         

أبريل / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ  
  ، أو اليت شاركت يف تلك املشاورات؛٢٠٠٥

 أن إنشاء إجراء موضوعي يف جمال احلقوق الثقافية ينبغي أالّ يؤدي إىل إقامة آلية               يؤكد من جديد    - ٤  
رصد جديدة، وأن تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية ميكن أن يساعد يف تنفيذ هذا القرار، واضعاً يف اعتباره 

  جهزة وكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة من أعمال يف هذا اجملال؛ما أجنزته هيئات وأ

 بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني الواليات متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل يف جمال                يسلّم  - ٥  
ور مع الدول   احلقوق الثقافية، وحتقيقاً هلذه الغاية، يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشا              

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن مضمون ونطاق والية اخلبري املستقل يف جمال احلقـوق                
الثقافية، على أن يكون أساس هذه الوالية هو التنفيذ الشامل هلذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات    

  لسنوي؛إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله ا
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مع أنشطة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة     التداخل   على أن من املهم تفادي       كديؤ  - ٦  
وغريها من هيئات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة عند إنشاء والية اخلبري املستقل ومراعاة أمهية تشجيع التآزر بني 

  ة التنوع الثقايف؛مجيع اجلهات الفاعلة املهتمة باحلقوق الثقافية ومسأل

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل السنوي يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُيقرر  -٧  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[  

  انب واحد حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من ج- ٦/٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   إىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يشري  

 ، وإذ حييط علماً بقرار اجلمعية العامـة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشري أيضاً    
  ،)A/HRC/6/2(، وإىل تقرير األمني العام عن هذه املسألة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٠

من جانب واحد خمالفة للقانون الدويل، والقانون       املعتمدة   أن التدابري والتشريعات القسرية      وإذ يشدد على    
  اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول،

ليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ يؤكد من جديد،  الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان وعدم قاب     وإذ يدرك   
  يف هذا الصدد، احلق يف التنمية بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان كافة،

 إزاء ما ختلِّفُه التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من أثر سليب يف جمال حقـوق                 وإذ يعرب عن قلقه     
  نسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،اإل

احلكومات يف حركة بلدان عدم االحنياز       وأ إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر لرؤساء الدول          وإذ يشري   
ري أو القـوانني     يف هافانا، والذي اتفقوا فيه على أن يناهضوا ويدينوا هذه التداب           ٢٠٠٦سبتمرب  /الذي عقد يف أيلول   

  أن واستمرار تطبيقها، وأن يثابروا يف جهودهم من أجل نقض هذه التدابري أو القوانني فعلياً وحث دول أخرى على                 
على حنو ما دعت إليه اجلمعية العامة واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأن يطلبـوا إىل الـدول                  تفعل ذلك   

  أن تلغيها بالكامل وفوراً،املطبقة هلذه التدابري أو القوانني 

يونيه / حزيران ٢٥ إىل   ١٤أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ُعِقد يف فيينا يف الفترة من              ىلوإذ يشري أيضاً إ     
، قد دعا الدول إىل االمتناع عن القيام من جانب واحد باختاذ أي تدبري ال يتفق مع القانون الدويل وميثاق                    ١٩٩٣

ضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول، ويعرقل اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان، ويهدد األمم املتحدة وي  
  أيضاً حرية التجارة هتديداً خطرياً،
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 ألن التدابري القسرية من جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا بوسائل مـن                وإذ يشعر ببالغ القلق     
 اإلنسانية - عة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على األنشطة االجتماعية بينها اللجوء إىل احلرب والرت

والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية               
ائية لدول أخرى متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان حتول دون متتُّع الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القض

وذلك على الرغم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من ِقَبل اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان السابقة 
ومؤمترات األمم املتحدة اليت ُعِقدت يف التسعينيات واستعراضاهتا اليت جتري كل مخس سنوات وعلى الـرغم مـن                  

  تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،

 أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة كربى تعوق تنفيذ إعـالن               وإذ يؤكد من جديد     
  احلق يف التنمية،

ة والسياسية والعهـد     املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني       ١ من املادة    ٢ إىل الفقرة    وإذ يشري   
اليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال جيوز بأي حال من            والدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       

  األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

 مجيع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باختاذ أو تنفيذ أي تدابري قسرية ال تتفق                  حيث  - ١  
القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املُنظِّمة للعالقات الـسلمية              مع  

بني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القسري اليت تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت ُتنشئ عقبات تعـوِّق                  
ثَم اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق    العالقات التجارية بني الدول وتعرقل من   

  اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛

 على جتاوز تلك التدابري حدود الدولة وهتديدها، إضافة إىل ذلك، سيادة الـدول،              يعترض بشدة   - ٢  
 هذا السياق إىل مجيع الدول األعضاء عدم االعتراف هبذه التدابري وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها اعتماد    ويطلب يف 

االقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد خـارج         حسب  تدابري إدارية أو تشريعية فعالة،      
  ر؛احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثا

 مواصلة تنفيذ بعض الدول تدابري من جانب واحد والعمل هبا كأدوات للضغط سياسـياً أو                يدين  - ٣  
اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض                    

  إرادهتا، ُنظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا؛

الطلب الذي وّجهه إىل الدول األعضاء اليت شرعت يف تنفيذ هذه التدابري ألن تتقيد مببادئ               يكرر    - ٤  
تفـي  أن  املؤمترات العاملية، والقرارات ذات الـصلة، و      إعالنات  القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، و      

قة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، وذلك بإهناء هـذه           بالتزاماهتا ومسؤولياهتا الناشئة عن الصكوك الدولية املتعل      
  التدابري على الفور؛

، يف هذا السياق، أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها وأن هلا مبقتضى هذا               يؤكد من جديد    - ٥  
  قافية؛احلق أن حتدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والث
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 بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً              يذكِّر  - ٦  
، ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥- د(٢٦٢٥مليثاق األمم املتحدة، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة          

 ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة ووفقاًَ للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف
، ال جيوز ألي دولـة أن       ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  ) ٢٩- د(٣٢٨١يف قرارها   

 دولة أخرى تستخدم أو تشجع على استخدام التدابري االقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابري إلكراه أي
  على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها على مزايا من أي نوع؛

 أنه ال ينبغي استخدام السلع الضرورية كاألغذية واألدوية أداة لإلكراه السياسي،            يؤكد من جديد    - ٧  
  ل للعيش والتنمية؛بال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب مما له من سأنه و

 أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية اليت تعـوِّق                ؤكدي  - ٨  
تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل االمتناع عن فرض تدابري اقتصادية قسرية مـن                    

مر الذي يتناىف مع مبادئ حرية التجارة ويعوِّق        جانب واحد وعن تطبيق القوانني احمللية خارج احلدود اإلقليمية، األ         
التنمية يف البلدان النامية، على حنو ما أقر به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية يف تقريره عن دورته 

  ؛)E/CN.4/1998/29(الثانية 

وكذلك تزايد السري يف هذا  كل احملاوالت الرامية إىل األخذ بتدابري قسرية من جانب واحد، يرفض  - ٩  
  االجتاه، وذلك بطرق منها سن قوانني تطبَّق خارج احلدود اإلقليمية وال تتفق مع القانون الدويل؛

 بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومـات                يسلِّم  - ١٠  
 قد حث الدول بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري من جانـب  ،٢٠٠٣ ديسمرب/الذي ُعِقد يف جنيف يف كانون األول  

  واحد واالمتناع عن اختاذ مثل هذه التدابري يف بناء جمتمع املعلومات؛

مجيع املقررين اخلاصني وآليات اجمللس املواضيعية القائمة يف ميـدان احلقـوق االقتـصادية              يدعو    - ١١  
ام الواجب، كل يف نطاق واليته، لآلثار والعواقب السلبية املترتبة على التدابري            واالجتماعية والثقافية إىل إيالء االهتم    

  القسرية املتَّخذة من جانب واحد؛

 النظر على النحو الواجب يف األثر السليب للتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد يف إطار                يقرِّر  - ١٢  
  مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛

  :يطلب  - ١٣  

إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام الواجب هلذا القرار والنظر فيه                 )أ(  
  على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

طلـب  إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل هذا القرار وأن يلتمس آراءهـا وي                  )ب(  
معلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا، وأن يقدم          

  وفقاً لربنامج عمله السنوي؛، حسب مقتضى احلال، تقريراً عن ذلك إىل اجمللس
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امج عمله السنوي يف    حسب االقتضاء، وفقاً لربن   والنظر يف هذه املسألة، على سبيل األولوية،        يقرر    - ١٤  
  .إطار البند نفسه من جدول األعمال

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .عضوين عن التصويتوامتناع صوتاً  ١١ صوتاً مقابل ٣٤اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

ن، الربازيـل،  االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغـوال، أوروغـواي، باكـستا         :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غابون،            
غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مـصر، املكـسيك،             

  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

فرنسا، كندا، اململكة املتحدة سويسرا، أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا،   :ضوناملعار
  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .أوكرانيا، مجهورية كوريا  :املمتنعون

  .]انظر الفصل الثالث  

   وخدمات اإلصحاح حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب- ٦/٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤ إىل مقرره إذ يشري  

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن نطاق ومضمون التزامات حقوق             وإذ حييط علماً    
حاح مبوجب الصكوك الدولية حلقوق     اإلنسان ذات الصلة باحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلص          

  ،)A/HRC/6/3(اإلنسان 

الدول وغريها من أصحاب    قبل  مستفيض من   فيه على حنو    نظر  أن يُ أن التقرير يتطلب    ضع يف اعتباره    وإذ ي   
  املصلحة املعنيني،

   بالدول أن تويل تقرير املفوضة السامية االهتمام الواجب؛يهيب  - ١  

  . يف دورته السابعةالنظر يف هذه املسألةيقرر   - ٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[  



A/HRC/6/22 
Page 22 

 

تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميـدان حقـوق اإلنسان، مبـا يف             -٦/٩
  ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،

عالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن األنشطة الرامية إىل حتسني اإلعالم والتوعية يف ميدان حقوق              اإلإذ يعيد تأكيد      
   من ميثاق األمم املتحدة،١ من املادة ٣اإلنسان ضرورية للوفاء مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة الواردة يف الفقرة 

ة يف ميدان حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك           بتقرير األمني العام عن تطوير األنشطة اإلعالمي       وإذ حييط علماً    
  ،)A/HRC/4/106(احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان 

 كـانون   ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨قرار  ال، مبا يف ذلك      الصادرة عن اجلمعية العامة    قرارات ذات الصلة  ال إىل   وإذ يشري   
 ٥٩/١١٣ية العاملية بشأن حقوق اإلنسان، والقـرار  احلملة اإلعالمالعامة   الذي أطلقت به اجلمعية      ١٩٨٨ديسمرب  /األول

 الذي أعلنت فيه اجلمعية عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،             ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠املؤرخ  
م يف جمـال    يبالتثقيف والتعل  الذي قررت فيه اجلمعية أن ينهض اجمللس         ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١والقرار  

  فضالً عن توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية وبناء القدرات، ،حقوق اإلنسان

، وال سيما قرارها األخري يف هذا        الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان     قرارات ذات الصلة  ال إىل   وإذ يشري أيضاً    
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٨الشأن، وهو القرار 

عالم يف األمانة العامة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على            إدارة شؤون اإل   يشجع  - ١  
أن تستمرا، كل يف حدود مسؤولياهتا وبالتشاور مع الدول، يف دعم تطوير القدرات الوطنية للتثقيف واإلعـالم يف                  

كومية ويف القيام يف    جمال حقوق اإلنسان، بطرق منها إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احل            
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بإطالق مبادرات حمـددة        صدور ا الذكرى السنوية الستني ل   االحتفال ب إطار أنشطة   

  حقوق اإلنسان؛ لتوسيع نطاق اإلعالم يف ميدان

الذكرى السنوية  االحتفال ب  مجيع الدول على اختاذ مبادرات إعالمية حمددة يف إطار أنشطة            يشجع  - ٢  
إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وعلى تعزيز جهودها التثقيفية والتدريبية، وذلك أيـضاً يف سـياق               صدور ا الستني ل 

الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعداد برامج تدريبية موجهة لألوساط املهنية العاملة يف   
  السامية حلقوق اإلنسان؛األمم املتحدة ضية ميدان حقوق اإلنسان، باالتصال الوثيق مع مفو

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إدماج أنشطة التثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان، يدعو  - ٣  
إلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ضـمن       صدور ا الذكرى السنوية الستني ل   االحتفال ب املضطلع هبا يف إطار أنشطة      

  بادرات املقرر اختاذها هلذه الغاية على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛املبادرات القائمة وامل
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إىل األمني العام أن يقوم، يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، بتعبئة األفرقة القطريـة               يطلب    - ٤  
م يف جمال حقوق اإلنسان،     التابعة لألمم املتحدة، حسب االقتضاء، من أجل تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب واإلعال           

  إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛صدور االذكرى السنوية الستني لاالحتفال بوذلك يف إطار أنشطة 

السامية حلقوق اإلنـسان أن يقـدما إىل        األمم املتحدة    إىل األمني العام وإىل مفوضية       يطلب أيضاً   - ٥  
 يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، عن األنشطة اإلعالمية          اجمللس، قبل دورته السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً،      

يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة على الصعيدين الدويل والوطين طوال 
شطة اليت تضطلع هبـا     األنإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة      صدور ا الذكرى السنوية الستني ل   االحتفال ب فترة  

  .لمفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتابعة لاملكاتب امليدانية 

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[  

   يف ميدان حقوق اإلنسان والتدريبللتثقيف إعالن األمم املتحدة - ٦/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن لكل فرد وكل هيئة يف اجملتمع، مع املراعاة الدائمة                  شريإذ ي   
   إىل تعزيز احترام احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن،ثقيفهلذا اإلعالن، أن يسعى عن طريق التعليم والت

يونيه /حزيراندمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف       ن اعتم االلذإعالن وبرنامج عمل فيينا     ما أواله    إىل   وإذ يشري   
ـ  للربنامج العاملي لل   عظيمة ال أمهية كبرية للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان، وإىل القيمة         من   ١٩٩٣ ف يف ميـدان    ـتثقي

  ،حقوق اإلنسان

علـيم يف   التثقيـف والت  يقوم، فيما يقوم به، بتعزيز      أن  جملس حقوق اإلنسان    على   أن   ؤكد من جديد  وإذ ي   
  حقوق اإلنسان،ميدان 

ميثل إسـهاماً   هو أمر من شأنه أن      حقوق اإلنسان   بالتثقيف يف ميدان     أن تعزيز اجلهود للنهوض      عتقدوإذ ي   
  رئيسياً جمللس حقوق اإلنسان،

  حقوق اإلنسان،للتثقيف يف ميدان  أمهية الربنامج العاملي وإذ يعيد تأكيد  

منظمة األمم املتحدة للتربية    منظمة العمل الدولية و   قبل  يف هذا الصدد من     اجلهود املبذولة   وإذ يدرك ويقدِّر      
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضـية       )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      و )اليونسكو(والعلم والثقافة   

 رّبـون ، مبـن فـيهم املُ     أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني   قبل  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك من        
  واملنظمات غري احلكومية،
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بـشأن التثقيـف   أن تعد مشروع إعـالن  " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  " من   يطلب  - ١  
  :حتقيقاً هلذه الغايةو .لنظر فيهعرضه على جملس حقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان لوالتدريب يف ميدان 

 الدول األعضاء   إسهاماتأن تلتمس آراء و   " س حقوق اإلنسان  اللجنة االستشارية جملل  " من   يطلب  )أ(  
واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقـوق              

عالن وأن  اإلنسان، وكذلك منظمات اجملتمع املدين ومنها املنظمات غري احلكومية، بشأن العناصر املمكنة حملتوى اإل             
  يضع يف اعتباره الصكوك احلالية ذات الصلة؛

إىل جملـس   مرحليـاً   أن تقدم تقريراً    " اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    "من   أيضاًيطلب    )ب(  
بشأن التثقيـف والتـدريب يف   عالن اإلمشروع عناصر  ، يتضمن   ٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف دورته الرئيسية يف عام        

  حقوق اإلنسان؛ميدان 

  .٢٠٠٩ النظر يف التقرير املرحلي يف دورته الرئيسية يف عام يقرر  - ٢  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل الثالث. اعتمد بدون تصويت[  

 محاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً من مكونات  -  ٦/١١
  تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها

  نسان،إن جملس حقوق اإل

 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              إذ يسترشد   
  واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

اية احلقوق الثقافية وحبماية     الصكوك القانونية العاملية واإلقليمية ذات الصلة بتعزيز ومح        وإذ يضع يف اعتباره     
التراث الثقايف، مبا يف ذلك املبادئ اليت تنص عليها االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات واملواثيق اليت اعتمدهتا منظمة                

  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملتعلقة حبماية التراث الثقايف،

ق عاملية وغري قابلية للتجزئة ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً حقوهي  أن مجيع حقوق اإلنسان وإذ يؤكد جمدداً  
  ويتوجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة ذاهتا من التأكيد،

 إىل أن الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد              وإذ يشري   
الكامـل  اإلعمـال   بغية ضمان   نشرمها  ا التدابري الضرورية لصون العلم والثقافة ولتنميتهما و       باختاذ تدابري، من بينه   

   من العهد،١٥للحقوق املنصوص عليها يف املادة 
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الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية     اإلعمال   ما للتنوع الثقايف من أمهية من أجل         وإذ يؤكد جمدداً    
  وق اإلنسان وغريه من الصكوك املعترف هبا عاملياً، الواردة يف اإلعالن العاملي حلق

 إىل أن التنوع الثقايف، الذي يزدهر يف إطار من الدميقراطية والتسامح والعدالة االجتماعية واالحتـرام                وإذ يشري   
  يل، املتبادل بني الشعوب والثقافات، هو عنصر ال غىن عنه من أجل السلم واألمن على الصعيد احمللي والوطين والدو

 ماعـات  أن التراث الثقايف هو مكون هام من مكونات اهلوية الثقافيـة للمجتمعـات واجل              وإذ يضع يف اعتباره     
  واألفراد، ومن مكونات التماسك االجتماعي، حبيث إن تدمريه عمداً قد تترتب عليه آثار ضارة بكرامة اإلنسان وحقوقه،

  خيل مببادئ القانون الدويل،قد  أن التدمري املتعمد للتراث الثقايف وإذ يؤكد  

وااللتزام مبكافحة تدمريه املتعمد بأي شكل من األشكال من أمهيٍة   ما حلماية التراث الثقايفوإذ يؤكد جمدداً   
  من أجل نقل هذا التراث إىل األجيال القادمة،

 أن يقدمه احلوار بني     مبا قدمته الديانات كافة من مسامهات قَيِّمة يف احلضارة احلديثة ومبا ميكن           وإذ يعترف     
  احلضارات من إسهام يف حتسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافةً وزيادة تفهمها،

 بأن تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها واحترام اهلويات الثقافية املختلفة هي عناصر حيوية مـن               يقر  - ١  
 التسامح واالحترام والتحاور والتعاون فيما أجل تعزيز احلرية والتقدم يف كل مكان، وكذلك من أجل التشجيع على

  بني خمتلف الثقافات واحلضارات والشعوب؛

 أن لكل ثقافة كرامة وقيمة جيب احترامهما وصوهنما، وأن احترام تنوع املعتقـدات              يكرر تأكيد   - ٢  
  والثقافات واللغات يشجع على إجياد ثقافة من السلم واحلوار فيما بني احلضارات كافة؛

 بأن التدمري املتعمد للتراث الثقايف قد يشكل دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية                يقر  - ٣  
وحتريضاً عليها، وخيل بالتايل باملبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن بينها األحكام املنصوص عليها               

  سياسية؛ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال٢٠يف املادة 

 إزاء ما حيدث يف أحناء شىت من العامل من استمرارٍ ألفعال التـدمري املتعمـد                يعرب عن بالغ قلقه     - ٤  
  للتراث الثقايف؛

 أن الدول تتحمل املسؤولية عن التدمري املتعمد للتراث الثقايف ذي األمهية البالغة بالنسبة إىل               يؤكد  - ٥  
التدابري املناسبة حلظر ما قد حيدث من تدمري متعمد هلذا التراث ولوقـف             البشرية، أو عن التقاعس املتعمد عن اختاذ        

  هذا التدمري واحليلولة دون حدوثه واملعاقبة عليه، وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون الدويل؛

 الدول كافةً، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ووسائط            يشجع  - ٦  
لى إشاعة ثقافة قوامها التسامح واحترام تنوع الثقافات واحلضارات واألديان، واحترام املواقع الثقافيـة              اإلعالم، ع 

  والدينية، اليت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث اجلماعي للبشرية؛
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 على ما ملواصلة التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي من أمهية من أجل التشجيع علـى             يشدد  - ٧  
 فيما تبادلاالحترام املمن أجل تأمني وار فيما بني الثقافات مبا يكفل توسيع نطاق التواصل الثقايف يف العامل وتوازنه احل

   ثقافة السلم؛إشاعةبني الثقافات و

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشجع مجيع هيئات حقوق اإلنـسان               يرجو  - ٨  
الء االهتمام الواجب ملسألة تعزيز التنوع الثقايف ومحاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً          وآلياهتا ذات الصلة على إي    

  من مكونات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة، مبا يف ذلك اإلعمال التام للحقوق الثقافية؛

لتعاون مع  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة املشاورات مع اجمللس وايشجع  - ٩  
املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية املعنية مبسألة محاية التراث الثقايف بغية معاجلة ما هلذه املسألة من جوانب متصلة 

  حبقوق اإلنسان؛

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجه أنظار مجيع احلكومات، وأجهزة              يرجو  - ١٠  
،  ذات الصبغة الدولية   ملختصة، ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املنظمات احلكومية اإلقليمية       األمم املتحدة وبراجمها ا   

  إىل هذا القرار؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره والنظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر  - ١١  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]ر الفصل الثالثانظ. اعتمد بدون تصويت[  

والية املقرر اخلاص املعين حبالة     : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية     - ٦/١٢
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   

 ٥/٢، والقرار "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  "املعنون   ٥/١ار  إىل القر وإذ يشري     
 ١٨ املؤرخني "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان"املعنون 
  قرارين ومرفقاهتما،يؤدي مهمته وفقاً هلذين الأن صاحب الوالية على ، مؤكداً أن ٢٠٠٧يونيه /حزيران

، وهـي   "حقوق اإلنسان وقضايا السكان األصـليني     " أيضاً إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان املعنونة         وإذ يشري   
 ٢٠٠٣/٥٦و ،٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠١/٥٧القرارات  

 / نيـسان  ٢٠ؤرخ  ـ امل ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  /سان ني ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤املؤرخ  
  ،٢٠٠٥أبريل 
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 متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصـليني            يقرر  - ١  
  :لفترة ثالث سنوات، وذلك من أجل ما يلي

ض محاية حقوق اإلنسان واحلريـات      النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة اليت تعتر           )أ(  
  األساسية للسكان األصليني محاية تامة وفّعالة، متشياً مع الوالية املسندة إليه، وحتديد أفضل املمارسات وتبادهلا وتعزيزها؛

وتلقيها وتبادهلا من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك مـن            وطلبها   رسائلمجع املعلومات وال    )ب(  
ن األصليني وجمتمعاهتم ومنظماهتم، فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة ملا هلم من حقوق إنـسان              احلكومات والسكا 
  وحريات أساسية؛

توصيات ومقترحات بشأن التدابري واألنشطة املناسبة ملنع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان             وضع    )ج(  
  واحلريات األساسية للسكان األصليني وإنصافهم إذا تعرضوا هلا؛

تعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات         العمل ب   )د(  
  زدواجية اليت ال لزوم هلا؛القوق اإلنسان، مع تفادي ااإلقليمية حلنظمات امل، واتعاهداألمم املتحدة ذات الصلة وهيئات امل

   الشعوب األصلية، واملشاركة يف دورته السنوية؛ الدائم املعين بقضايافلالعمل بتعاون وثيق مع احمل  ) ه(  

اجلهات الفاعلة، مبا فيها احلكومات وهيئات األمـم املتحـدة          مجيع  إقامة حوار تعاوين منتظم مع        )و(  
ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها ذات الصلة، فضالً عن الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية وسائر املؤسسات              

  أو دون اإلقليمية، مبا يف ذلك بشأن إمكانيات التعاون التقين بناء على طلب احلكومات؛الدولية اإلقليمية 

ترويج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض    )ز(  
  ؛يثما كان ذلك مناسباًحبقوق الشعوب األصلية، ح

األصليني ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسـية،        خاص ملا ألطفال السكان     اهتمام  إيالء    )ح(  
  واألخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس يف أداء مهام واليته؛

النظر يف التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة وسـائر اجتماعـات         )ط(  
  ؛تصلة بواليته بشأن املسائل املتعاهدااألمم املتحدة، فضالً عن توصيات ومالحظات واستنتاجات هيئات امل

  ؛ للمجلسعمل السنويالتقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج   )ي(  

مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلّف بـه مـن مهـام                   يطلب إىل     -٢  
  اسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوّجهه من نداءات عاجلة؛وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مر

 جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه من           نظرمجيع احلكومات على ال   يشجع    - ٣  
  االضطالع مبهام واليته على حنو فّعال؛
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 تقدمي كل ما يلزم مـن       إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         يطلب    - ٤  
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمل جملس حقوق اإلنسانيقرر   - ٥  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]لثالثانظر الفصل ا. اعتمد بدون تصويت[  

   احملفل االجتماعي- ٦/١٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن هذه املسألة جلنة حقوق اإلنسان السابقة              إذ يشري     
   واجمللس االقتصادي واالجتماعي، ،وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ملؤرخ  ا٥/١إىل قراره وإذ يشري أيضاً   

 أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ما زاال يشكالن ضرورة أخالقية ومعنوية               وإذ يضع يف اعتباره     
 مقرر احملفل االجتماعي الرابع     -  تقرير رئيس    وإذ يالحظ حتمية للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،         

  ،"دور املرأة: مكافحة الفقر، واحلق يف املشاركة" الذي ركّز على موضوع ٢٠٠٦أغسطس / آب٤ و٣املعقود يف 

 إجراء حـوار وتبـادل     يتيحاألمم املتحدة، الذي    ضمن   الطابع الفريد للمحفل االجتماعي      وإذ يعيد تأكيد    
وإذ ات احلكومية الدولية،    لآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظم             

 على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّز حيوي إلجراء حوار صريح                  يشدِّد
  ، كافةًومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنسان

 ٤ و٣ مقرر احملفل االجتماعي الرابع املعقـود يف جنيـف يف   - لذي قدمه رئيس بالتقرير ا يرحب    - ١  
  ؛A/HRC/Sub.1/58/15) (٢٠٠٦أغسطس /آب

 وبالطاَبع املبَتكر لكـثري     ٢٠٠٦ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       حييط علماً مع االرتياح     -٢  
 واملنظمات غـري    -تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على الفقر        وخباصة تلك اليت     -منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية      

احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه االستنتاجات                
  والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

 احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحـدة  احلفاظ على يقرر    - ٣  
حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، ويؤكد على أمهيـة بـذل        
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أسـاس مبـادئ العدالـة       لتعزيز التماسك االجتماعي على      ة والدولي ة واإلقليمي ة على الُصعد الوطني   نسقةجهود م 
  ؛ وما تنطوي عليه من حتدياتعملية العوملة اجلاريةلاالجتماعية واإلنصاف والتضامن، وتناول البعد االجتماعي 

أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة، ويطلب عقد االجتماع القادم للمحفل             يقرر أيضاً     -٤  
مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع جمموعة  مواعيد يف جنيف يف ٢٠٠٨االجتماعي خالل عام   

ممكنة من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعـه التـايل                  
  :علـى ما يلي

  املسائل املتصلة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق اإلنسان؛  )أ(  

ديد أفضل املمارسات يف مكافحة الفقر على ضوء العروض اليت تقدَّم على مـستوى القاعـدة                حت  )ب(  
  الشعبية إىل احملفل االجتماعي؛

  ؛البعد االجتماعي لعملية العوملة  )ج(  

  :ليخصص أعماله كما يلي أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عملكذلك  يقرر  - ٥  

ت مواضيعية بشأن الفقر وحقوق اإلنسان وبشأن عمل اآلليات الدوليـة  يوم واحد إلجراء مناقشا     )أ(  
للحصول وذلك حلقوق اإلنسان يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية واحلق يف التنمية فيما يتصل بالفقر 

  على معلومات ارجتاعية من اجملتمع املدين بغرض توفريها لآلليات املختلفة؛

  جراء مناقشة بشأن البعد االجتماعي لعملية العوملة؛يوم واحد إل  )ب(  

 جمللس  ةاإلجراءات املواضيعية التابع  يف إطار   واليات  املكلفني ب يوم واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع         )ج(  
حقوق اإلنسان بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقـدَّم إىل     

  ؛املختصة من خالل جملس حقوق اإلنساناهليئات 

 مقرر احملفل   - ، بتعيني رئيس    ٢٠٠٧إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان القيام، قبل هناية عام          يطلب    - ٦  
 من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليمية، ويقرر احترام مبدأ التناوب اإلقليمي ٢٠٠٨االجتماعي لعام 

  ن للمحفل االجتماعي يف املستقبل؛ املقرري- عند تعيني الرؤساء 

 لعقـد احملفـل     واعيـد  املقرر املّعني إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أنسب امل          - الرئيس  يدعو    - ٧  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛٢٠٠٨االجتماعي لعام 

 ددةمية حلقوق اإلنسان التشاور مع مجيع العناصر الفاعلة احمل         إىل مفوضة األمم املتحدة السا     يطلب  - ٨  
 أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف احلـوارات           ٤يف هذا القرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة          
  ؛٢٠٠٨واملناقشات اليت ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 
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 اإلنسان أن تّيسر مشاركة ما ال يزيد عـن أربعـة مـن         إىل املفوضة السامية حلقوق    يطلب أيضاً   - ٩  
، ٢٠٠٨واليات اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة التابعني جمللس حقوق اإلنسان يف احملفل االجتماعي لعـام        ب املكلفني

ملدقع  وخباصة اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر ا، املقرر- بصفتهم خرباء استشاريني ملساعدة الرئيس 
  واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛

مشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وسـائر         أمام  أن يظل احملفل االجتماعي مفتوحاً      يقرر    -١٠  
اصـة  مثل املنظمات احلكومية الدولية، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحـدة، وخب          باألمر  أصحاب املصلحة املهتمني    

اإلجراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليميـة، والوكـاالت           يف إطار    املكلفني بواليات 
واملنظمات املتخصصة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجـارة                

تسميهم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز             العاملية، فضالً عن املمثلني الذين      
االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وغريها من املنظمات غري احلكومية، وال سيما اجلهات الفاعلة الناشـئة                

مجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات    حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال واجلنوب، و          
الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابـات          رابطاهتم  الفالحني واملزارعني و  

ورابطات العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائية الدوليـة،              
 وإىل  ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١اداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          استن

  جلنة حقوق اإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات بأكرب قدر من الفعالية؛اتبعتها املمارسات اليت 

 وسائل فعالة لضمان التشاور      إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس         يطلب  - ١١  
وأوسع مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك مـن                   

  خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛

ئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، وأن يدعو        إىل األمني العام أن يعتمد التدابري املال      يطلب    -١٢  
  األفراد واملنظمات إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرة؛املعنيني من 

احاً  اقتر تضمن إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً ي         ٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام    يدعو    - ١٣  
  ؛ ٢٠٠٩بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي لعام 

األمني العام تزويد احملفل االجتماعي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لالضـطالع             إىل يطلب  - ١٤  
 عقد احملفل    كل الدعم الالزم لتيسري    قدميبأنشطته ويطلب أيضاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ت          

  االجتماعي وإجراء مداوالته؛

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند تقدمي التقرير                يقرر    - ١٥  
  . إىل جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٨عن احملفل االجتماعي لعام 

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]ظر الفصل اخلامسان. اعتمد بدون تصويت[  
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   املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة- ٦/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو اسـتعباده      إذ يؤكد من جديد       
  وعلى حظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها،

، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف        ١٩٢٦ق لعام    االتفاقية اخلاصة بالر   وإذ يدرك   
، وغريها ١٩٣٠ بشأن السخرة لعام ٢٩رقم منظمة العمل الدولية ، واتفاقية ١٩٥٦واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 

  املمارسات،من الصكوك الدولية ذات الصلة اليت حتظر مجيع أشكال الرق وتدعو احلكومات إىل استئصال هذه 

نا بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بالرق        ادوقد أ  بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان       وإذ يذكر   
حىت اليوم يف أجزاء من العامل، وحثا الدول على اختاذ تدابري فوريـة على سبيل األولويـة من أجل إهناء هــذه                    

  ان،املمارسات اليت تشكل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنس

  بأن أشكال الرق املعاصرة هي مسألة عاملية تطال بتأثريها مجيع قارات العامل ومعظم بلدانه،وإذ يسلّم   

 مليون شخص، وأن ١٢ ألن التقدير األدىن ُيشري إىل أن عدد الناس املستعبدين يتجاوز وإذ يساوره قلق بالغ  
  املشكلة آخذة بالتزايد على ما يبدو،

ن الدويل الواسع فيما بني الدول وكذلك بني الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة              بأن التعاو وإذ يسلّم     
  شكال الرق املعاصرة بشكل فعال،للتصدي ألضروري أمر واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة هو 

لفرعية ا اضطلع به الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة التابع للجنة ا           مب  بتقدير عظيم  يط علماً وإذ حي   
  ،١٩٧٥لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان سابقاً من أعمال وما قدمه من تقارير وتوصيات منذ إنشائه يف عام 

 االقتراحات الداعية إىل االستعاضة عن الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة مبقرر وإذ يضع يف اعتباره  
 االقتراحات   وهي  املعاصرة داخل منظومة األمم املتحدة،     خاص يكون مبثابة آلية لتحسني معاجلة مسألة أشكال الرق        

 يف استعراضٍ لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالرق ألغراض الدورة الرابعة والعـشرين            ١٩٩٨مايو  /اليت وضعت يف أيار   
إلغاء "نون  للفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، ويف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املع              

؛ ويف التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين بأشكال الرق          )HR/PUB/02/4(" ٢٠٠٢،  ةالرق وأشكاله املعاصر  
  ،٢٠٠٦املعاصرة نفسه يف دورته احلادية والثالثني املعقودة يف عام 

لتابع لألمـم   بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ا     "املعنون   ٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      وإذ يشري     
، ومرفقه الذي نص على أن يبت اجمللس يف دورته السادسة يف أنـسب              ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  " املتحدة

اآلليات ملواصلة أعمال الفريق العامل املعين بالسكان األصليني، والفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، والفريق 
مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف      "املعنون   ٥/٢ذلك إىل قرار اجمللس     العامل املعين باألقليات، وإذ يشري ك     



A/HRC/6/22 
Page 32 

 

صاحب الوالية  على  ، مؤكداً أن    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  " إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان     
  يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،أن 

ة على بدء إلغاء جتارة الرق عرب احمليط األطلسي تـصادف يف            رور مئيت سن  م أن ذكرى    وإذ يضع يف اعتباره     
  ، ٢٠٠٧عام 

 ال تغطي مجيع ممارسات الرق بشكل واٍف، وبأن مسألة          ني بأن واليات املقررين اخلاصني احلالي     واقتناعاً منه   
حدة إذا ما أريـد      وإعطاءها أولوية داخل منظومة األمم املت       مزيداً من األمهية   هاإيالءأشكال الرق املعاصرة تقتضي     

  ،قضاًء مربماً وهنائياًهذه املمارسات القضاء على 

 أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً يعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلـك أسـباهبا     يقرر  - ١  
  وعواقبها، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة؛

 مجيع أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق وتقدمي         أن يقوم املقرر اخلاص بدراسة     يقرر  - ٢  
 واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتـارة       ١٩٢٦تقارير عنها، وخباصة تلك احملددة يف االتفاقية اخلاصة بالرق لعام           

ها الفريق العامل ، فضالً عن مجيع املسائل األخرى اليت يغطي١٩٥٦الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 
املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا فيها الدعارة القسرية وأَبعادها يف جمال حقوق اإلنسان؛ ويقوم املقرر اخلـاص يف                  

  :إطار اضطالعه بواليته مبا يلي

  التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق املعاصرة غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق اإلنسان؛  )أ(  

  تشجيع التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالرق؛  )ب(  

 احلكومات، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات نطلب وتلقى املعلومات عن أشكال الرق املعاصرة م  )ج(  
  املعنية اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من املصادر           

 حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة     ، والعمل ، مبا فيها املعلومات املتعلقة مبمارسات الرق      وتبادل هذه املعلومات معها   
االستجابة بفعالية للمعلومات املوثوقة بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغيـة محايـة        على  احلالية،  

  هذه االنتهاكات؛حقوق اإلنسان لضحايا الرق ومنع وقوع 

التوصية بإجراءات وتدابري تطبق على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل للقضاء على ممارسـات               )د(  
سبل االنتصاف اليت تعاجل أسباب وعواقب أشكال الرق املعاصرة مثل الفقر،           توفري  ذلك  مبا يف   الرق حيثما وجدت،    

  ، وتدابري ذات صلة لتعزيز التعاون الدويل؛والتمييز، والرتاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها

  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف أثناء اضطالعه بواليته مبا يليطلبي  - ٣  

 يف مسائل حمددة يف إطار واليته وإيراد أمثلة على املمارسات الفعالة وتقدمي توصيات عنايةنظر بأن ي  )أ(  
  ذات صلة؛

  س والسن من أبعاد أشكال الرق املعاصرة؛أخذ يف االعتبار ُبعدي نوع اجلنأن ي  )ب(  
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 يف أداء مهامه وواجباته املنصوص      ته مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص ومساعد        يدعو  - ٤  
عليها يف واليته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص              

  اهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛زيارة بلدلالقيام 

 ذات الـصبغة     األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإلقليمية         يشجع  - ٥  
 علـى التعـاون إىل      ،، واملنظمات غري احلكومية   هتمة باألمر  واحلكومات، واخلرباء املستقلني، واملؤسسات امل     الدولية

   ممكن مع املقرر اخلاص يف أداء واليته؛أقصى حد

 إىل املقرر اخلاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليات حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات يطلب  - ٦  
القائمة اليت تشتمل وال تقتصر على املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال، واملقـرر                  

، واملقرر اخلـاص املعـين باألشـكال        اإلباحيةاملواد  استغالهلم يف   وبغاء األطفال   ألة بيع األطفال و   اخلاص املعين مبس  
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف 

 باألطفال يف النـزاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين
حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وجملس أمناء صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة، 

  أعماهلم؛االزدواجية مع على أن يأخذ يف اعتباره التام مسامهتهم متجنباً يف الوقت ذاته 

تقارير سنوية عن أنشطة واليتـه  إىل جملس حقوق اإلنسان إىل املقرر اخلاص أن يقدم     أيضاً   يطلب  - ٧  
مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة واستئصال أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة              

  بالرق، ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات؛

 أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية لالضطالع  إىل األمني العاميطلب  - ٨  
  .بواليته على حنو فعال

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[  

   احملفل املعين بقضايا األقليات- ٦/١٥
  إن جملس حقوق اإلنسان،

لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات           إىل العهد ا   يشري إذ  
 ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٥قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتوافق اآلراء بقرارها               

  ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فضالً عن املعايري الدولية          من العهد الدويل   ٢٧املادة  وإذ يضع يف اعتباره       
  والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة، 
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، وقرار اجمللس االقتصادي ١٩٩٥مارس / آذار٣ املؤرخ ١٩٩٥/٢٤ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يشري  
 بشأن  ١٩٩٨يوليه  / متوز ٣٠رخ   املؤ ١٩٩٨/٢٤٦ ومقرره   ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٥/٣١واالجتماعي  

  والية الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 الذي يطلب إىل اجمللس أن ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١إىل قرار جملس حقوق اإلنسان      يشري أيضاً    وإذ  
  ،ات ملواصلة عمل األفرقة العاملة السابقة التابعة للجنة الفرعيةيتخذ قراراً يف دورته السادسة بشأن أنسب اآللي

، وال سـيما بـشأن   )A/HRC/Sub.1/58/19( بالتقرير اخلتامي للفريق العامل املعين باألقليـات  وإذ حييط علماً    
  حقوق األقليات،مستقبل الفريق العامل، وهو يؤكد على احلاجة إىل آلية تكون مبثابة حمفل للحوار والتفاهم بشأن قضايا 

 بتقرير األمني العام عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات وإذ حييط علماً أيضاً  
الذي يدعو فيه اجمللس إىل النظر يف ُسبل احملافظة على اآلليات الـيت تتـيح فرصـاً       )A/HRC/4/109(دينية ولغوية   

  ت مغزى،ملشاركة اجملتمع املدين مشاركةً ذا

 بالعمل اهلام الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ويشري إىل طبيعة واليتـها الـيت                 وإذ يشيد   
 ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٩تكمِّل والية الفريق العامل السابق املعين باألقليات اليت وردت يف قرار جلنة حقوق اإلنسان               

  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

ز اجلهود بغية حتقيق هدف اإلعمال التام حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية  ضرورة تعزي  وإذ يؤكد   
  أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،

 أن اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مالئمة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات                وإذ يؤكد   
ان حتقيق املساواة للجميع بصورة فعالة وغري متييزيـة، فـضالً عـن           قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وضم       

مشاركة اجلميع على النحو األوىف وبصورة فعالة يف املسائل اليت تؤثر عليهم، هي أمور من شأهنا أن ُتسهم يف الوقاية 
  من مشاكل حقوق اإلنسان واألوضاع اليت تشمل األقليات وحلها بوسائل سلمية،

إىل إيالء اهتمام خاص ملا يترتب على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل            احلاجة   وإذ يؤكد   
 من تعصب من تأثري سليب يف أوضاع األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،                   بذلك

 ديربان اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي   وإذ يلفت االنتباه إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن وبرنامج عمل  
، ٢٠٠١سبتمرب  /ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف أيلول             

  مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بأشكال التمييز املتعدد،

اية حقوق األشخاص املنـتمني إىل       أمهية احلوار فيما بني مجيع أصحاب املصاحل بشأن تعزيز ومح          وإذ يؤكد   
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من تنمية اجملتمع ككل، مبا يف ذلك تبـادل                     
أفضل املمارسات من قبيل تعزيز الفهم املتبادل لقضايا األقليات، وإدارة التنوع وذلك بالتسليم بتعـدد اهلويـات،                 

  جمتمعات مستقرة حاضنة جلميع أبنائها فضالً عن حتقيق التماسك االجتماعي فيها،وتشجيع إقامة 



A/HRC/6/22 
Page 35 

 أمهية العمليات الوطنية اليت هتدف إىل تشجيع وتعزيز احلوار بني مجيع أصحاب املـصلحة               وإذ يؤكد أيضاً    
قليات دينية ولغوية، بغية ذوي الصلة بشأن القضايا املتصلة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أ

  ضمان إعمال حقوقهم دون متييز ومساعدهتم على بناء جمتمعات مستقرة،

 إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات يقرر  - ١  
لغوية، ليقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية و

وحيدد احملفل وحيلل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبـادرات         . )١(أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات     
  من أجل النهوض بتنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية؛

أن يكون احملفل مفتوحاً أمام مشاركة الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا            يقرر أيضاً     - ٢  
املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق       

 احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللـس         اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري      
االقتصادي واالجتماعي؛ ويكون احملفل مفتوحاً أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية األخرى الـيت تتفـق أهـدافها                 
وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، استناداً إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللـس االقتـصادي             

، واملمارسات اليت اتبعتها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريـق          ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١تماعي  واالج
إجراءات اعتماد واضحة وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، تنص على توفري املعلومات يف الوقت                

   مع الدول؛راملناسب عن املشاركة والتشاو

   احملفل سنوياً ملدة يومي عمل خيُصَّصان إلجراء مناقشات مواضيعية؛ أن جيتمعيقرر كذلك  - ٣  

إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعني لكل دورة، على أساس التناوب اإلقليمي وبالتشاور مع يطلب   -٤  
لس؛ ويكـون   اجملموعات اإلقليمية، رئيساً للمحفل من بني اخلرباء يف قضايا األقليات، يرشحه األعضاء واملراقبون يف اجمل              
  الرئيس؛ الذي يعمل بصفته الشخصية، مسؤوالً عن إعداد موجز ملناقشات احملفل يتاح جلميع املشاركني فيه؛

أن تقوم اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل واإلعداد الجتماعاتـه             يقرر    - ٥  
اضيعية للمحفل وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل السنوية، ويدعوها إىل أن ُتضمِّن تقريرها توصيات مو

  لكي ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان؛

 عن توقعاته يف أن يسهم احملفل يف اجلهود اليت تبذهلا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق                 يعرب  - ٦  
املتخصصة وصناديقها وبراجمهـا بـشأن      اإلنسان لتحسني التعاون فيما بني آليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا           

  األنشطة ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني ألقليات، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي؛ 

                                                      

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ يف ٥/١رهناً باستعراض والية اخلبرية املستقلة على النحو املتوخى يف القرار  )١(
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 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم كل الدعم الضروري لكي تيسِّر بطريقة شفافة يطلب  - ٧  
 ذوي الصلة من كل منطقة يف اجتماعاته، وأن تويل اهتماماً خاصاً لضمان            انعقاد احملفل ومشاركة أصحاب املصلحة    

  املشاركة يف احملفل على أوسع نطاق ممكن وبصورة متكافئة، مبا يف ذلك بصفة خاصة متثيل النساء؛

 إىل األمني العام أن يوفر للمحفل، يف حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة، كل اخلـدمات                يطلب  - ٨  
  ت الضرورية لتنفيذ واليته؛والتسهيال

  . استعراض عمل احملفل بعد أربع سنواتيقرر  - ٩  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[  

أنسب اآلليات ملواصلة اجتماع غري رمسي ملناقشة   - ٦/١٦
   العامل املعين بالسكان األصلينيالفريقعمل 

  لس حقوق اإلنسان،إن جم

 ١٨ املؤرخ   ٥/١إىل ما ورد يف النص املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، املرفق بالقرار              إذ يشري     
أنسب اآلليات  يف  ) الدورة األوىل من اجلولة الثانية    (اجمللس سيبت يف دورته السادسة      " من أن    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  ، ..."ان األصليني العامل املعين بالسكالفريقملواصلة عمل 

 أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد اجتماعاً غري رمسي يف جنيـف                  يقرر  
ليوم ونصف، يكون مفتوحاً أمام مشاركة الدول والشعوب األصلية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وذلك يف                

ديسمرب من أجل تبادل وجهات النظر بشأن       / يف كانون األول   موعد يسبق عقد الدورة السادسة املستأنفة للمجلس      
  . العامل املعين بالسكان األصلينيالفريقأنسب اآلليات ملواصلة عمل 

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل اخلامس. اعتمد بدون تصويت[  

  ابعة جمللس حقوق اإلنسان إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل الت- ٦/١٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أن االستعراض الدوري الشامل هو آلية للتعاون يشترك فيها البلد املعين اشتراكاً كامالً،              إذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
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، يقضي بإنشاء صندوق استئماين     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ أن نص بناء املؤسسات، املعتمد يف        يؤكدوإذ    
للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلد منواً، يف االستعراض                

  الدوري الشامل، 

 اجمللس أن يبّت يف مسألة ما إذا كان ينبغي اللجوء إىل  إىل أن نص بناء املؤسسات يطلب أيضاً إىلوإذ يشري  
  آليات التمويل احلالية أم ينبغي إنشاء آلية متويل جديدة،

 إىل األمني العام إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الـدوري الـشامل              يطلب  - ١  
  لية االستعراض الدوري الشامل؛لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، يف آ

 إىل األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُتدعى صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املاليـة               يطلب أيضاً   -٢  
والتقنية على أن جتري إدارهتا بصورة مشتركة مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض الدوري الـشامل                

، لكي يوفر، جنباً إىل جنب مع آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنية               ١املشار إليه يف الفقرة     
  يعاون البلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة من االستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته؛

خرين باجمللس على دعـم تـشغيل        مجيع الدول األعضاء، واملراقبني، وأصحاب املصلحة اآل       حيث  - ٣  
  الصندوقني املذكورين؛

   إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ التدابري الالزمة لتشغيل اآلليتني على وجه السرعة؛يطلب  -٤  

  . متابعة املسألة يف دورته السابعة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُيقرر  - ٥  

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل السادس. اعتمد بدون تصويت[  

متابعـة  : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة        - ٦/١٨
  ٣/١-  ودإ١/١- قراري جملس حقوق اإلنسان دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦نوفمرب /الثاين تشرين ١٥ املؤرخ ٣/١- ودإ٢٠٠٦يوليه / متوز٦ املؤرخ ١/١- إىل قراريه دإإذ يشري  

 أن إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، مل تنفِّذ حىت اآلن هـذين القـرارين               وإذ يالحظ مع األسف     
  وعرقلت إيفاد البعثات العاجلة لتقصي احلقائق املنصوص عليها فيهما،

  قصي احلقائق؛، مبا يف ذلك إيفاد البعثات العاجلة لت٣/١-  ودإ١/١-  إىل تنفيذ قراريه دإيدعو  - ١  
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 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير     يطلب  - ٢  
 وعـن مـدى امتثـال     ٣/١-  ودإ ١/١- إىل اجمللس يف دورته املقبلة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ            

  .نإسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القراري

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل السابع. اعتمد بدون تصويت[  

ـ ااحلقوق الدينية والثقافية يف األر     - ٦/١٩  الفلـسطينية   يض
  احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

اص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل      إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخل       إذ يشري     
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع جبميـع  ٢ إىل املادة وإذ يشري أيضاً    
مثل التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،          احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع،           

أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخـر،             
ي إليه الشخص، سـواء     وأنه ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتم                

  أكان مستقالً أم موضوعاً حتت الوصاية أم غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعاً ألي قيد آخر على سيادته،

   مبسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل،ووعياً منه  

  ديين والثقايف الغين، على خاصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الوإذ يشدد  

   إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بالقدس الشرقية احملتلة،وإذ يشري  

أغـسطس  / آب١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخـة    وإذ يؤكد   
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قدسية وحرمـة املواقـع الدينيـة يف األرض                اوره بالغ القلق  وإذ يس   
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

إزاء السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة تـشمل  وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً    
 التراخيص، وهي تدابري يتواصل فرضها على حركة تنقل الفلسطينيني وإمكانية وصـوهلم             حظر التجول ونظام منح   

  حبرية إىل املواقع املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد األقصى،
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على أن مجيع السياسات والتدابري اليت اختذهتا إسرائيل، وهي السلطة القائمـة بـاالحتالل،     يشّدد    - ١  
نيني إىل املواقع املقدسة لديهم، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة، علـى أسـاس              للحّد من إمكانية وصول الفلسطي    

األصل الوطين أو الديين أو املولد أو اجلنس أو أي وضع آخر تشكل انتهاكاً ألحكام الصكوك والقـرارات اآلنفـة       
  الذكر ولذلك جيب وقفها فوراً؛

حترام احلقوق الدينية والثقافية اليت يتضمنها      إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، إىل ا      يدعو    - ٢  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلني الفلسطينيني 

  بالوصول دون أية قيود إىل مواقعهم الدينية؛

ىل اجمللس يف دورته املقبلة بشأن تنفيذ       من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً إ        يرجو    - ٣  
  .هذا القرار

  اجللسة احلادية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  . عضواً عن التصويت١٥ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣١اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

ستان، الربازيـل،   االحتادي الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باك         :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، الـسنغال، الـصني،             
غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية،            

  .موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

  .كندا  :املعارضون

يا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، أملان  :املمتنعون
غواتيماال، فرنسا، الكامريون، مدغشقر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           

  .الشمالية، هولندا، اليابان

  .]انظر الفصل السابع  

  نسان الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإل- ٦/٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 وقراراهتا الالحقة بـشأن     ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٣٢/١٢٧إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشري     
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٦٧الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وآخرها القرار 

  وقراراهتا الالحقـة ١٩٩٣مارس / آذار٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١نة حقوق اإلنسان    أيضاً إىل قرار جل   وإذ يشري     
  هبذا اخلصوص،
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 اليت تقرر فيها أن يتعاون اجمللـس يف         ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  العمل تعاوناً وثيقاً مع املنظمات اإلقليمية،

 ٢٥امج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف            إعالن وبرن  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
 واللذين أعادا تأكيد مجلة أمور منها ضرورة النظر يف إمكانية وضع ترتيبات إقليميـة ودون                ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  إقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيثما ال تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل،

 أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً مهماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وينبغي أن              من جديد وإذ يؤكد     
  تعزز املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما ترد يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

 بالتقدم الذي أحرزته احلكومات فيما يتعلق بوضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيـز            يرحب    - ١  
  ومحاية حقوق اإلنسان ومبا أجنزته يف مجيع مناطق العامل؛

من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمـل يف عـام                 يرجو    - ٢  
 لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه الترتيبات اإلقليمية وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجههـا،               ٢٠٠٨

ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املناطق، واخلرباء فضالً عن مجيع الـدول                مبشاركة  
األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة باألمر، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلـي املنظمـات غـري               

، ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١تصادي واالجتماعي احلكومية، استناداً إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االق 
  واملمارسات اليت اتبعتها جلنة حقوق اإلنسان؛

من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس موجزاً عن مناقشات حلقة العمل              يرجو    - ٣  
  .يف وقت يتوافق مع برنامج عمل اجمللس

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل الثامن. اعتمد بدون تصويت[  

وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           -٦/٢١
  أشكال التمييز العنصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ز العنصري   إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتميي            إذ يشري   
  ،)Corr.1 وA/CONF.189/12 (٢٠٠١سبتمرب /وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أيلول

 إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الصادرة عن اجلمعية العامة           وإذ يشري أيضاً    
  ،١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤املؤرخ ) ٢٠- د( ألف ٢١٠٦يف القرار 
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 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارهـا         وإذ يشري كذلك    
 من العهد الـيت     ٢٠ من املادة    ٢، وخباصة الفقرة    ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦، املؤرخ   )٢١- د( ألف   ٢٢٠٠

العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز تقضي بأن ُتحظر مبوجب القانون أية دعوة إىل الكراهية القوميـة أو   
  أو العداوة أو العنف،

على أمهية اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين وإذ يشدد   
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥أو املعتقد، الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 

اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري       ) ١٩٩٣( على أن التوصية العامة اخلامسة عشرة        إذ يؤكد و  
 من االتفاقية الدولية تنص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية                 ٤بشأن املادة   

  العنصرية إمنا ينسجم مع حرية الرأي والتعبري،

على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان قد حثا الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية للقضاء  وإذ يشدد  
على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك على وجه االستعجال، بغية حتقيق التصديق العاملي عليها حبول 

من هذه االتفاقية وأن تقوم بسحب التحفظـات         ١٤، وأن تنظر يف إصدار اإلعالن املشار إليه يف املادة           ٢٠٠٥عام  
  اليت تتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منها، ومجيعها أمور مل تتحقق حىت اآلن مع األسف،

 جزعاً شديداً للزيادة احلادة يف نزعات كره األجانب والتعصب إزاء خمتلف اجلماعات العرقيـة               وقد جزع   
شخاص املنتمون إىل األقليات، واملهـاجرون، والالجئـون، وملتمـسو          والدينية وخمتلف الثقافات، حيث يكون األ     

  اللجوء، واملهاجرون بصورة غري قانونية هم أشد ضحايا هذه النـزعات واألعمال تضرراً،

اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي على حنو شامل، وجبميـع التـدابري            على احلاجة امللحة إلجياد   وإذ يؤكد     
 ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتوفري سبل املتاحة، لشىت أشكال

  انتصاف مالئمة للضحايا،

، الذي قرر مبوجبه، امتثاالً منه ملقرر       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشري   
صري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود         وتوجيهات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العن      

، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها          ٢٠٠١يف عام   
والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو يف شكل بروتوكـول إضـايف                   

لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات املوجودة يف هذه ) وتوكوالت إضافيةبر(
االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري اشتراعية جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض 

  على الكراهية العنصرية والدينية،

  والية اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميليـة مل ُتنجـز وفقـاً للـشروط احملـددة يف                 ألن   وإذ يأسف   
  ،٣/١٠٣مقرره 
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  : ما يلييقرر  

  ، الستهالل واليتها؛٢٠٠٨أن يعقد الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة يف الربع األول من عام   )أ(  

تتاحية للجنة املخصصة للـتفكري يف مجيـع        أن خيصص فترة ال تتجاوز يومني يف بداية الدورة االف           )ب(  
  املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة واآلليات ذات الصلة، والالزمة إلجناز واليتها؛

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  . يت أعضاء عن التصو٤ أصوات وامتناع ١٠ صوتاً مقابل ٣٢اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، الربازيل، بـنغالديش،           :املؤيدون
بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني، غانـا،             
غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكـسيك،           

  .ململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلندا

أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكـة             :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .يابانأوروغواي، أوكرانيا، مجهورية كوريا، ال  :املمتنعون

  .]انظر الفصل التاسع  

نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات       : من اخلطابة إىل الواقع     - ٦/٢٢
ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٣ إىل مقرره إذ يشري  

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢ إىل قراره أيضاًوإذ يشري   

، الذي قـررت فيـه   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
  ، ٢٠٠٩اجلمعية العامة أن تعقد مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام 

عنصرية وتزايدها احلاّد يف مناطق معينة من العـامل،          إزاء موجة كره األجانب والرتعات ال      وإذ يعرب عن استيائه     
وملتمسي اللجوء   وال سيما جتاه تلك الفئات من الضحايا اليت حددها إعالن وبرنامج عمل ديربان كاملهاجرين والالجئني              

  واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرين من أصل آسيوي واألقليات القومية واإلثنية،
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 لعدم توفر اإلراداة السياسية الالزمة الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا أسفوإذ ي  
  ومظاهرها والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

ابات الفضفاضة خبصوص العنـصرية      يف السياق أعاله، على احلاجة امللحة إىل الكف عن اخلط          وإذ يشدد،   
ويناشد مجيع الدول السعي حبزم إىل إهناء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره                 

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجماهبة احلقائق والتحديات اليومية اليت تفرضها هذه اآلفات،

ن ختلف الدول عن ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفسها يف مـؤمتر ديربـان إىل                بأواقتناعاً منه اقتناعاً تاماً       
إجراءات حمددة ونتائج ملموسة، هو أمر ُيعزى إىل عدم توفر اإلرادة السياسية الالزمة، ال سيما فيما يتعلق بتكرمي ذكرى                   

ق، وجتارة الرق عرب احملـيط اهلـادئ، والفـصل          ضحايا الظلم التارخيي واملآسي املاضية النامجة عن الرق، واالجتار بالرقي         
العنصري، واالستعمار واإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقـي، واآلسـيويني                 

  ،واملنحدرين من أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا تلك املظامل واملآسي وال يزالون يعانون من عواقبها

 يف السياق أعاله على أمهية طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ عن طريق املصاحلة وتضميد                شددوإذ ي   
اجلراح، ويطلب إىل مجيع الدول املعنية أن تفي بالتزامها األخالقي بوقف النتائج الباقية واملتعاقبة هلذه املمارسـات                 

  ،٢٠٠٩ربان يف عام وإبطال أثرها قبل انعقاد مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل دي

 اجلهود اليت بذهلا الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربـان    وإذ يالحظ   
  ، من خالل التمسك بروح ديربان وتعزيزها، وما أحرزه من تقدم رغم التحديات الواضحة،٢٠٠٢منذ نشأته يف عام 

مكافحة التمييز التابعة ملفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           أن جيعل عمل واسم وحدة       يقرر  - ١  
، وتركز  "وحدة مكافحة التمييز العنصري   "اإلنسان متسقني مع واليتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من اآلن فصاعداً            

أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، حـسب                 
   من إعالن ديربان؛٢ و١التعريف الوارد يف الفقرتني 

 على توثيق التعاون بني الفريق احلكومي الدويل العامل واخلرباء البارزين املستقلني بـشأن              يشجع  - ٢  
السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام مبكافحة مجيع املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري 

  كره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛و

 على أمهية إبداء النوايا احلسنة لإلنسانية وإعطاء األولوية للمصاحلة باختاذ خطوات ملموسة             يؤكد  - ٣  
على درب معاجلة القضايا الرئيسية اليت هتم ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                 

 مـن  ١٠٦ إىل ٩٨ادة كرامتهم واملساواة مع اآلخرين على النحو املتوخى يف الفقـرات  تعصب، واليت تتعلق باستع   
  إعالن ديربان؛

   من برنامج عمل ديربان مل ُتستوف بعد؛١٥٨ و١٥٧ألن االلتزامات املعلنة يف الفقرتني يأسف   - ٤  
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  .أن ُيبقي هذه املسألة اهلامة قيد نظرهيقرر   - ٥  

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٨  

  . أعضاء عن التصويت٥ وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٢٨اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، بـنغالديش، بوليفيـا،             :املؤيدون
قطـر،  جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانـا، الفلـبني،             

الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، موريـشيوس،           
  .نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :املعارضون
  . وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

  .أوروغواي، الربازيل، بريو، غواتيماال، املكسيك  :املمتنعون

  .]انظر الفصل التاسع  

   األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي- ٦/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

دعت فيه إىل عقد   الذي٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة إذ يرحب  
  ،٢٠٠٩مؤمتر ديربان االستعراضي يف عام 

 الذي وضع فيه اجمللس العمليات التحضريية ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢إىل قراره وإذ يشري   
ليت تسري العديدة ملؤمتر ديربان االستعراضي يف سياقها املناسب وأوضحها وتناوهلا مبزيد من التفصيل وفقاً للممارسة ا         

  عليها اجلمعية العامة،

للجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف جنيـف يف         ) الدورة التنظيمية (بانعقاد الدورة األوىل    وإذ يرحب     
، وإذ يتطلع يف هذا الصدد إىل الدورتني الفنيتني للجنة التحـضريية املقـرر              ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧الفترة من   

أكتـوبر  / تـشرين األول ١٧ إىل ٦ ومن ٢٠٠٨مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢١جنيف يف الفترة من     عقدمها مبدئياًً يف    
   على التوايل،٢٠٠٨

 مع بالغ األسف، يف السياق الوارد أعاله، عدم مشاركة مجيع املنظمات غري احلكومية ذات الـصلة،  وإذ يالحظ   
نب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يعرب أيضاً عن أسـفه            مبا يف ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجا        

  ،"املؤمتر االستعراضي أهداف"لعدم متكن مجيع هذه الكيانات من اإلسهام يف احلوار الذي أجرته اللجنة التحضريية بشأن 
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ت أن عملية التحضري الفعالة ملؤمتر ديربان االستعراضي تتطلب املشاركة الكاملة جلميع املنظما           وإذ يالحظ     
غري احلكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن                   

  تعصب، كي تسهم هذه الكيانات يف احلوار الذي جتريه اللجنة التحضريية بشأن أهداف املؤمتر؛

 مجيع العمليات التحضريية ملؤمتر      مجيع املقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية فيما يتعلق بتيسري         وإذ يالحظ   
  ،٢٠٠٩ديربان االستعراضي لعام 

من رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي أن تقدم تقريرها إىل اجلمعية العامـة          يرجو    - ١  
متر ديربـان   أثناء انعقاد دورهتا الثانية والستني على أن يشمل أنشطة اللجنة التحضريية والتقدم احملرز يف التحضري ملؤ               

  ؛٢٠٠٩االستعراضي لعام 

إىل قيام اجلمعية العامة، بصفتها أعلى كيان سياسي يف منظومة األمم املتحدة، بتقدمي التوجيه يتطلع   - ٢  
السياسي واختاذ مزيد من املقررات كلما كان ذلك ضرورياً، لتأمني عقد املؤمتر بشكل سلس وناجح مبا يكفل حتقيق 

  تكمل إعالن وبرنامج عمل ديربان؛نتائج موضوعية ذات صلة 

  .أن يبقي هذا البند اهلام من جدول األعمال قيد نظرهيقرر   - ٣  

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  . أعضاء عن التصويت٣ أصوات وامتناع ١٠ صوتاً مقابل ٣٣اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

ردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،      االحتاد الروسي، أذربيجان، األ     :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني،           
غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،             

  . نيجرييا، نيكاراغوا، اهلنداملكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس،

أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكـة             :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .أوكرانيا، مجهورية كوريا، اليابان  :املمتنعون

  .]انظر الفصل التاسع  
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  العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الربنامج - ٦/٢٤

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 بـاء   ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ ألف املؤرخ    ٥٩/١١٣ إىل قرارات اجلمعية العامة      إذ يشري   
، وإذ يشري كذلك إىل قرار جلنـة حقـوق          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤املؤرخ  

 ٢٠٠٦/١٩ وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦١اإلنسان  
، فيما يتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخطة العمل ملرحلته ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤املؤرخ 
  ،)٢٠٠٧- ٢٠٠٥(األوىل 

راءات على املستوى الدويل لدعم اجلهود الوطنية املبذولة  ضرورة االستمرار يف اختاذ إجوإذ يؤكد من جديد  
لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، وخاصة إتاحة 

  ،٢٠١٥فرص احلصول على التعليم األساسي للجميع حبلول عام 

فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن املرحلـة األوىل            بالتقرير املرحلي مل   حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/4/85(من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٥(

 بالعمل اليت قامت به حىت اآلن جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة              حييط علماً أيضاً    - ٢  
 حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وباألنشطة اليت سُيضطلع هبا مستقبالً، وال سيما يف              املعنية بالتثقيف يف جمال   

جماالت املساعدة التقنية وتقاسم املعلومات، وهي األنشطة اليت حددهتا اللجنة باعتبارها تتطلب دعماً من منظومـة                
  األمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطين؛

ملرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لسنتني إضـافيتني              متديد ا  يقرر  - ٣  
، قصد متكني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة من إجناز تنفيذ خطة العمل، مع التركيـز علـى                  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(

  النظامني املدرسيني االبتدائي والثانوي؛

وق اإلنـسان  ـال حقـر الربنامج العاملي للتثقيف يف جم مجيع الدول على اختاذ مبادرات يف إطا  يشجع  -٤  
  وال سيما القيام، يف حدود قدراهتا، بتنفيذ خطة العمل للمرحلة األوىل من الربنامج العاملي كما اعتمدهتا اجلمعية العامة؛

جمال  إىل مجيع أعضاء جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف               يطلب  - ٥  
حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي، وال سيما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة 

، تعزيز التنفيذ الوطين خلطة العمل، وتقدمي املساعدة التقنية عند الطلب، وتنسيق            )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    
  اجلهود الدولية ذات الصلة؛

مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القائمة إىل املساعدة على تنفيذ برامج للتثقيـف يف               يدعو  - ٦  
  جمال حقوق اإلنسان تتفق مع خطة العمل؛
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 أجهزة أو هيئات أو وكاالت منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، فضالً عن سائر املنظمات               يناشد  - ٧  
يل واإلقليمي القيام، يف إطار والية كل منها، بتعزيز تنفيذ خطة     احلكومية الدولية وغري احلكومية على الصعيدين الدو      

  العمل على الصعيد الوطين وتقدمي املساعدة التقنية يف هذا الشأن، عند طلبها؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو نشر خطة العمل على نطاق              يطلب  - ٨  
ومية الدولية واملنظمات غري احلكومية جبميع الوسائل، مبا يف ذلك الوسائل           واسع يف صفوف الدول واملنظمات احلك     

  اإللكترونية وطُرق االتصال اليت تكون يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية لعـام               يطلب أيضاً   - ٩  
   تنفيذ هذا القرار؛ عن التقدم احملرز يف٢٠٠٨

  . يف إطار البند نفسه من جدول األعمال٢٠٠٨ النظر يف هذه املسألة يف دورته األخرية لعام يقرر  - ١٠  

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل العاشر. اعتمد بدون تصويت[  

التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          - ٦/٢٥
  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 وقراراهتا الالحقة بـشأن  ١٩٩٣مارس / آذار ٩ املؤرخ ١٩٩٣/٥١ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان  إذ يشري   
  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٣/١٠٢ إىل مقرره وإذ يشري أيضاً  

 أن الترتيبات اإلقليمية ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان وأهنـا        وإذ يؤكد جمدداً    
  ينبغي أن تعزز املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما وردت يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ 

ق اإلنسان إلقامة شراكات لتنفيذ أنـشطتها        باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو        وإذ يرحب   
 من أجل )E/CN.4/1998/50/Annex II(املندرجة يف إطار برنامج التعاون التقين اإلقليمي يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ 

  النهوض بالقدرات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

 يف اإلنسان حقوقشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية  بعقد حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بوإذ يرحب أيضاً   
   وباعتماد نقاط عمل بايل؛٢٠٠٧يوليه / متوز١٢ إىل ١٠، يف بايل، يف الفترة من اهلادئآسيا واحمليط  منطقة
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ـ  لينظر فيه خالل    تقريراً قدم إليه تأن  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      إىل   طلبي  - ١   عة سابدورتـه ال
 يف منطقة اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق ل عشرة بشأن التعاون اإلقليمي رابعةالالسنوية  حلقة العمل اتاستنتاجيتضمن 

  القرار؛آسيا واحمليط اهلادئ، ومعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا 

 اناإلنستعزيز ومحاية حقوق    لبشأن التعاون اإلقليمي    السنوية  لقة العمل   حل عقد الدورة املقبلة     ُيقرر  - ٢  
  .٢٠٠٨ يف عام يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

  اجللسة الثانية والعشرون  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨  

  .]انظر الفصل العاشر. اعتمد بدون تصويت[  

وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها مبناسبة االحتفال   - ٦/٢٦
  إلنسانإلعالن العاملي حلقوق اصدور االستني لالسنوية بالذكرى 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وإذ يعيد تأكيد  

   بأمهية الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان،وإذ يسلِّم  

  لية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، الربوتوكوالت االختيارية للصكوك الدو أيضاً بأمهيةوإذ يسلِّم  

  ،إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانصدور االستني لالسنوية  يصادف الذكرى ٢٠٠٨ أن عام وإذ يضع يف اعتباره  

ـ  مببادرة الدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب و           ع التقدير  م وإذ حييط علماً     دول ال
املتمثلة يف تقدمي مقترح يرمي إىل وضع جمموعة من األهداف يف جمال حقـوق اإلنـسان         ، وهي املبادرة  نتسبة إليه امل
وإذ  ستلهم من األهداف اإلمنائية لأللفية، من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،             إىل حتقيقها وتُ   ىسعُي

  ، املبادرة من خمتلف املناطق بالعملية الرامية إىل توسيع نطاق دعم مع بالغ التقديرأيضاً حييط علماً

أن املبادرة املذكورة أعاله ميكن أن ُتربز أكثر منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة            ضع يف اعتباره    وإذ ي   
  وتزيد من الوعي العام هبا، بغية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،

  ويعزز بعضها بعضاً،رابطة تتجزأ ومت  حقوق عاملية الهي ن مجيع حقوق اإلنسان أ  إىل يشريوإذ  

استهالل عملية حكومية دولية مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعـة      يقرر  - ١  
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا علـى         من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، لتعزيز إعمال وتنفيذ         
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 أثناء ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ان حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها يف الدول من واجبات والتزامات دولية يف ميد
  االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

  : أعاله أن يتخذ اخلطوات التالية١ من أجل حتقيق اهلدف املبني يف الفقرة يقرر أيضاً  - ٢  

بة الذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقـوق         أن يدعو الدول إىل أن تشري إىل مناس         )أ(  
اإلنسان وإىل األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق اجلزء الرفيع املستوى جمللس حقوق اإلنـسان يف                  

، وأن تعقد خالل تلك الدورة حلقة نقاش من أجل تبادل وجهات النظـر        ٢٠٠٨مارس  /دورته اليت ستعقد يف آذار    
  سألة األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛بشأن م

أن يدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل موافاة جملس حقوق اإلنسان حبلـول                 )ب(  
 مبعلومات عن الربامج واألنشطة املنظمة احتفاالً بالـذكرى الـسنوية           ٢٠٠٨يونيه  /موعد انعقاد دورته يف حزيران    

  العاملي حلقوق اإلنسان؛الستني لصدور اإلعالن 

أن جيري بعدئذ مشاورات حكومية دولية غري رمسية مفتوحة لوضع جمموعة من األهداف الطوعية                )ج(  
يف جمال حقوق اإلنسان لكي تعرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من خالل مشروع قرار يعتمده 

  .٢٠٠٨سبتمرب /اجمللس يف هناية دورته اليت ستعقد يف أيلول

 أهداف طوعية يف جمال حقوق      وضع أن ُتفضي العملية احلكومية الدولية املفتوحة إىل         يقرر كذلك   - ٣  
  : املسائل التاليةتندرج يف إطاراإلنسان 

  ؛، على الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسانعلى نطاق عاملي، التصديق  )أ(  

إنـشاء  ب و  حيثما ال توجـد،     حلقوق اإلنسان،  ةرامج وطني القيام، يف كل بلد من البلدان، بوضع ب         )ب(  
   ١٩٩٣مسؤولة عن مسائل حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن وبرنـامج عمـل فيينـا لعـام                تكون   وطنية   مؤسسات

  ؛ومبادئ باريس

   تعزيـز ومحايـة مجيـع       لـضمان  على املستوى الوطين      وسياسايت عتماد إطار قانوين ومؤسسي   ا  )ج(  
  ؛حقوق اإلنسان

، بتحديد األهداف واإلجراءات يف ميـدان بنـاء          حلقوق اإلنسان  ربامج الوطنية الالقيام، يف إطار      )د(  
، فضالً عن وضع برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحتديد االحتياجات وأوجه القصور فيما يتصل                القدرات

  بالتعاون الدويل؛

تحديد أهداف وإجراءات وفقاً لإلعالن العاملي      اإلنسان، ب قوق  الوطنية حل ربامج  اليف إطار   القيام،    )ه(  
التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو ك،  كانتمييز من أي نوعحلقوق اإلنسان ترمي يف مجلة أمور إىل القضاء على ال  

 أو االجتماعي، أو الثـروة، أو       ميوقاجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل ال             
  ؛لد، أو أي وضع آخراملو
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 أن تلك األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان جيب أن ُتعترب أهدافاً معزِّزة للواجبـات                يؤكد  - ٤  
وااللتزامات احلالية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأهنا ال حتل حمل تلك                  

  ، سواء كلياً أو جزئياً؛الواجبات وااللتزامات بأي وجه كان

مبشاركة ممثلي األمم املتحدة ومنظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف هذه العملية، فـضالً              يرحِّب  - ٥  
  عن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان؛

 جمموعة مـن األهـداف      املتعلقة بوضع  فتوحةاملدولية  الكومية  احل  أن ينظر يف نتائج العملية     يقرر  - ٦  
 مشروع  من خالل عرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي،         اليت ست  ،الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان    

  ؛٢٠٠٨سبتمرب / يف أيلولوذلك حبلول موعد انعقاد دورة اجمللس ،قرار

س حقوق اإلنسان، خالل     الدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على أن يعرضوا على جمل          يشجع  - ٧  
عملية االحتفال، املشاريع واألنشطة املنفذة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل مبناسبة الذكرى السنوية الستني              

  .لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]لثانظر الفصل الثا. اعُتمد دون تصويت[  

   السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب- ٦/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة السكن الالئق كعنصر من               إذ يعيد تأكيد    
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ املؤرخ ٢٠٠٤/٢١رار العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب، مبا يف ذلك الق

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة مساواة املرأة يف وإذ يعيد أيضاً تأكيد  
ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق، مبا يف ذلـك القـرار                  

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥رخ  املؤ٢٠٠٥/٢٥

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقـراره             ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
 ١٨اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني       املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار         

  ، وإذ يشدد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إىل احلقوق املتصلة بالسكن اجملسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفصلة يف معاهدات أيضاً وإذ يشري  
  ك حقوق اإلنسان الدولية األخرى،وصكو
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 إىل املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واجملسدة يف األحكام ذات الـصلة مـن               كذلك وإذ يشري   
اإلعالنات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة والدورات االستثنائية للجمعيـة              

تابعة املتعلقة هبا، ومن بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول أعمال املوئـل     العامة واجتماعات امل  
(A/CONF.165/14) واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الذي اعتمدته اجلمعية ،

  ،٢٠٠١يونيه / حزيران٩ املؤرخ ٢٥/٢- دإالعامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين يف مرفق قرارها 

 الذي يتضمن يف مجلة أمور حث       ١٩٩٨مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٤٢/١ إىل قرار جلنة وضع املرأة       وإذ يشري   
الدول على وضع وتنقيح القوانني ضماناً ملنح املرأة حقاً كامالً ومتساوياً يف ملكية األرض وسائر املمتلكات، واحلق                 

ا يف ذلك ضمان احلق يف املرياث، والقيام باإلصالحات اإلدارية واختاذ التدابري األخرى الالزمة              يف السكن الالئق، مب   
إلعطاء املرأة نفس حقوق الرجل يف احلصول على االئتمان ورأس املال والتكنولوجيـات املالئمـة والوصـول إىل                  

  األسواق واملعلومات،

كومات يف إعالن األمم املتحدة لأللفية من عزمهم على إىل ما أعرب عنه رؤساء الدول واحل      وإذ يشري أيضاً      
  ،٢٠٢٠ مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حبلول عام ١٠٠حتقيق حتسن كبري يف حياة ما ال يقل عن 

   ألن أي تدهور يف حالة السكن عموماً يؤثر تأثرياً بالغاً يف الفقراء، مبن فيهم النساء واألطفال،وإذ يساوره القلق  

 بأن السكن الالئق عنصر أساسي يعزز متاسك األسرة ويسهم يف العدالة االجتماعية ويعزز الـشعور                يسلِّموإذ    
باالنتماء واألمن والتضامن اإلنساين، على النحو املذكور يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية               

، وإذ  ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٠ املؤرخ   ٢٧/٢-، واملرفقة بقرارها دإ   " لألطفال عامل صاحل "العامة املتعلقة باألطفال واملعنونة     
يرحب بااللتزام املذكور يف الوثيقة بإيالء أولوية قصوى لتدارك النقص يف املساكن واالحتياجات األخرى مـن اهلياكـل       

   املناطق الريفية النائية،األساسية، وخباصة لصاحل األطفال الذين يعيشون يف املناطق املهمشة اليت حتيط باملدن ويف

 بالعمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة، وال سـيما اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق             وإذ ينوِّه   
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعزيز احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل ما أكدتـه                  

 من أن حق اإلنسان يف السكن الالئق يتسم بأمهية رئيسية بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق ٤ اللجنة يف تعليقها العام رقم
  ، ١٦ ورقم ٧االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك إىل تعليقيها العامني رقم 

 بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق               ينوه  - ١  
 مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، وكذلك بالتقدم احملرز يف إدراك مفهوم احلق يف                   يف

  السكن الالئق؛

الذي اضطلع به املقرر اخلاص يف تطبيق منظور جنساين على عمله، ويف تسليط             ينوه أيضاً بالعمل      - ٢  
  كية، وكذلك يف تقدمي تقارير عن املرأة والسكن الالئق؛الضوء على حقوق املرأة فيما يتصل بالسكن واألرض واملل

 إزاء انتشار ظاهرة التشرد والسكن غري الالئق، ومنو األحياء الفقرية يف العامل أمجع، يعرب عن قلقه  - ٣  
وعمليات اإلخالء القسري، وزيادة التحديات اليت يواجهها املهاجرون فيما يتصل بالسكن الالئق، وكذلك الالجئون 
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حاالت النـزاع وما بعد النـزاع، والتحديات القائمة أمام التمتع الكامل باحلق يف السكن الالئق نتيجة تـأثري                 يف  
تغري املناخ والكوارث الطبيعية والتلوث، وانعدام األمان يف احليازة، وعدم تساوي الرجل واملرأة يف حقوق امللكيـة                 

  سكن الالئق والعوائق اليت تعترض إعماله الكامل؛واملرياث، فضالً عن االنتهاكات األخرى للحق يف ال

  : الدول على ما يليحيث  - ٤  

أن ُتعِمل احلق يف السكن الالئق إعماالً كامالً، دون متييز من أي نوع كان بسبب العرق أو اللون                    )أ(  
لقومي أو االجتماعي   أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اإلعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غري سياسي، أو األصل ا                  

أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، وذلك بوسائل منها التشريعات والسياسات والربامج احمللية باالستناد، حسب                 
االقتضاء، إىل بيانات إحصائية أو معايري مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيالء عناية خاصة لألفراد، وغالبيتهم من                 

  تمعات احمللية الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛النساء واألطفال، وألفراد اجمل

أن تكفل التقيد جبميع معايريها الوطنية امللزمة قانوناً يف جمال السكن، وأن تضع، عند الـضرورة،               )ب(  
مجيـع  معايري وطنية جديدة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل، وأن تنظر يف التـصديق علـى                  

  معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

أن توفر للجميع احلماية من اإلخالء القسري املخالف للقانون وملعاهدات حقوق اإلنسان الدولية،           )ج(  
  وأن توفر احلماية القانونية وسبل االنتصاف يف حاالت اإلخالء القسري هذه؛

جملتمعات احمللية ممن يعانون التمييز لسبب واحد       أن تتصدى لالستبعاد والتهميش االجتماعيني لألفراد وا        )د(  
   متييز؛لعدة أسباب، وال سيما بأن تكفل للسكان األصليني ولألفراد املنتمني إىل أقليات إمكانية حيازة السكن الالئق دون أو

خطيط أن تشجع املشاركة يف عمليات اختاذ القرار وإشراك اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف مرحلة الت               ) ه(  
  للتنمية احلضرية أو الريفية، وال سيما على الصعيد احمللي، يف سعيها لتوفري مستوى معيشي مناسب وسكن الئق؛

أن تشجع االندماج االجتماعي السكين جلميع أفراد اجملتمع يف مرحلة اإلعداد لوضـع خمططـات                 )و(  
اطق املساكن الشعبية املهملة، من أجل التـصدي        التنمية احلضرية والريفية وسائر املستوطنات البشرية، مع جتديد من        

  لالستبعاد والتهميش االجتماعيني؛

أن تويل االهتمام الواجب حلقوق اإلنسان للمعوقني واحتياجاهتم يف سياق السكن الالئق، ولتسهيل   )ز(  
اإلسكان احلكومية،  حركتهم مبا يف ذلك إزالة العقبات واحلواجز، وأن تعزز االستفادة على قدم املساواة من برامج                

  وأن تنظر يف مراعاة هذه املسائل لدى الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

أن متكّن مجيع األشخاص من احلصول على مأوى وعلى سكن معقول التكلفة ومن متلك األراضي،   )ح(  
 إزالة العقبات التمييزية أمام هذا التملك، مع التركيز بصفة خاصة           وذلك بطرق منها اختاذ التدابري املالئمة من أجل       

على الوفاء باحتياجات النساء، وال سيما النساء الاليت تعرضن أو ما زلن يتعرضن للعنف والنساء الاليت يعـشن يف                   
  حالة فقر والنساء املعيالت ألسرهن؛
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ون الدوليني، وال سيما على الصعيدين      أن تتخذ خطوات بصورة فردية وعن طريق املساعدة والتعا          )ط(  
  االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتقدم تدرجيياً حنو اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق؛

 أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصـر                يقرر  - ٥  
  :ى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، للقيام يف مجلة أمور مبا يلياملكونة للحق يف مستو

تعزيز اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحـق يف مـستوى                  )أ(  
  معيشي مناسب؛

 للحـق يف    حتديد أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام اإلعمال الكامـل            )ب(  
  السكن الالئق، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛

  التركيز بوجه خاص على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقوق ذات الصلة بالوالية؛  )ج(  

تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق حتديد جوانب الضعف اجلنسانية فيما يتصل باحلق يف   )د(  
  رض؛السكن الالئق وحيازة األ

  تيسري توفري املساعدة التقنية؛  ) ه(  

العمل بالتعاون الوثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعـة جمللـس حقـوق                )و(  
اإلنسان وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مـع تفـادي                

  االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف عـام                    )ز(  
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨

 بالعمل اخلاص باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل     حييط علماً   - ٦  
 مواصلة العمل بصددها، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع الدول وغريها مـن اجلهـات                 بدافع التنمية واحلاجة إىل   

  صاحبة املصلحة؛

   بالعمل املتعلق بوضع مؤشرات خاصة بالسكن الالئق؛حييط علماً أيضاً  - ٧  

 عما  املقرر اخلاص املنتهية واليته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً هنائياً شامالً         يدعو  - ٨  
  خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلـاص علـى            يطلب  - ٩  
  املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛
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 للطلبات املقدمة منـه      احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف االستجابة          يناشد مجيع   - ١٠  
  لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  - ١١  

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[  

: محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب          - ٦/٢٨
والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات           

 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   

املتعلق  ٥/٢ ه وقرار ،بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       املتعلق ب  ٥/١ ه قرار  إىل وإذ يشري  
يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ،دونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان مب

   وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،واجباتهيؤدي أن صاحب الوالية د على أنه جيب على وإذ يشد، ٢٠٠٧

 املؤرخ ٢٠٠٥/٨٠ و٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٧حقوق اإلنسان جلنة  ي إىل قرارإذ يشريو  
 ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/١٩١، وقرارات اجلمعية العامة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١

املـؤرخ  /... ٦٢و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  
   بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢

ة حقوق اإلنـسان واحلريـات       بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاي        مع التقدير  ينوه  - ١  
  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات أن ميدد لفترة ثالث سنوات  يقرر  - ٢  
  : ويطلب إىل املقرر اخلاص ما يلي،األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

ة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة           تقدمي توصيات حمددة بشأن تعزيز ومحاي       )أ(
  اإلرهاب، مبا يف ذلك، وبناًء على طلب الدول، توصيات بتقدمي خدمات استشارية أو مساعدة تقنية بشأن هذه املسائل؛

مجع املعلومات والبالغات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا معها، مبا يف ذلك                 )ب(
 مبوافقة الدولة   ،من خالل الزيارات القطرية   مبا يف ذلك    ت، واألفراد املعنيون وأَُسرهم وممثلوهم ومنظماهتم،       احلكوما
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املعنية، عما ُيدَّعى حدوثه من انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، مع إيالء                
  ؛ احلاليونياتالوالشملها عمل أصحاب اهتمام خاص للمجاالت اليت ال ي

  دمج املنظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛  )ج(

حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت ُتحَترم فيها حقوق اإلنسان وحرياتـه             )د(
  األساسية، وتبادل هذه املمارسات والتشجيع على األخذ هبا؛

 وال سيما مع، ذات الصلةات وآليات األمم املتحدة األخرى ـمع هيئالوثيق  تنسيق   على أساس ال   العمل  )   ه(
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات     النهوض بالعمل بشأن    جلس حقوق اإلنسان، هبدف     األخرى مب اإلجراءات اخلاصة   
   يف اجلهود املبذولة؛لـه داعيازدواج ال أي األساسية مع جتنب 

ت التعاون املمكنة مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلـة ذات          إقامة حوار منتظم ومناقشة جماال      )و(
الصلة، مبا فيها اهليئات والوكاالت املتخصصة، والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة ومنـها جلنـة مكافحـة                  

هاب، ومفوضية  اإلرهاب التابعة جمللس األمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلر             
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وفرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،                
وهيئات املعاهدات، فضالً عن املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليمية، مع               

  ة إليه واحترام واليات اهليئات املذكورة أعاله احتراماً تاماً بغية جتنب ازدواج اجلهود؛التقيد بنطاق الوالية املوكول

  تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة؛  )ز(

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص يف هنوضه باملهام والواجبات               يطلب  - ٣
  ليه، وذلك بتدابري من بينها االستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة وموافاته باملعلومات املطلوبة؛املوكَلة إ

   مجيع احلكومات إىل إيالء اهتمام جدي لالستجابة إىل طلب املقرر اخلاص زيارة بلداهنا؛يدعو  - ٤

 كل ما يلزم مـن      إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي          يطلب    - ٥
  مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس حقوق اإلنسانيقرر   - ٦

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]ر الفصل الثالثانظ. اعُتمد دون تصويت[  
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   حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية- ٦/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

أنه، بالنسبة ملاليني البشر يف العامل أمجع، يظل التمتع الكامل باحلق يف أعلى مستوى ممكـن مـن   إذ يدرك    
 العديد من احلاالت، وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف الفقر يظل هدفاً الصحة البدنية والعقلية ميثل هدفاً بعيداً، وأنه يف

  بعيد املنال، 

 أن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو حق من  وإذ يؤكد من جديد     
ي حلقوق اإلنـسان،   من اإلعالن العامل٢٥ من املادة ١حقوق اإلنسان على حنو ما ورد يف مجلة مواضع منها الفقرة           

 من اتفاقية حقوق الطفل، ٢٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة ١٢واملادة 
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،          `٤`)  ه(٥وما ورد خبصوص عدم التمييز يف املادة        

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن هذا احلق ناشئ عن الكرامة           ١٢ من املادة    ١ويف الفقرة   
  املتأصلة يف شخص اإلنسان،

مـن  ممكن  بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى       ) ٢٠٠٠(١٤لتعليق العام رقم     با وإذ حييط علماً مع االهتمام      
  املعنيـة  لجنةالالذي اعتمدته   ) صادية واالجتماعية الثقافية   باحلقوق االقت  اخلاص من العهد الدويل     ١٢املادة  (الصحة  

؛ والتعليق العـام رقـم      ٢٠٠٠مايو  /، يف أيار   واالجتماعية والثقافية يف دورهتا الثانية والعشرين      االقتصاديةاحلقوق  ب
هتـا   حقوق الطفل يف دور    جلنةاإليدز وحقوق الطفل الذي اعتمدته      /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٢املادة  (بشأن املرأة والصحة    ) ١٩٩٩(٢٤ والتوصية العامة رقم     الثانية والثالثني، 
   يف دورهتا العشرين،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليت اعتمدهتا ،)أشكال التمييز ضد املرأة

جلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن إعمال حق كل فرد يف  إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اوإذ يشري  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

 إىل اإلعالنات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة             وإذ يشري أيضاً    
  واجتماعات متابعتها،

املنظمـات غـري   مبا يف ذلك  مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين، بالتعاونلدول،  قيام ابضرورةسلم  ي وإذ  
 اإلعمال التـام    لضمانالوطنية واإلقليمية والدولية    الصُُّعد  املؤاتية على   األوضاع   اخلاص، بتهيئة    والقطاعاحلكومية  

  ،والعقليةمن الصحة البدنية ممكن يف التمتع بأعلى مستوى فرد ل حلق كل اوالفع

مـن  ممكن،   يف التمتع بأعلى مستوى      فرد الفقر وإعمال حق كل      بنيالقائم   الترابط   إزاء القلق   ه يساور وإذ  
  ،واحديف آن ونتيجة له أن سوء الصحة ميكن أن يكون سبباً للفقر و ال سيما ،الصحة البدنية والعقلية

  منائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، إىل التزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهداف اإلوإذ يشري  
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 على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والبنات مها عنصران أساسيان يف التقليل من إمكانية       وإذ يشدد   
اإليدز، وأن النهوض بالنساء والبنات عامل أساسي يف عكس مـسار هـذه        /تعرضهن لفريوس نقص املناعة البشرية    

يادة االستثمار يف البحوث والتعجيل هبا يف جمال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فريوس        اجلائحة، وإذ يالحظ أمهية ز    
  نقص املناعة البشرية، مبا فيها األساليب اليت تتحكم فيها اإلناث وكذلك مبيدات امليكروبات،

دويل ملكافحة اجلوع،  إىل إنشاء املرفق الدويل لشراء العقاقري التابع لألونكتاد، برعاية هيئة العمل الوإذ يشري  
وهو املرفق الذي ييسر احلصول على العقاقري ألفقر سكان العامل، يف إطار مكافحة األمراض الوبائية الرئيسية مثـل                  

  اإليدز، واملالريا والسل،/فريوس نقص املناعة البشرية

سهام الذي ال غـىن      بالعالقة املتكاملة اليت يعزز بعضها بعضاً بني الصحة وحقوق اإلنسان، وباإل           وإذ يسلم   
  عنه من قبل املهنيني الصحيني يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 بشأن ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراره ٥/١ إىل قراره وإذ يشري  
 ١٨ر اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخني           مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطا      

  ، وإذ يؤكد أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 أن ميّدد لفترة ثالث سنوات أخرى، والية املقررة اخلاصة املعنية حبق كل إنسان يف التمتـع                 يقرر  - ١  
 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ٢٥ من املادة    ١ى ممكن من الصحة البدنية والعقلية كما ورد يف الفقرة           بأعلى مستو 

 مـن اتفاقيـة     ٢٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة           ١٢اإلنسان، واملادة   
مييز ضد املرأة، فضالً عن احلق يف عدم التمييـز           من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت       ١٢حقوق الطفل، واملادة    

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ وعمـالً            ٥ من املادة    `٤`)      ه(كما جتسده الفقرة    
  : للجنة حقوق اإلنسان، تشمل والية املقررة اخلاصة املهام التالية٢٠٠٤/٢٧ و٢٠٠٢/٣١بالقرارين 

ات وطلبها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة وتبادهلا مع هذه املصادر، مبـا فيهـا      مجع املعلوم   )أ(  
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، عن إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى                

  املتعلقة بالصحة؛ ية لأللفيةممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسياسات املصممة من أجل بلوغ األهداف اإلمنائ

إجراء حوار منتظم ومناقشة اجملاالت احملتملة للتعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها           )ب(  
احلكومات، وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والربامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العامليـة              

اإليدز، فضالً عن املنظمـات غـري احلكوميـة         /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    وبرنامج األمم املتحدة املشترك     
  واملؤسسات املالية الدولية؛

تقدمي تقارير عن حالة إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة                    )ج(  
ا يف ذلك عن القـوانني والـسياسات        والعقلية، يف أرجاء العامل كافة، وكذلك عن التطورات املتصلة هبذا احلق، مب           

  واملمارسات اجليدة األكثر فائدة للتمتع هبذا احلق والعقبات اليت تواجه حملياً ودولياً يف إعماله؛
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تقدمي توصيات بشأن التدابري املناسبة لتعزيز ومحاية إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مـستوى          )د(  
  دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول للنهوض بالصحة العامة؛ممكن من الصحة البدنية والعقلية، هبدف 

تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وتقرير مؤقت إىل اجلمعية العامة عما يضطلع به من                  ) ه(  
  أنشطة وما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

  : املقرر اخلاص أن يقوم يف أدائه لواليته مبا يلييشجع  - ٢  

صلة استكشاف الكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى                موا  )أ(  
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن تعزز استراتيجيات احلد من الفقر؛

مواصلة حتليل أبعاد حقوق اإلنسان يف مسائل األمراض املهَملة، واألمراض اليت تؤثر تأثرياً شديداً                )ب(  
   البلدان النامية، مبا يف ذلك أيضاً األبعاد الوطنية والدولية لتلك املسائل؛يف

مواصلة إيالء اهتمام خاص لتحديد املمارسات اجليدة من أجل اإلعمال الفّعال حلق كل فـرد يف                  )ج(  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

وإيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال وغريهـم مـن         مواصلة األخذ مبنظور جنساين يف عمله         )د(  
  الفئات الضعيفة واملهمشة لدى إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

إيالء االهتمام الواجب حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق إعمال حق كل فرد يف التمتـع                  ) ه(  
  ة البدنية والعقلية؛بأعلى مستوى ممكن من الصح

مواصلة إيالء االهتمام للصحة اجلنسية واإلجنابية بوصفها عنصراً ال يتجزأ من عناصر حق كل فرد                 )و(  
  يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 مواصلة تفادي أي ازدواجية أو تداخل يف عملها مع عمل واختصاصات وواليات اهليئات الدولية               )ز(  
  األخرى العاملة يف ميدان القضايا الصحية؛

  تقدمي مقترحات من شأهنا أن تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة؛  )ح(  

 بأحدث تقارير املقرر اخلاص بشأن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن                حييط علماً   - ٣  
  يات الواردة فيها؛الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك التوص

  : مجيع الدول إىل ما يلييدعو  - ٤  

  أن تويل االهتمام الواجب لتوصيات املقرر اخلاص؛  )أ(  
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أن تضمن كل فرد حلقه يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دون متييز مـن               )ب(  
  أي نوع كان؛

والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة حلـق       أن تضمن املراعاة الواجبة يف التشريعات واللوائح          )ج(  
  كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

 االقتـصادي   الـصعيدين  املساعدة والتعاون الدوليني، وخاصة على       طريقن  عفرادى و أن تقوم،     )د(  
 اإلعمال التدرجيي التام حلق     حتقيقرمي إىل   باختاذ خطوات ت  والتقين، وإىل أقصى حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها،          

  ؛ ميكن بلوغهوالعقلية يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية فردكل 

أن تنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية املتعلقة مبكافحة التبغ اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية   ) ه(  
  السادسة واخلمسون؛

صاً حلالة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة، مبا يف ذلك باعتماد تدابري             أن تويل اهتماماً خا     )و(  
  إجيابية، من أجل ضمان اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

  راعي نوع اجلنس؛أن تدرج يف صلب مجيع سياساهتا وبراجمها اليت تؤثر يف صحة املرأة منظوراً ي  )ز(  

أن تقوم حبماية وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد يف التمتع   )ح(  
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تأخذ يف االعتبار أن إتاحة فرص احلصول على األدوية، يف سياق جوائح مثل فـريوس نقـص         )ط(  
إليدز والسل واملالريا، هي أحد العناصر األساسية يف التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال التام حلق كل فرد       ا/املناعة البشرية 

  يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تويل االهتمام الواجب حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف إعمال حق كل فرد يف التمتـع                   )ي(  
الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك عن طريق كفالة املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف               بأعلى مستوى ممكن من     

الوصول إىل نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والربامج الصحية اجملانية أو اليت ميكن حتمل نفقاهتا، كتلك املوفرة                 
ص األشخاص من ذوي اإلعاقـة      لغريهم من األشخاص، وعن طريق توفري اخلدمات الصحية اليت حيتاجها بوجه خا           

  بسبب إعاقتهم؛

أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وأن توفر كل املعلومات املطلوبة، وأن ترد   )ك(  
  بسرعة على مراسالته؛

ع أن تويل اهتماماً جدياً للطلبات اليت يوجهها املقرر اخلاص للقيام بزيارات، حبيث ميكنه أن يضطل                )ل(  
  بواليته بصورة أكثر فعالية؛
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 مبا يقوم به املهنيون يف جمال الصحة من دور ال غىن عنه يف تعزيز ومحاية حق كل فـرد يف                     يسلّم  - ٥  
  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

ق كل فرد يف     اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال التام حل            يدعو  - ٦  
التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بطرق منها الدعم املايل والتقين، وتدريب األفراد مع                 

  التسليم يف الوقت ذاته بأن املسؤولية األوىل عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان إمنا تقع على عاتق الدول؛

ة بواليات هلا تأثري على حق كل فرد يف التمتع بأعلى مـستوى   مجيع املنظمات الدولية املكلف   حيث  - ٧  
ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن تأخذ يف االعتبار االلتزامات الوطنية والدولية ألعضائها فيما يتصل باحلق يف 

  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

ياه املأمونة والنظيفة لالستعمال الشخصي واملرتيل ومن        أن احلصول على مقدار كاف من امل       يؤكد  - ٨  
  البدنية والعقلية؛ التغذية املناسبة يعترب عامالً أساسياً يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة توفري كـل املـوارد الالزمـة                يطلب  - ٩  
  ع املقرر اخلاص بواليته على حنو فعال يف حدود املوارد املتوفرة حالياً؛الضطال

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٠  

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  ].انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[  

  إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة  - ٦/٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 من جديد أن املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي                  إذ يؤكد  
سية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا       

  والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية، 

 ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أجل       ؤكد من جديد أيضاً   وإذ ي  
  ة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، محاي

إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج دورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة             ؤكد من جديد كذلك   وإذ ي  
، واإلعالن  "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين         :٢٠٠٠ملرأة عام   ا"والعشرين املعنونة   
  لتاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،املعتمد يف الدورة ا
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 االلتزامات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة املكرسـة يف          وإذ يؤكد من جديد    
الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة                 

 واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً               االجتماعية،
عن االلتزامات املتعهد هبا يف عمليات استعراض تلك املؤمترات، وااللتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة      

  ة، وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفي٢٠٠٥العاملي لعام 

املتعلق باملرأة والسالم واألمن، ويرحب بتقرير األمني العام        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري  
  ،)S/2007/567(عن املرأة والسالم واألمن 

 أن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل هو مبدأ أساسي بالنسبة للتمتع بكل حق من احلقوق احملـددة          وإذ يشدد على    
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              املذكورة يف   

  والثقافية، كما سلمت هبا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وقـرارات          إىل مجيع القرارات السابقة، مبا يف ذلك       وإذ يشري  
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن دمج حقوق اإلنسان للمرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات 

  والربامج يف منظومة األمم املتحدة،

نسان للمرأة، وباحلاجة إىل إدماج     باحلاجة إىل إتباع هنج شامل يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإل          يعترف  وإذ   
املنظور اجلنساين على حنو أكثر انتظاماً، يف مجيع جوانب عمل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات،              

  وجملس حقوق اإلنسان وآلياته،

ة والتقدم احملرز يف تنفيذ   تقرير األمني العام عن متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأ          وإذ يالحظ مع التقدير     
، وعن تعمـيم    )E/2006/65(إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة            

  ،(E/2007/64)املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة 

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املـرأة يف          بأمهية العمل الذي تضطلع به اللجنة        سلّموإذ ي   
  جمال تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ويف مكافحة التمييز ضد املرأة،

 بأمهية مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار على نطاق منظومة األمم املتحدة مـن                 أيضاً وإذ يسلّم   
  إعمال حقوق اإلنسان للمرأة،أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني و

 ودعوهتا جملس حقوق ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٣ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
، مبناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشـكاله ومظـاهره، وأن يـضع              ٢٠٠٨اإلنسان إىل أن يقوم، حبلول عام       

  اق جهوده وبرامج عمله املقبلة،األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سي

 الدور اهلام الذي تؤديه اجلماعات النسائية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات غري             وإذ يعيد تأكيد    
  احلكومية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة،
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  املنهجية

ف احلرمـان، وأسـباهبا      بأمهية دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز وظرو         يسلّم  - ١  
اجلذرية ونتائجها، من منظور جنساين، وتأثريها على النهوض باملرأة ومتتعها جبميع حقوق اإلنسان بغية وضع وتنفيذ 
استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل تعزيز الدور الذي تؤديه                 

  د السياسات املناهضة للتمييز واملراعية لنوع اجلنس؛املرأة يف تصميم وتنفيذ ورص

من بينها اختاذ مجيع التـدابري      وسائل   الدول األعضاء على تعزيز التوازن بني اجلنسني جبملة          يشجع  - ٢  
الالزمة، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بامليزانيات والتدابري املؤسسية، لضمان املشاركة الكاملة للمـرأة يف املناصـب                 

ملتوسطة والرفيعة املستوى، والقيام بانتظام بترشيح املزيد من النساء لالنتخابات والتعيينات يف هيئات معاهـدات                ا
حقوق اإلنسان وآلياهتا، واحملاكم واهليئات القضائية الدولية، والوكاالت املتخصصة واألجهزة األخرى، مبا يف ذلك              

  لس حقوق اإلنسان؛ اهليئات الفرعية التابعة جمل

 كـانون  ٢٠ املـؤرخ   ٥٩/١٦٤ إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية تنفيذ قرار اجلمعية العامة           يطلب  - ٣  
 بشأن حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة، هبدف إحراز تقدم كبري حنو حتقيق هدف                ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

املشاركة الكاملة للنساء يف املناصب العليا       وضمان   التوزيع العددي املتساوي بني اجلنسني يف املستقبل القريب جداً        
  لصنع القرار يف املنظمة؛

 ضرورة األخذ مبنظور جنساين، مبا يف ذلك عن طريق استخدام لغة تشمل اجلنسني يؤكد من جديد  - ٤  
أو مقررات جملـس حقـوق      /عند صياغة وتفسري وتطبيق صكوك حقوق اإلنسان، وكذلك يف تقارير وقرارات و           

  ف آلياته وغري ذلك من آليات حقوق اإلنسان؛اإلنسان وخمتل

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وآلياهتا على حتديد ومجع واستخدام بيانات مناسبة مفصلة             يشجع  - ٥  
حبسب نوع اجلنس والعمر وغري ذلك من العوامل ذات الصلة، ومعلومات ختص كل جنس على حـدة يف سـياق                    

حدة، وأن تستخدم األدوات املتاحة هلا إلجراء حتليالت من حيـث نـوع             أنشطتها، من خالل منهجية مقبولة ومو     
  اجلنس يف سياق عمليات الرصد وإعداد التقارير؛

  منظومة األمم املتحدة

بتقرير األمني العام بشأن إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة               حييط علماً     - ٦ 
ة األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا ووكاالهتا على العمل من أجـل            ويشجع أجهزة منظوم   (A/HRC/4/104) بأكملها

اإلدماج الفعلي حلقوق اإلنسان جلميع النساء واملنظور اجلنساين يف أعماهلا، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومـات               
  والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛

ين وحقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع أنشطة األمم املتحدة،          على ضرورة إدماج املنظور اجلنسا     يشّدد  - ٧  
  مبا يف ذلك املؤمترات والدورات االستثنائية ومؤمترات القمة، ويف سياق وثائقها اخلتامية ومتابعتها؛
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 بالدور اهلام للمرأة يف منع الصراعات وتسويتها ويف بناء السالم، وبأمهية مسامهتها على قـدم    يقر  - ٨  
ركتها الكاملة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على السلم واألمن وتعزيزمها، وبضرورة تعزيز دورها املساواة ومشا

يف صنع القرار يف جمال منع الصراعات وتسويتها، وحيث منظومة األمم املتحدة واحلكومات على بذل املزيـد مـن                   
ت صنع القرار وتنفيذها يف أنـشطة التنميـة         اجلهود لكفالة ودعم مشاركة املرأة مشاركة كاملة على مجيع مستويا         

وعمليات السالم، مبا يف ذلك منع الصراعات وتسويتها، واإلعمار بعد انتهاء الرتاعات، وصنع الـسالم، وحفـظ                 
  السالم وبناء السالم؛

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

اليت يبذهلا مجيع هيئات املعاهدات من أجل إدماج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور             اجلهود   يشجع  - ٩  
  اجلنساين يف أعماهلا وبصفة خاصة، يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

،  مجيع الدول على تنفيذ التزاماهتا التعاهدية املتعلقة حبقوق اإلنسان جلميع النساء والفتيـات             حيث  - ١٠  
 على كذلكشجع الدول ي، و وغرضهاعاهداتتلك امل من حتفظاهتا على املعاهدات مع موضوع وافقوسحب ما ال يت

 اتفاقية، على سبيل األولوية،     مبا يف ذلك  النظر يف التصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان أو االنضمام إليها،            
   هبا؛ لحقالختياري املالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول ا

 مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة، وكذلك احلكومات واملنظمات احلكوميـة الدوليـة             يشجِّع  - ١١  
واملنظمات غري احلكومية، وبصفة خاصة املنظمات النسائية، حسب االقتضاء، على إيالء اهتمـام تـام ومنـهجي                 

أة وغريها من هيئات املعاهدات، ويشجع مجيع الكيانات املعنية         لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر       
يف منظومة األمم املتحدة على مواصلة مساعدة الدول األطراف، بناء على طلب تلك الدول، يف تنفيـذ التزاماهتـا                   

  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛

ير، بناء على دعوة من اللجنة       بقيام الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة بتقدمي تقار        يرحب  - ١٢  
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما يرحـب                   

  مبسامهة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة؛

  التعاون بني وكاالت األمم املتحدة

لس حقوق اإلنسان، وبالتعاون والتنـسيق بـني شـعبة           بالتعاون بني جلنة وضع املرأة وجم      يرحب  - ١٣  
  ؛النهوض باملرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية

بالعمل املتعلق بالنهوض حبقوق اإلنسان للمرأة وتعميم املنظـور اجلنـساين الـذي             أيضاً   يرحب  - ١٤  
أة والشؤون اجلنسانية املنشأة مؤخراً يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وباستمرار           اضطلعت به وحدة حقوق املر    

التزام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإدراج قضية متتع املرأة حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة بأكملـها،                 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ويشجع أيضا التزامها املستمر بزيادة الوعي وتشجيع التصديق العاملي على         

  ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري وتطبيقهما، ويرحب كذلك بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ هذا القرار؛
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  جملس حقوق اإلنسان

 التزامه بإدراج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين يف عمله وعمل آليته على حنو              يعيد تأكيد   - ١٥  
 وشفاف، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االستعراض الدوري الشامل، وعلى صعيد اللجنة االستـشارية         فعال ومنهجي 

  واستعراض الواليات؛

  االستعراض الدوري الشامل

يف االستعراض الدوري الشامل حقوق املرأة      راعوا بالكامل    مجيع أصحاب املصلحة على أن يُ      حيث  - ١٦  
 احلـوار   أثنـاء االستعراض، و ألغراض   ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة       واملنظور اجلنساين على حد سواء، مبا يف      

  ويف نتائجه ومتابعته؛، وكذلك يف االستعراض املتعلق باالستعراض

، ٥/١من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) أ(١٥ الدول على إعداد املعلومات املبينة يف الفقرة         يشجع  - ١٧  
املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة املعنـيني، مبـا يف ذلـك             عن طريق إجراء مشاورة واسعة النطاق على        

  املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

  اإلجراءات اخلاصة واللجنة االستشارية

 يف جملس حقوق املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرىيطلب إىل مجيع   - ١٨  
اإلنسان، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدمج على حنو منتظم ومنهجي منظوراً جنسانياً يف تنفيـذ                 
والياهتا، مبا يف ذلك عند دراسة السمة املشتركة بني األشكال املتعددة للتمييز ضد املرأة، وأن تدرج يف تقاريرهـا                   

لفتيات وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق، ويرحب باجلهود املبذولة يف هذا الصدد           معلومات عن حقوق اإلنسان للنساء وا     
  يف إطار معظم اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان؛

 على تعزيز التعاون والتنسيق بني اإلجراءات اخلاصة واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان من             يشجع  - ١٩  
  ؛الذي جيري االضطالع به يف إطارهانساين يف العمل اجلنظور املأجل إدماج حقوق اإلنسان للنساء و

  برنامج العمل

 أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامـل علـى       يقرر  - ٢٠  
اب املصلحة  األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قبل الدول وأصح                

  اآلخرين للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء؛

  وأن يشمل االجتماع٢٠٠٨أن يعقد أول اجتماع من هذا القبيل يف النصف األول من عام          يقرر أيضاً   -٢١  
 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٤٣قشة ملسألة العنف ضد املرأة، حسبما صدر به تكليف مبوجب قرار اجلمعية العامـة            منا

، الذي يدعو جملس حقوق اإلنسان إىل مناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظـاهره،                ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  ، ووضع األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة؛٢٠٠٨حبلول عام 
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يف عمل جملس حقوق اإلنسان، املعقـودة يف         حبلقة النقاش املتعلقة بإدماج منظور جنساين        يرحب  - ٢٢  
نـساين يف  اجلنظور امل، ويقرر أن يدرج يف برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن إدماج       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ و ٢٠

  ؛واجهةمجيع أعماله وأعمال آلياته، مبا يف ذلك بتقييم التقدم احملرز والتحديات امل

  املتابعة

 بات عن العق  ٢٠٠٨تقرير يف عام    تقدمي  حدة السامية حلقوق اإلنسان      إىل مفوضية األمم املت    يطلب  - ٢٣  
والتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد جملس حقوق اإلنسان وتقدمي توصيات حمـددة بـإجراءات                 

   والتحديات؛باتللتصدي لتلك العق

دها الرامية إىل إدمـاج      الدول على أن تتعاون مع منظومة األمم املتحدة وتدعمها يف جهو           يشجع  - ٢٤  
  حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور اجلنساين وأن تضع يف اعتبارها الكامل مضمون هذا القرار؛

 لربنامج عمـل    نساين على حد سواء وفقاً    اجلنظور  امل مواصلة النظر يف حقوق املرأة وإدماج        يقرر  - ٢٥  
  .جملس حقوق اإلنسان

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب /ل كانون األو١٤  

  .]انظر الفصل الثامن. اعُتمد دون تصويت[  

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا- ٦/٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،           إذ يؤكد من جديد       
يثاق األمم املتحدة، وكما أُعيد تأكيده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقاً اللتزاماهتا             على النحو املكرس يف م    

  مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وقراره ٥/١ إىل قراره إذ يشري أيضاًو  
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املـؤرخني                 

  وا واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، على أن على املكلفني بواليات أن يؤدوإذ يشدد، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٧ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  

 باجلهود املبذولة من جانب األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي               وإذ يسلّم   
  ساعدة يف تزويد ليبرييا بالدعم إلعادة إحالل السالم واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،واالحتاد األورويب بغية امل
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 الـيت أدت إىل إعـادة إنـشاء         ٢٠٠٥ تطلعات شعب ليبرييا عقب انتخابات عـام         وإذ يضع يف االعتبار     
  املؤسسات الدميقراطية يف ليبرييا،

 بـأن   وإذ يسلّم  حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا،        باخلطوات اليت اختذهتا حكومة ليبرييا لتحسني      وإذ يرّحب   
  هذه العملية هي عملية مستمرة حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع الدويل،

 حكومة ليبرييا على مواصلة أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغيـة               يشجع  - ١  
  إلنسانية؛متكني شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبقوقه ا

 اجملتمع الدويل على تزويد حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينها من حتسني              حيث  - ٢  
  ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم واألمن يف إقليمها الوطين؛

   أن ميدد لفترة سنة واحدة والية اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛يقرر  - ٣  

   أن تكفل اخلبرية املستقلة أن تكون أعماهلا مكملةً ألعمال بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛يرجو  - ٤  

 اخلبرية املستقلة إىل مساعدة حكومة ليبرييا على حتديد الفرص املتاحة لزيادة تدفق املساعدة              يدعو  - ٥  
  التقنية إىل أقصى حد؛

ير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مـدى فعاليـة             اخلبرية املستقلة إىل تقدمي تقر     يدعو أيضاً   - ٦  
  .وكفاءة التدابري املطبقة عملياً

  اجللسة الثالثة والثالثون  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل العاشر. اعُتمد دون تصويت[  

   والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً- ٦/٣٢

  ق اإلنسان،إن جملس حقو

إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بـشأن املـشردين               إذ يشري     
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٦داخلياً، مبا فيها قرار جلنة حقوق اإلنسان 

 بشأن تعزيـز    ١٩٩١سمرب  دي/ كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
  تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، واملبادئ التوجيهية املرفقة به، 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العام ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره   
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 ٥/٢ حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ورقم         بشأن بناء مؤسسات جملس    ٥/١ إىل قراريه رقم     وإذ يشري   
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املـؤرخني                

  ، وإذ يؤكّد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما؛٢٠٠٧يونيه /حزيران

 بشأن استمرار عمل أصحاب الواليات لفترة أقصاها ست سنوات،          ٥/١ىل أحكام قراره     إ وإذ يشري أيضاً    
  دون اإلخالل باألحكام الواردة يف ذلك القرار بشأن إجراءات التعيني املتعلقة باإلجراءات اخلاصة،

دم إىل جلنة حقوق تقرير األمني العام عن أداء وفعالية اآللية اجلديدة املتعلقة بالتشرد الداخلي املقوإذ يالحظ   
 ،E/CN.4/2006/69)(اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني 

على ممثل األمني العام ملا اضطلع به من أنشطة حىت اآلن وللدور احلفاز الذي أّداه يف زيادة الوعي                  يثين    -١  
 من االحتياجات اخلاصة، مبا يف ذلك       مبحنة املشردين داخلياً وجلهوده املستمرة الرامية إىل تلبية احتياجاهتم اإلمنائية وغريها          

  عن طريق إدماج حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

 للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت قـدمت           يعرب عن تقديره    - ٢  
  لياً ودعمت أعمال ممثل األمني العام؛احلماية واملساعدة إىل املشردين داخ

 إزاء استمرار املشاكل اليت تواجهها أعداد كبرية من املشردين داخلياً يف مجيـع أحنـاء                يعرب عن قلقه    -٣  
 االقتصادي، وحمدودية فرص حـصوهلم علـى املـساعدة          -العامل، وخصوصاً خطر الفقر املدقع واالستبعاد االجتماعي        

هاكات حقوقهم اإلنسانية، والصعوبات النامجة عن وضعهم اخلاص، كنقص األغذية أو األدوية            اإلنسانية، وتعرضهم النت  
  أو املأوى، فضالً عن القضايا املرتبطة بإعادة إدماجهم، مبا يف ذلك رد ممتلكاهتم أو تعويضهم عنها، عند االقتضاء؛

ن النساء واألطفال املـشردين      إزاء املشاكل اخلطرية اليت يواجهها العديد م       يعرب عن قلقه الشديد     - ٤  
داخلياً، مبا يف ذلك العنف واإلساءة، واالستغالل اجلنسي، والتجنيد القسري، واالختطاف، ويشري إىل ضرورة الدأب 
على إيالء عناية أمشل وأكرب الحتياجاهتم اخلاصة يف جماالت املساعدة واحلماية والتنمية، عالوة على االحتياجـات                

 أوساط املشردين داخلياً، كاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، آخذاً يف اعتباره القـرارات             اخلاصة لفئات أخرى يف   
 تشرين  ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وواضعاً نصب عينيه قرار جملس األمن             

  ؛٢٠٠٠أكتوبر /األول

وصفها إطاراً دولياً هاماً حلمايـة املـشردين         باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي ب      ُيسلِّم  - ٥  
داخلياً، ويشجع الدول األعضاء والوكاالت اإلنسانية على مواصلة العمل معاً يف سياق اجلهود الرامية إىل االستجابة        

ناًء على حنو ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب الحتياجات املشردين داخلياً، ويدعو يف هذا الصدد إىل تقدمي الدعم الدويل، ب
  على طلبه، جلهود الدول يف جمال بناء القدرات؛

متديد والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً لفترة ثالث سنوات بغية    يقرر    - ٦  
  :القيام مبا يلي
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معاجلة املشكلة املعقّدة املتمثلة يف التشرد الداخلي، ال سيما عن طريق إدماج حقـوق اإلنـسان                  )أ(  
  للمشردين داخلياً يف أنشطة مجيع اجلهات املعنية يف منظومة األمم املتحدة؛

العمل على تعزيز االستجابة الدولية للمشكلة املعقدة املتمثلـة يف حـاالت التـشرد الـداخلي،                  )ب(  
ياً، مـع   واملشاركة يف أعمال دولية منسقة يف جمال الدعوة إىل تعزيز محاية واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخل               

  مواصلة وتعزيز احلوار مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة؛

وم مبـا يلـي لـدى       ـإىل ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن يق          يطلب    - ٧  
  : اضطالعه بواليته

ومجيع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات     أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات           )أ(  
غري احلكومية املعنية، حتليله ألسباب التشرد الداخلي، والحتياجات املشردين وحقوقهم اإلنسانية، ووضع املعايري اليت 

ـ                    اً ميكن االستناد إليها يف تعيني احلد الذي ينتهي عنده التشرد وتدابري الوقاية وسبل تعزيز محايـة املـشردين داخلي
ومساعدهتم، وإجياد حلول دائمة هلم، مع مراعاة احلاالت احملددة واملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك بصفة خاصـة         

  البيانات واإلحصاءات الوطنية، وأن يضمن التقارير اليت يقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان معلومات عن ذلك؛

يع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات     أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع احلكومات ومج          )ب(  
غري احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل وضع استراتيجيات شاملة وتدابري دعم تركز على منع التشرد، وعلى تعزيز                 
احلماية واملساعدة، وعلى إجياد حلول دائمة للمشاكل اليت تعترض املشردين، آخذاً يف اعتباره أن الدول هي املسؤول 

  ل عن هذه اإلجراءات يف حدود واليتها القانونية؛األو

أن يستمر يف استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي يف إطار حواره مع احلكومـات                 )ج(  
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، وأن يواصل جهوده الرامية               

ة نشر املبادئ التوجيهية والترويج هلا وتطبيقها، وأن يدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز بناء القدرات واستخدام                إىل زياد 
  املبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات حملية؛

أن يراعي املنظور اجلنساين يف إطار ما يضطلع به من أعمال تنفيذاً لواليته، وأن يويل عناية خاصة                   )د(  
ق اإلنسان للنساء واألطفال املشردين داخلياً وغريهم من الفئات ذات االحتياجات اخلاصة يف صفوف املشردين      حلقو

داخلياً، كاألشخاص الذين تعرضوا لصدمات بالغة، واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، ولالحتياجات اخلاصة هلذه             
  الفئات من املساعدة واحلماية والتنمية؛

ه الرامية إىل تشجيع النظر، عند االقتضاء، يف حقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً        أن يواصل جهود    ) ه(  
واحتياجاهتم اخلاصة من احلماية واملساعدة يف سياق عمليات السالم، واتفاقات السالم وعمليات إعـادة اإلدمـاج           

  وإعادة التأهيل؛

رة، بناًء على طلبـها، يف تلبيـة        أن يواصل االهتمام بدور اجملتمع الدويل يف مساعدة الدول املتأث           )و(  
احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك يف تنفيذ االستراتيجيات الوطنيـة، وأن يـشدد يف                  

  أنشطته الدعوية على تعبئة ما يكفي من املوارد لالستجابة الحتياجات البلدان املتأثرة؛
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احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري    أن يواصل، عن طريق احلوار املستمر مع          )ز(  
  احلكومية املعنية، جهوده الرامية إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف سياق الكوارث الطبيعية؛

 أن يعزز التعاون القائم بني ممثل األمني العام واألمم املتحدة، مبا يف ذلك يف إطار جلنة بناء السالم،                   )ح(  
واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وال سيما يف إطار مشاركته يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت               

  وهيئاهتا الفرعية؛

احلكومات كافة، وال سيما حكومات البلدان اليت توجد فيها حاالت تشرد داخلي، على             ُيشجع    - ٨  
ية احتياجات املشردين داخلياً من احلماية واملـساعدة والتنميـة، وأن           أن تيسر أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل تلب       

تستجيب لطلبات ممثل األمني العام املتعلقة بالقيام بزيارات إىل بلداهنا واحلصول على معلومـات منـها، وحيـث                  
لى املستوى احلكومات واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، على متابعة تنفيذ توصيات صاحب الوالية، ع         

  القطري أيضاً، متابعة فعالة حسب مقتضى احلال، وعلى توفري املعلومات بشأن التدابري املتخذة هبذا الصدد؛

األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإلقليميـة، وأصـحاب            ُيشجع    - ٩  
املنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمني        الواليات، واملؤسسات املهتمة باألمر واخلرباء املستقلون، و      

  مع ممثل األمني العام يف تنفيذ واليته؛

 إىل األمني العام أن يوفر ملمثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته بشكل يطلب  - ١٠  
قوق اإلنسان وبالتعاون الوثيق مع     فعال، وأن حيرص على أن تعمل اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حل             

  منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني؛

 ممثل األمني العام إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة تقارير سنوية عن يدعو  - ١١  
ضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك تنفيذ واليته، على أن تت

  عن تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت؛ 

مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وفقاً لربنامج العمل السنوي جمللس             يقرر    - ١٢  
  .حقوق اإلنسان

   والثالثونلرابعةلسة ااجل  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت[   
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   متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار- ٦/٣٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ي حلقوق اإلنسان، والعهـدين الـدوليني        مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العامل       إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان، 

  ، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ ٥/١-  قراره دإوإذ يعيد تأكيد  

   إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، وإذ يساوره بالغ القلق  

 املعين حبالة حقوق اإلنسان يف  بالزيارة اليت قام هبا إىل ميامنار يف الفترة األخرية املقرر اخلاصيرحب  - ١  
، وحييط علماً مع التقدير بتعاون حكومة ميامنار مـع          ٥/١- ميامنار، وفقاً لطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ        

  املقرر اخلاص؛

 ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما ورد فيـه        (A/HRC/6/14) بالتقرير املقدم من املقرر اخلاص       يرحب  - ٢  
  من استنتاجات؛

   حكومة ميامنار على متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير؛ث بقوةحي  - ٣  

 حلكومة ميامنار من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية احتراماً            يكرر مناشدته   - ٤  
خـرية  كامالً، والتحقيق مع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدميهم للعدالة، مبن فيهم مرتكبو االنتـهاكات األ    

  حلقوق احملتجني احتجاجاً سلمياً؛ 

 أنه مت مؤخراً اإلفراج عن عدد كبري من املعتقلني، علماً بأنه مل يكن من بينـهم  يالحظ مع التقدير    - ٥  
  سوى عدد قليل جداً من املعتقلني السياسيني؛

احتجزوا جـراء   مناشدته حلكومة ميامنار من أجل اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا و            يكرر    -٦  
القمع األخري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني يف ميامنار، مبن فيهم داو آونغ سان سو كي،                  

  واحلرص على أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك توفري إمكانية زيارة أي حمتجز؛ 

امنار من أجل رفع مجيع القيود املفروضة على النـشاط الـسياسي   مناشدته حلكومة مي يكرر أيضاً     - ٧  
السلمي جلميع األشخاص وذلك بطرق منها ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وحرية الرأي والتعبري               

  للجميع، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، وضمان حصول شعب ميامنار على املعلومات دومنا عائق؛ 

 املوجه إىل حكومة ميامنار من أجل االخنراط بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مـع                يذكِّر بندائه   - ٨  
  مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛
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عن طريق ضـمان    حكومة ميامنار على التعاون الكامل مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك            حيث    - ٩  
وصول املساعدة اإلنسانية بصورة كاملة وآمنة ودون أي عوائق، إىل مجيع األشخاص الذين حيتاجون إليها يف مجيع                 

  أحناء البلد؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يرصد تنفيذ هذا القرار وأن يقوم                 يطلب  - ١٠  
  ميامنار يف أقرب وقت مناسب له؛ يف هذا الصدد ببعثة متابعة إىل 

حكومة ميامنار ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة احلوار من أجل يشجع   - ١١  
  ضمان االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

وث اخلاص لألمني العام  املقرر اخلاص إىل مواصلة االضطالع بواليته، وذلك بالتنسيق مع املبعيدعو  - ١٢  
  لألمم املتحدة إىل ميامنار؛

 حكومة ميامنار على أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املقرر اخلاص ومع اإلجراءات اخلاصة التابعة               حيث  - ١٣  
جمللس حقوق اإلنسان، بناًء على طلبها، فيما خيص الفئات الضعيفة أو حلماية وتعزيز احلقوق املدنية والـسياسية أو                  

  وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ احلق

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم للمقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق                يطلب  -١٤  
  اإلنسان يف ميامنار دعماً كافياً، مبا يف ذلك موارد بشرية ذات خربة، لتيسري أداء الوالية اليت كُلِّف هبا مبوجب هذا القرار؛

 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقدم تقريراً إىل جملس حقـوق                 يطلب  - ١٥  
  اإلنسان يف دورته السابعة؛

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  

   والثالثونلرابعةاجللسة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت[   

   والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٦/٣٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان والعهـدين الـدوليني               إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،
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عزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بت  وإذ يؤكد من جديد     
وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الـدوليان اخلاصـان حبقـوق                 

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١خ  املؤر٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد أيضاً   

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري   

 بشأن ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و٥/١إىل قراريه وإذ يشري أيضاً   
 ١٨ق اإلنـسان، املـؤرخني      مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـو           

  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجيع مناطق السودان              وإذ يضع يف اعتباره     
(A/62/354)واردة فيه،  وحيث على تنفيذ التوصيات ال  

   والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،وقد استعرض  

 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ملدة سنة واحدة، وفقـاً                يقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥/٨٢لقرار جلنة حقوق اإلنسان 

لكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا اخلاصة  حكومة السودان على مواصلة التعاون باحيث  - ٢  
  بزيارة السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

 من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف إطار واليتها وأن تعبئ الدعم               يرجو  - ٣  
لدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، ويدعو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، مبا يف التقين واملايل ا

ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل االستمرار يف تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف ميدان حقوق 
املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق         إىل املاحنني أن يواصلوا أيضاً تقدمي        ويطلباإلنسان،  

  اإلنسان يف السودان؛

املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورتـه            منيرجو أيضاً     - ٤  
التاسعة الـيت سـُتعقد يف       وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته          ٢٠٠٨مارس  /السابعة اليت سُتعقد يف آذار    

  ؛٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

من املقررة اخلاصة أن تكفُل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصرية األجل يرجو كذلك   - ٥  
وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صـريح        ) A/HRC/5/6(واملتوسطة األجل احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء         

وردود احلكومة ) A/HRC/6/19(ة السودان، على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق اخلرباء     وبّناء مع حكوم  
  عليه، وأن تدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعة؛
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 واليتها  إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من أداء             يطلب    - ٦  
  .بالكامل، مبا يف ذلك السماح بإجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأن

   والثالثونلرابعةاجللسة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت[   

فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة         - ٦/٣٥
  حقوق اإلنسان يف دارفور

  لس حقوق اإلنسان،إن جم

  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨إىل قراره إذ يشري   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ ١/٣- إىل قراره إ توإذ يشري أيضاً   

بالتقرير املقدم من فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان يف               يرحب    - ١  
  ودان عليه؛وبردود حكومة الس) A/HRC/6/19(دارفور 

  بتعاون حكومة السودان ويرحب باحلوار الصريح والبناء بني احلكومة وفريق اخلرباء؛يعترف   - ٢  

باجلهود اليت تبذهلا حكومة السودان لتنفيذ التوصيات اليت حددها فريق اخلـرباء، ولكنـه              يعترف    - ٣  
 شىت حبيث تفضي إىل حتقيق املـستوى        يعرب عن قلقه لعدم تنفيذ توصيات عديدة حىت اآلن تنفيذاً كامالً ألسباب           

  املنشود فيما يتعلق بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور؛

 قلقه البالغ ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة السابقة واجلارية              يعرب عن   - ٤  
، وحيث حكومة السودان على التصدي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها

هلذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين                  
  الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام العدالة بسرعة؛

اليت حّددها فريق اخلـرباء   حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ التوصيات       حيث  - ٥  
  وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة؛

حلقـوق  السامية هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة     دعو  ي  - ٦  
ني مواصـلة   إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة التقنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء ويناشد املاحن            اإلنسان،  

  توفري املساعدة املالية والتقنية واملعدات الالزمة يف هذا الصدد؛
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مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجـه             إىل  يكرر دعوته     - ٧  
ان خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً وكذلك املدافعون عن حقـوق اإلنـس                

  والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

 املوقعني على اتفاق السالم لدارفور االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلّم يناشد  - ٨  
بالتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويناشد األطراف غري املوقعة عليه االنضمام إليه وااللتزام به امتثاالً لقرارات األمم                 

  .٤/٨ من قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقرة املتحد

   والثالثونلرابعةاجللسة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت[   

   آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية- ٦/٣٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٨٤، والفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

إىل أن اجلمعية العامة قد اعتمدت، يف دورهتا احلادية والستني، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق               وإذ يشري     
  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥قرارها الشعوب األصلية وذلك يف 

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٦قرار جملس حقوق اإلنسان يف اعتباره  وإذ يضع  

إىل أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون على علم بالعمل الذي تضطلع به هيئات أخرى يف                 وإذ يشري     
  ان األصليني،منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بقضايا السك

، من أجل مساعدة جملس حقوق اإلنسان يف تنفيذ واليته، إنشاء آلية خرباء فرعيـة لتزويـد        يقرر  - ١  
  :اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس على النحو التايل

   القائمة على األحباث؛ستركز اخلربة املوضوعية أساساً على الدراسات واملشورة  )أ(  

جيوز لآللية أن تقدم مقترحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها ضمن نطاق عمله على النحو                  )ب(  
  احملدد من ِقبل اجمللس؛

   أن تقدم هذه اآللية تقريراً سنوياً إىل اجمللس عن أعماهلا؛يقرر أيضاً  - ٢  
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مخسة خرباء مستقلني يتم اختيارهم وفقـاً لإلجـراء    أن تكون آلية اخلرباء مؤلفة من     يقرر كذلك   - ٣  
  ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٥٣ إىل ٣٩احملدد يف الفقرات 

  بأن يويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعـيني، االعتبـار الواجـب للخـرباء مـن                يوصي بقوة     - ٤  
  السكان األصليني؛

 اخلرباء تعزيز التعاون وتفادي االزدواجية مع عمل املقرر اخلاص املعين حبالة ، لكي يتسىن آللية  يقرر  - ٥  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واحملفل الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، أن يدعو املقرر               

  واملسامهة فيه؛اخلاص وعضواً من أعضاء احملفل الدائم إىل حضور االجتماع السنوي آللية اخلرباء 

أن يتوىل أعضاء آلية اخلرباء مناصبهم لفترة ثالث سنوات وجيوز إعادة انتخاهبم للعمل             يقرر أيضاً     - ٦  
  لفترة إضافية واحدة؛

 أن تقوم آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، يف إطار واليتها، بتحديد أساليب يقرر كذلك  - ٧  
  اذ قرارات أو مقررات؛عملها، رغم أنه ال جيوز هلا اخت

 أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملدة ثالثة أيام عمل يف السنة األوىل مث بعد ذلـك                    يقرر  - ٨  
  ملدة تصل إىل مخسة أيام، وأن الدورات ميكن أن جتمع بني جلسات علنية وجلسات سرية؛ 

 أمام املشاركة، بصفة مراقب، من ِقبل أن يكون االجتماع السنوي آللية اخلرباء مفتوحاً  يقرر أيضاً     - ٩  
الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،     
واملنظمات واآلليات اإلقليمية اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وغري ذلك               

لوطنية واألكادمييني واخلرباء املعنيني بقضايا الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز من اهليئات ا  
ويكون االجتماع مفتوحاً أيضاً أمام منظمات الشعوب األصـلية         . استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، اسـتناداً إىل        واملنظمات غري احلكومية اليت تتفق أهدافها وأغراضها مع روح و         
، واملمارسات اليت ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١ترتيبات، من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

راعتها جلنة حقوق اإلنسان، عن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان،                
  ر معلومات مناسبة عن مشاركة الدول املعنية والتشاور معها؛توف

إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن                 يطلب  - ١٠  
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية آللية اخلرباء لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعالية

   والثالثونلرابعةاجللسة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  .]انظر الفصل اخلامس. اعُتمد دون تصويت[   
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القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني          - ٦/٣٧
  على أساس الدين أو املعتقد

  إن جملس حقوق اإلنسان،

اجلمعيـة   الذي أصدرت    ١٩٨١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، وإىل 
مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً بشأن القضاء على مجيع أشكال التعـصب                 

   املعتقد،والتمييز القائمني على أساس الدين أو

 من اإلعـالن  ١٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة ١٨ إىل املادة   وإذ يشري أيضاً    
  العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

 بأن مجيـع حقـوق      ١٩٩٣ اعتراف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام            وإذ يعيد تأكيد    
اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وتأكيد ندائه املوجه إىل مجيع احلكومات لكي تتخذ مجيـع                 
التدابري املناسبة امتثاالً اللتزاماهتا الدولية ومع املراعاة الواجبة لُنظُمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف املتصل               

على أساس الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك ممارسات التمييز ضد املرأة وتدنيس األماكن الدينية، وتـسليماً    به القائمني   
  منه بأن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والتعبري والدين،

ن الذي أعاد فيه رؤساء الدول واحلكومات تأكيد اإلعال ٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام وإذ يشري   
وبرنامج العمل املتعلق بثقافة السالم، واخلطة العاملية للحوار فيما بني احلضارات وبرنامج عملها، الذين اعتمـدهتم                
اجلمعية العامة، وقيمة املبادرات املختلفة بشأن احلوار فيما بني الثقافات واحلضارات، مبا يف ذلك احلـوار بـشأن                  

ي التزموا فيه باختاذ إجراءات ترمي إىل تعزيز ثقافة للسالم واحلوار على التعاون بني األديان وحتالف احلضارات، والذ
  الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،

 أمهية تشجيع احلوار من أجل تعزيز التفاهم وتبادل املعرفة بني شىت الفئات االجتماعية والثقافات               وإذ يدرك   
 والدين والتعليم واإلعالم والعلم والتكنولوجيا، ومن أجل اإلسهام يف واحلضارات يف خمتلف اجملاالت، مبا فيها الثقافة   

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 على أمهية التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقُبل اجلماهري واحترامها للتنوع، ويشمل               وإذ يشدد   
أن التعليم ينبغي أن يسهم بشكل جاد يف تعزيز التسامح والقضاء ذلك حرية التعبري عن الدين، وإذ يشدد أيضاً على          

  على التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد،

  بالعمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص نطاق حرية الدين أو املعتقد،وإذ ُيسلِّم   

اكن واملواقع واملقدسات الدينية اليت تنتهك القـانون        إزاء كل االعتداءات على األم    وإذ يساوره قلق شديد       
  الدويل وخاصة قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمَّد لآلثار واملعامل التارخيية،
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 إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل وإزاء اللجـوء إىل إجـراءات التـسجيل              وإذ يساوره قلق شديد أيضاً      
يزية كوسيلة لتقييد احلق يف حرية الدين أو املعتقد بالنسبة ألفراد مجاعات دينية معينة، وإزاء القيود املفروضـة علـى               التمي

  املنشورات الدينية، والعقبات اليت توضع أمام تشييد أماكن العبادة مبا ال يتفق وممارسة احلق يف حرية الدين أو املعتقد،

 تشهده مجيع أرجاء العامل من تزايد يف التطرف الديين الذي ميس حبقـوق               بضرورة التصدي ملا   واقتناعاً منه   
األفراد واجلماعات والقائم على أساس الدين أو املعتقد، وحاالت العنف والتمييز اليت متس بنساٍء كثريات وباألفراد                

ليدية، واستغالل الـدين أو  من الفئات الضعيفة األخرى باسم الدين أو املعتقد، أو بسبب املمارسات الثقافية أو التق         
  املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة،

 أن التمييز الرمسي أو القانوين على املستوى الوطين بني أديان متنوعة أو مجاعات دينية خمتلفـة                 وإذ يالحظ   
   متييزاً وقد ميس بالتمتع حبرية الدين أو املعتقد،قائمة على اإلميان رمبا يشكِّل، يف بعض احلاالت،

 على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعـالم            وإذ يشدد   
  دوراً مهماً يف تعزيز التسامح واالحترام وحرية الدين أو املعتقد،

دين الواحد وبدور املنظمات الدينية وغريها من املنظمات غري         بأمهية احلوار بني األديان وداخل ال     وإذ يسلِّم     
احلكومية يف تعزيز التسامح يف املسائل املتعلقة بالدين أو املعتقد، وإذ يرحب باملبادرات املختلفة يف هذا الصدد، مبا يف 

 تـشرين  ٥ و٤ املقر يف ذلك يف حتالف احلضارات والربامج اليت تنفذها اليونسكو واحلوار الرفيع املستوى املعقود يف        
   بشأن التفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم،٢٠٠٧أكتوبر /األول

إزاء التقدم البطيء يف تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعـصب والتمييـز              وإذ يساوره قلق شديد       
  القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

تايل بذل املزيد من اجلهود املكثّفة لتعزيز ومحاية احلق يف حرية الفكر أو الوجدان              أن من الضروري بال   وإذ يعتقد     
أو الدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد، كما ذكر 

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره 

 تقييماً لوالية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف شكل حوار تفـاعلي يف دورتـه                  وقد أجرى   
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١احلالية، وفقاً لقراره 

 بـشأن   ٥/٢م املتحدة، و   بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألم        ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ١٨مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان املـؤرخني                  

  ، وإذ يشدد على أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

ني على أساس الدين أو املعتقد وكذلك انتهاكات حرية  مجيع أشكال التعصب والتمييز القائميدين  - ١  
  الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛
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 الزيادة العامة يف حاالت التعصب والعنف املوجهني ضد أفـراد العديـد مـن               بقلق شديد  يدرك  - ٢  
اشئة عن كـره اإلسـالم      الطوائف الدينية وغريها من اجلماعات يف أرجاء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك احلاالت الن              

  ومعاداة السامية وكره املسيحية؛

 إزاء استمرار التعصب والتمييز االجتماعيني املؤسسيني اللـذين ميارَسـان ضـد             ُيعرب عن قلقه    - ٣  
  الكثريين باسم أو بسبب الدين أو املعتقد؛

 املعتقد وأماكن العبادة     إىل أن اإلجراءات القانونية املتعلقة باجلماعات الدينية أو القائمة على          يشري  - ٤  
  ليست شرطاً أساسياً ملمارسة احلق يف التعبري عن دين املرء أو معتقده؛

 أعاله، على الصعيد الوطين أو احمللي، كلما تدعو         ٤ على أن اإلجراءات املوصوفة يف الفقرة        يشدد  - ٥  
الة حلق اجلميـع يف ممارسـة دينـهم أو          احلاجة إليها قانونياً، ينبغي أن تكون غري متييزية كي تسهم يف احلماية الفع            

  معتقدهم فرادى أو مجاعةً، سراً أو عالنيةً؛ 

 أي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة أو العنـف، سـواء                  يدين  - ٦  
  اسُتخِدمت يف ذلك وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية والبصرية واإللكترونية أو أي وسيلة أخرى؛

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة جهودها بغية التنسيق يف ميدان              ُيشجع  - ٧  
حقوق اإلنسان بني األنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة وهيئات وآليات األمم املتحدة املختصة واليت تتناول مجيع أشكال 

  التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛

 على أن تعزيز تسامح اجلمهور وقبوله واحترامه للتنوع ومكافحة مجيع أشكال التعصب والتمييز              شددي  -٨  
القائمني على أساس الدين أو املعتقد هي عناصر جوهرية يف إجياد بيئة تؤدي إىل متتع اجلميع متتعاً كامالً باحلق يف حريـة                      

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ من ١٨الفكر والوجدان والدين، وفقاً ملا ورد يف املادة 

  : الدول على ما يليحيث  - ٩  

أن تكفل نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون متييز توفري ضمانات وافية وفعالة حلريـة الفكـر                  )أ(  
ق يف حريـة الفكـر أو       والوجدان والدين واملعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ُينتهك فيها احل              

  الوجدان أو الدين أو املعتقد، أو احلق يف ممارسة املرء لشعائره الدينية حبرية، مبا يف ذلك حق املرء يف تغيري دينه أو معتقده؛

أن تصمم وتنفذ سياسات تعزز مبقتضاها النظم التعليمية مبادئ التسامح واحترام اآلخرين والتنوع               )ب(  
   املعتقد؛الثقايف وحرية الدين أو

أن تكفل اختاذ تدابري مناسبة كي تضمن على حنو كاٍف وفعال حرية الدين أو املعتقـد للمـرأة،                    )ج(  
ولألشخاص من الفئات الضعيفة األخرى ومنها فئات األشخاص احملرومني من حريتهم، والالجئني، واألطفال، وأفراد 

  األقليات واملهاجرين؛

  ة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛أن تكفل حظر القوانني ألي دعو  )د(  
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أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وطبقاً لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           )   ه(  
ذ تدابري إضافية حيثما الدويل، لضمان كامل االحترام واحلماية لألماكن واملواقع واملقامات والرموز الدينية، وأن تتخ       

  كانت هذه عرضة للتدنيس أو التخريب؛

أن تستعرض، عند االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة من أجل ضمان حق مجيع األشـخاص يف                 )و(  
  اجملاهرة بدينهم أو معتقدهم، فرادى أو مجاعةً، سراً أو عالنيةً؛

ادة أو التجمع يف إطار دينٍ أو معتقٍد        أن تكفل، على وجه اخلصوص، حق مجيع األشخاص يف العب           )ز(  
ويف إقامة وإدارة األماكن الالزمة هلذه األغراض، وحق مجيع األشخاص يف كتابة وإصدار وتوزيع املنـشورات ذات    

  الصلة يف هذه اجملاالت؛

مل أن تكفل، طبقاً للتشريعات الوطنية املالئمة ووفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، االحترام الكا         )ح(  
  واحلماية التامة حلرية مجيع األشخاص وأعضاء اجلماعات يف إقامة وإدارة املؤسسات الدينية أو اخلريية أو اإلنسانية؛

أن تكفل عدم حرمان أي شخص خاضع لواليتها من حقه يف احلياة أو احلرية أو أمنه الشخصي،                   )ط(  
ه به، أو أن يتعرض للتعذيب أو االعتقال أو االحتجاز          بسبب دينه أو معتقده أو تعبريه عن دينه أو معتقده أو جماهرت           

التعسفي أو حيرم من حقه يف العمل أو التعليم أو السكن الالئق، أو من حقه يف طلب اللجوء؛ وأن تقدم إىل العدالة                      
  مجيع مرتكيب االنتهاكات هلذه احلقوق؛

مبن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القوانني، أن تضمن قيام مجيع املوظفني العاّمني وموظفي اخلدمة املدنية،   )ي(  
والعسكريون واملربون، أثناء أدائهم لواجباهتم الرمسية، باحترام األديان واملعتقدات املختلفة وبعدم التمييز على أساس              

  الدين أو املعتقد، وأن يوفر كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛

إعالن القضاء على مجيع أشـكال التعـصب والتمييـز          أن تضاعف ما تبذلـه من جهود لتنفيذ          )ك(  
  القائمني على أساس الدين أو املعتقد؛

أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة، طبقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان، ملكافحـة               )ل(  
ين أو املعتقد، فضالً    الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الد            

عن التحريض على العداوة والعنف، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات الدينية، وكـذلك إيـالء اهتمـام خـاص                   
للممارسات اليت تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان للمرأة والتمييز ضدها، وال سيما فيما يتعلق مبمارسة حقها يف حرية 

  الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

أن تعزز وتشجع، من خالل التعليم وغريه من الوسائل اليت تشمل التبادل الثقـايف اإلقليمـي أو                   )م(  
  الدويل، التفاهم والتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد؛

ت وحتـالف    على ضرورة تدعيم احلوار بوسائل منها الربنامج العاملي للحوار بني احلـضارا            يؤكد  - ١٠  
احلضارات وذلك من خالل قنوات منها املمثل السامي لألمني العام الذي ُعّين مؤخراً لدى حتالف احلضارات ووحدة 

 يف األمانة العامة للتفاعل مع شىت الكيانات يف منظومة األمم املتحدة            ٦١/٢٢١التنسيق املنشأة بقرار اجلمعية العامة      
  وتنسيق إسهامها يف احلوار؛
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 مجيع اجلهات الفاعلة إىل القيام، يف سياق ذلك احلوار، بالتصدي جلملة مسائل منها املسائل               ويدع  - ١١  
  :التالية يف إطار حقوق اإلنسان الدولية

  تزايد التطرف الديين الذي ميس باألديان يف مجيع أحناء العامل؛  )أ(  

لفئات الضعيفة األخرى باسم    حاالت العنف والتمييز اليت متس بنساٍء كثريات وكذلك بأفراد من ا            )ب(  
  الدين أو املعتقد أو بسبب ممارسات ثقافية وتقليدية؛

إساءة استخدام الدين أو املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم                 )ج(  
  املتحدة ذات الصلة؛

داخلها على مجيع املـستويات،      على أمهية مواصلة وتعزيز احلوار بني األديان أو املعتقدات و          يشدد  - ١٢  
  ومبشاركة أوسع نطاقاً تضم النساء، وذلك تشجيعاً للمزيد من التسامح واالحترام والتفاهم؛

 على وجوب جتنب وصم أي دين باإلرهاب ألن هذا قد يؤدي إىل عواقب ضارة بتمتع يشدد أيضاً  - ١٣  
  عتقد؛كل أفراد الطوائف الدينية املعنية باحلق يف حرية الدين أو امل

 على أنه ال جيوز، كما أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فرض قيود على حرية               يشدد كذلك   - ١٤  
اجملاهرة بالدين أو املعتقد إال إذا كانت القيود مفروضة مبوجب القانون، وكانت ضرورية حلماية السالمة العامة أو                 

ق اآلخرين وحرياهتم األساسية، وكانت تطبق على حنـو ال        النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقو         
  ينتقص من احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين؛

 بأن تكفل األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة                يوصي  - ١٥  
ليت تبذهلا لتعزيز حرية الدين أو املعتقد،       واهليئات واجلماعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، يف إطار اجلهود ا           

  نشر نص اإلعالن على أوسع نطاق ممكن، وبأكرب عدد ممكن من اللغات املختلفة، وتعزيز تنفيذه؛

   بالعمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛ ُيرحب  - ١٦  

 إسهامها يف محاية وتعزيز احلق يف حرية الدين          أن من الضروري أن تواصل املقررة اخلاصة       يستنتج  - ١٧  
  أو املعتقد وإعمال هذا احلق على نطاق عاملي؛ 

 متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد لفترة ثالث سنوات أخـرى               لذلك يقرر  - ١٨  
  ويدعو املقررة اخلاصة يف هذا السياق إىل ما يلي؛

ابري على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان تعزيز ومحاية احلـق يف            التشجيع على اعتماد تد     )أ(  
  حرية الدين أو املعتقد؛

حتديد العقبات القائمة واملستجدة اليت تعترض التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقـد، وتقـدمي                  )ب(  
  توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛
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قائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن القضاء على مواصلة جهودها لدراسة الو   )ج(  
  مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، والتوصية بالتدابري العالجية حسب االقتضاء؛

س مواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس بوسائل من بينها حتديد اإلساءات املرتكبة على أسـا                )د(  
  نوع اجلنس، وذلك يف سياق عملية إعداد التقارير مبا فيها مجع املعلومات وتقدمي التوصيات؛

 إىل األمني العام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املـوارد الالزمـة لتمكينـها مـن                  يطلب  - ١٩  
  االضطالع بواليتها على أمت وجه؛

ع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات املقدمة       احلكومات كافة على التعاون تعاوناً كامالً م       حيث  - ٢٠  
  منها لزيارة بلداهنا وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متكِّنها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛يطلب  - ٢١  

 إىل املقررة اخلاصة أن تقدم التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل اجمللس وفقاً لربنـامج                ضاًيطلب أي   - ٢٢  
  ؛٢٠٠٩عمله السنوي وأن تقدم تقريرها السنوي التايل يف عام 

 إبقاء هذه املسألة موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال ومواصلة النظر يف اختاذ يقرر  - ٢٣  
  .عالنتدابري لتنفيذ اإل

   والثالثونلرابعةاجللسة ا  
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  

  . عضواً عن التصويت١٨ صوتاً مقابل ال شيء، مع امتناع ٢٩اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية [  

االحتاد الروسي، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيـا، وإيطاليـا، والربازيـل،             :املؤيدون
ا، وبريو، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا،       والبوسنة واهلرسك، وبوليفي  

وسويسرا، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلـبني، وكنـدا، وكوبـا، ومدغـشقر،            
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريـشيوس،           

  .ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا، واليابان

  .ال شيء  :املعارضون

أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وجيبـويت،           :املمتنعون
وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وقطر، والكامريون، ومايل، وماليزيا، ومصر، 

  .واململكة العربية السعودية، ونيجرييا

  .]انظر الفصل الثالث  
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  اجمللس يف دورته السادسة املقررات اليت اعتمدها - ثانياً 
   الفريق العامل املعين باالتصاالت- ٦/١٠١

 بدون تصويت، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته العشرين املعقودة يف   
 وكتدبري انتقايل، أن يطلب إىل أعضاء الفريق العامل السابق املعين باالتصاالت أن يعملوا أعضاَء يف الفريق احلكومي

الدويل املعين باالتصاالت التابع إلجراء الشكاوى اجلديد الذي يعمل ضمن بارامترات اإلجراء اجلديد إىل أن يتم 
  .إنشاء الفريق العامل اجلديد

  .]انظر الفصل األول[  

  ٥/١ متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان - ٦/١٠٢

  :، ما يلي٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ة يف اعَتمد جملس حقوق اإلنسان دون تصويت، يف جلسته العشرين املعقود  

املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف   - أوالً "
  إطار االستعراض الدوري الشامل

إذ يؤكد من جديد األحكام ذات الصلة، املتعلقة باالستعراض الدوري إن جملس حقوق اإلنسان، "  
، ومن قرار جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١الشامل، من قرار اجلمعية العامة 

  : واملتضمن برنامج بناء املؤسسات، يعتمد املبادئ التوجيهية العامة التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١

وصف املنهجية وعملية التشاور الواسعة املتبعتني إلعداد املعلومات املقدمة يف إطار   - ألف 
  االستعراض الدوري الشامل؛

معلومات أساسية عن البلد اجلاري استعراضه وإطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما   -باء 
الدستور، والتشريعات، وتدابري السياسة العامة، واألحكام : اإلطار املعياري واملؤسسي

القضائية الوطنية، والبنية األساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق 
 ألف -الوارد يف الفرع أوالً " أساس االستعراض"ونطاق االلتزامات الدولية احملددة يف اإلنسان 

  ؛٥/١من مرفق القرار 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق : تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -جيم 
، ٥/١ مرفق القرار  ألف من-الوارد يف الفرع أوالً " أساس االستعراض"اإلنسان واحملددة يف 

والتشريعات الوطنية وااللتزامات الطوعية الوطنية، وأنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق 
  ؛...اإلنسان، وتوعية اجلمهور حبقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان 

  حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود؛  -دال 
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وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت تعتزم الدولة املعنية أخذها على عاتقها األولويات واملبادرات   -هاء 
  للتغلب على هذه التحديات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛

  توقعات الدولة املعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية؛  -واو 

  .دولة املعنية ألعمال املتابعة املتعلقة باالستعراض السابقعرض تقدمه ال  -زاي 

الشروط التقنية واملوضوعية للمرشحني املؤهلني   - ثانياً 
  لتقلد مهام أصحاب الواليات

   اخللفية- ألف 

ستكون املعايري العامة التالية بالغة األمهية لدى ترشـيح أصـحاب الواليـات             "،  ٥/١مبوجب القرار     
االستقامة )        ه(الرتاهة؛  ) د(االستقاللية؛  ) ج(اخلربة يف جمال الوالية؛     ) ب(اخلربة الفنية؛   ) أ: (مواختيارهم وتعيينه 

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني، وكذلك إىل التمثيل املناسـب            ". املوضوعية) و(الشخصية؛  
الية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسـبة       يكون املرشحون من ذوي املؤهالت الع     . "ملختلف النظم القانونية  

  ).٤١-٣٩الفقرات " (والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان حقوق اإلنسان

وهذه الورقة غري الرمسية هي حماولة لوضع املعايري املشار إليها آنفاً، مع جتنب اإلفراط يف فـرض                   
  . القواعد أو املغاالة يف التقييد

  ة اجلوانب العام- باء 

فوراً بوضع قائمة علنية مَوحَّـدة بأمسـاء   "تتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسؤولية القيام       - ١
البيانات الشخصية وجماالت اخلربة الفنيـة      "وتشمل القائمة   ". املرشحني املؤهلني وحفظها وحتديثها دورياً    

  ).٥/١ من القرار ٤٣الفقرة " (والتجربة املهنية

األمانة استمارة مَوحَّدة، استناداً إىل الشروط التقنية واملوضوعية املنصوص عليها أدناه،           وجيوز أن توفر      -٢
ليقوم املرشحون مبلئها، وتسمح بإبراز ما قد يتوافر لديهم من خربة فنية يف جماالت حمـددة، تيـسرياً الختيـار             

  .الع بواليات معينةاملرشحني املناسبني من القائمة مىت دعت الضرورة إىل إجراء تعيينات لالضط

وتكون البيانات واملعلومات اليت يقدمها املرشحون ُمَدعََّمةً بوثائق تفويض خطية مالئمـة ُترفَـق                - ٣
  .ببيانات السرية الذاتية

ُينشأ فريق استشاري َيقترِح على الرئيس، قبل شهر واحد على األقل من بدء الدورة اليت سَينظر                "  - ٤
 الواليات، قائمة بأمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة بالواليـات           فيها اجمللس يف اختيار أصحاب    

  ).٥/١ من القرار ٤٧الفقرة " (املعنية والذين يستوفون املعايري العامة والشروط اخلاصة
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   الشروط التقنية واملوضوعية- جيم 

  :ينبغي النظر فيما يلي  

ادهلا من خربة مهنية يف ميدان حقوق املؤهالت الدراسية ذات الصلة أو ما يع: املؤهالت  - ١  
  .اإلنسان؛ ومهارات التواصل اجليد بواسطة إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة

الدراية بالصكوك والقواعد واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان؛ : اخلربة الفنية ذات الصلة  - ٢  
املنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى يف وكذلك الدراية بالواليات املؤسسية املتصلة بعمل األمم املتحدة أو 

  .جمال حقوق اإلنسان؛ واخلربة العملية املؤكدة يف ميدان حقوق اإلنسان

الكفاءة املعترف هبا على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل فيما : الكفاءة املشهودة  - ٣  
  . يتعلق حبقوق اإلنسان

ء مهام الوالية واالستجابة ملتطلباهتا بفعالية، مبا يف االستعداد والوقت الكايف ألدا/املرونة  - ٤  
  .ذلك حضور دورات جملس حقوق اإلنسان

   اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان- ثالثاً 
  واملوضوعية لتقدمي الترشيحاتالفنية الشروط 

إقـرار  ، سيقوم اجمللس يف دورته السادسة بوضـع و        ٥/١جملس حقوق اإلنسان    عمالً بقرار   : الوالية  
  :وتشمل هذه الشروط ما يلي. )الدورة األوىل من اجلولة الثانية (لترشيحات اتقدميواملوضوعية لالفنية الشروط 

  حقوق اإلنسان؛التمتع بكفاءة وخربة معترف هبما يف ميدان   •  

  التحلي خبلق رفيع؛  •  

 .االستقالل والرتاهة  •  

سساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات      وينبغي للدول، لدى اختيار مرشيحها، أن تستشري مؤ         
  :اجملتمع املدين وأن تطبق املبادئ التوجيهية التالية بشأن الشروط الفنية واملوضوعية لتقدمي مرشحيها، وهي

   الكفاءة واخلربة- ألف 

أو اخلربة باألدوار   /دراسات أكادميية يف ميدان حقوق اإلنسان أو ما يتصل به من جماالت، و              •
  قيادية يف ميدان حقوق اإلنسان وممارستها على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل؛ ال

  وإسهامات شخصية يف ميدان حقوق اإلنسان؛)  سنوات٥ال تقل عن (خربة طويلة   •
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الدراية مبنظومة األمم املتحدة وبالواليات والسياسات املؤسسية املتصلة بالعمل يف جمـال              •
ك الدراية بالصكوك والقواعد والتخصصات الدوليـة يف جمـال          حقوق اإلنسان، وكذل  

  حقوق اإلنسان، ويفضَّل اإلملام مبختلف النظم القانونية واحلضارات؛

  الكفاءة اللغوية يف واحدة على األقل من لغات األمم املتحدة الرمسية؛  •

ر دوراهتا أو توافر الوقت الكايف ألداء عمل اللجنة االستشارية بأسلوب فعال، سواء حبضو  •
  .باالضطالع باألنشطة املوكلة إليها بني الدورات

   التحلي باخللق الرفيع- باء 

   االستقالل والرتاهة- جيم 

ُيستبعد األفراد الذين يشغلون مناصب ُتتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أي منظمة أخرى أو                  
وسيعمل أعـضاء  . ت اليت تشملها الواليةكيان آخر، األمر الذي قد ينشأ معه تعارض مصاحل مع املسؤوليا      

  .اللجنة االستشارية املنتخبون بصفتهم الشخصية

   اعتبارات أخرى- دال 

  .ُيحترم مبدأ عدم اجلمع بني عدة مهام يف ميدان حقوق اإلنسان يف آن واحد  

 يويل اجمللس، عند انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية، االعتباَر الواجب للتـوازن بـني اجلنـسني               
  ".والتمثيل املناسب ملختلف احلضارات والنظم القانونية

  .]انظر الفصل األول[  

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٦/١٠٣

، بدون ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف   
املتصل باستعراض والية املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان إىل تصويت، أن يؤجل اختاذ املقرَّر 

  .٢٠٠٧ديسمرب /اجلزء الثاين من دورته السادسة الذي سيعقد يف كانون األول

  .]انظر الفصل األول[  

   منع اإلبادة اجلماعية- ٦/١٠٤

، بـدون  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف           
  :تصويت، اعتماد ما يلي
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  إن جملس حقوق اإلنسان،"

، وإىل مقـرر    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٢ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٢اجمللس 

ل ذات النقاط اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية        بتقرير األمني العام عن تنفيذ خطة العم       وإذ حييط علماً    
، وإذ حييط علماً أيضاً مبا استجد       )E/CN.4/2006/84(وأنشطة املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية        

  من تطورات منذ تقدمي التقرير،

ار إىل األمني العام أن ُيتيح للمجلس يف دورته السابعة تقريراً مستكمالً، ويـدعو املستـش              يطلب    
  ".اخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس يف نفس اجللسة عن التقدم احملرز يف اضطالعه مبهامه

  .]انظر الفصل الثالث[  

   تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي- ٦/١٠٥

، بـدون   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨قرر جملس حقوق اإلنسان يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف             
  :ت، اعتماد ما يليتصوي

، يـدعو   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إذ يشري جملس حقوق اإلنسان إىل قراره        "  
  ".اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي إىل تقدمي تقريرها إىل اجلمعية العامة

  .]انظر الفصل التاسع[  

   حتالف احلضارات- ٦/١٠٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بتعيني ممثل سامٍ لدى حتالف احلضارات، ٢٠٠٧أبريل /قيام األمني العام يف نيسان بإذ يرحب  

وار بني ـز احلـزيباجلهود القيمة اليت ُبذلت يف إطار مبادرة حتالف احلضارات من أجل تعوإذ يسلِّم   
  الثقافات واحلضارات،

إلقاء كلمة أمام اجمللس أثناء اجلزء املمثل السامي لدى حتالف احلضارات، السيد خورخيه سامبايو، إىل يدعو   
الرفيع املستوى من دورته السابعة بشأن األنشطة اجلارية يف إطار التحالف، وخباصة بشأن النتائج اليت خلص إليهـا                  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧منتداه السنوي األول ومستوى التقدم احملرز فيما يتعلق خبطة التنفيذ للفترة 

  .]انظر الفصل الثالث[
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  انات الرئيس اليت أقرها اجمللس يف دورته السادسة بي- ثالثاً 
   حالة حقوق اإلنسان يف هاييت- ٦/١/الرئيس

  :، تال رئيس اجمللس اإلعالن التايل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف   

تخـاب رئـيس    اجمللس عن ارتياحه للعودة إىل الشرعية الدستورية يف مجهورية هـاييت بان           يعرب    - ١  
  اجلمهورية، وإعادة الربملان، وتعيني رئيس وزراء مبوافقة الربملان وإجراء انتخابات حملية؛

 اجمللس على سلطات هاييت ملا قدمته من تعهدات وما بذلته من جهود لتحسني أحوال معيشة                ويثين  - ٢  
قائم بني الشرطة الوطنية يف هاييت وقوات مواطين هاييت، وخباصة بزيادة االهتمام باحترام حقوق اإلنسان وبالتعاون ال

  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت بغية مكافحة العنف؛

ويشجع اجملتمع الدويل على مواصلة .  اجمللس مع ذلك التحديات العديدة اليت تواجهها هاييتويدرك  - ٣  
  لى استخدام املوارد واخلربات اليت أتيحت هلا؛دعمه للجهود اليت تبذهلا السلطات املنتخبة ويشجع هذه السلطات ع

   اجمللس علماً بالصعوبات اليت تواجهها سلطات هاييت وباجلهود اليت تبذهلا هذه السلطات؛وحييط  - ٤  

ولئن كان اجمللس يقلقه استمرار اجلرمية يف بعض املناطق، فإنه حييط علماً مع االرتياح باملبـادرات          - ٥  
وهو يرحب باجلهود اجلارية ملعاجلة أوجه القصور يف أداء الـشرطة  . اد واالجتار باملخدراتالرامية إىل مكافحة الفس 

والقضاء ويشجع سلطات هاييت على مواصلة هذه اجلهود بإجناز املشاريع املتعلقة بتعزيز هيئات التفتيش داخل القضاء 
وإعادة فتح كليـة العلـوم القـضائية،    والشرطة، واعتماد نظام أساسي هليئة القضاء، وإنشاء جملس أعلى للقضاء،           

ومكافحة االحتجاز املمتد وحتسني ظروف االحتجاز، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية، وتعزيز الـشرطة العلميـة               
وحييط علماً مع االرتياح باالقتراح الداعي إىل تطوير العالقات تدرجيياً بني مكتب محاية املـواطن               . والطب الشرعي 

   ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت؛وفرع حقوق اإلنسان

 اجمللس أيضاً مبشاريع سلطات هاييت الرامية إىل اعتماد سلسلة من القوانني املتعلقة بشؤون              ويرحب  - ٦  
  املرأة، وإصالح سجل األحوال املدنية والسجل العقاري؛

االت وكذلك يف جمـال تـدريب    اجمللس اجملتمع الدويل على تعزيز عمله يف مجيع هذه اجمل          ويشجع  - ٧  
  وتثقيف قوات األمن يف ميدان حقوق اإلنسان؛

اجمللس عن شكره للخبري املستقل، الذي كلفه األمني العام ببحث حالة حقوق اإلنسان يف              يعرب  و  - ٨  
ورتـه   ويدعو اجمللس اخلبري املستقل إىل مواصلة مهمته وإطالع اجمللس عليها يف د     (A/HRC/4/3)هاييت، على تقريره    

  ".ويشجع سلطات هاييت على مواصلة حسن التعاون مع اخلبري املستقل وعلى االستمرار يف تنفيذ توصياته. الثامنة

  .]انظر الفصل العاشر[  

  



A/HRC/6/22 
Page 88 

 

الذكرى العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           -٦/٢/الرئيس
  ةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين

وفيما يلـي   . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨أدىل رئيس اجمللس ببيان يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف             
  :نص البيان

يالحظ جملس حقوق اإلنسان ببالغ التقدير أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة                - ١  
 كصك رئيسي يف اجلهود العامليـة       ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٦أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نافذةٌ منذ          

  .الرامية إىل القضاء على التعذيب

ويرّحب جملس حقوق اإلنسان ترحيباً حاراً بعمل جلنة مناهضة التعـذيب إلسـهامها املـؤثر يف                - ٢  
  .مكافحة التعذيب على نطاق عاملي

ة على أن تفي حبـزم بالتزاماهتـا        وحيث جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقي          - ٣  
  .مبوجب االتفاقية

وحيث جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقية إىل أن تبـادر إىل                    - ٤  
  .ذلك وأن تنظر بسرعة يف توقيع بروتوكول االتفاقية االختياري والتصديق عليه

اف يف االتفاقية اليت مل تصدر بعـد اإلعالنـات          ويدعو جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطر        - ٥  
  . فيما يتعلق ببالغات الدول واألفراد إىل القيام بذلك٢٢ و٢١املنصوص عليها يف املادتني 

ويدعو جملس حقوق اإلنسان مجيع الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل ختطر بعد األمني العام بقبوهلـا                   -٦  
  .تبادر إىل ذلك يف أقرب وقت ممكن بغية تعزيز فعالية جلنة مناهضة التعذيب إىل أن ١٨ و١٧تعديالت املادتني 

ويطلب جملس حقوق اإلنسان إىل األمني العام أن يكفل، يف حدود اإلطار العام مليزانيـة األمـم                   - ٧  
غريه مـن   املتحدة، توفري القدر الكايف من املوظفني والوسائل للهيئات واآلليات اليت تشارك يف مناهضة التعذيب و              

ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومساعدة ضحاياه، مبا يتناسب مع ما أبدته الدول األعضاء من تأييد 
  .قوي ملناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه

  .]انظر الفصل الثالث[  
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   موجز الوقائع- اجلزء الثاين 
   املسائل التنظيمية واإلجرائية- أوالً 

  الدورة ومدهتا افتتاح - ألف 

من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما وردت يف اجلزء السابع من مرفق قرار              ) ب(٨طبقاً للمادة     - ١
أغـسطس  / آب ٢٤ عقد االجتماعان التنظيميان للدورة السادسة يف        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اجمللس  

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦و

 افتتح السيد دورو رومولوس كوستيا، رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة           ٢٠٠٧رب  سبتم/ أيلول ١٠ويف    - ٢
سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٠وعقدت الدورة السادسة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف جزأين من . السادسة للمجلس

  .، على التوايل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٠ومن 

 ١٢يف أثناء اجلزء األول من دورته السادسة وعقـد  ) A/HRC/6/SR.1-22انظر  ( جلسة   ٢٢وعقد اجمللس     - ٣
  ). أدناه٢٠انظر أيضاً الفقرة ( يف دورته السادسة املستأنفة )٢()A/HRC/6/SR.23-34انظر (جلسةً 

   احلضور- باء 

ء يف  حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة يف اجمللس ومراقبون عن دول غري أعـضا                  - ٤
األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، ومراقبون عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة      

وترد قائمة . واملنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية
  .احلضور يف املرفق الثالث هبذا التقرير

  ب أعضاء املكتب انتخا- جيم 

 انتخب اجمللس بالتزكية يف االجتماع التنظيمي األول للجولة الثانيـة جمللـس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩يف    - ٥
  :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم) A/HRC/OM/1/1انظر (حقوق اإلنسان 

  )رومانيا(السيد دورو رومولوس كوستيا   :الرئيس  
  )جيبويت (السيد حممد سياد دواله   :نواب الرئيس  
  )هولندا(السيد بودوين فان اينينام     
  )سري النكا(السيد دايان جاياتيليكا     
  )أوروغواي(السيد أليخاندرو أرتوسيو    :نائب الرئيس واملقرر  

                                                      

وتعتبـر هنائيـة بإصـدار تـصويب موحـد       . ضـع احملاضـر املوجـزة لكـل جلسـة للتصويـب     خت )٢(
)A/HRC/6/SR.1-34/Corrigendum.(  
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   جدول األعمال وبرنامج العمل- دال 

ة السادسة، على ، عرض الرئيس برنامج عمل الدور٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   - ٦
وإطار برنامج العمل كمـا ورد يف اجلـزء       )  انظر املرفق األول هبذا التقرير     -  A/HRC/6/1(أساس جدول األعمال    

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اخلامس من مرفق قرار اجمللس 

: ء يف اجمللس ببيانات   ويف خالل املناقشات اليت تلت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل ممثلو الدول التالية األعضا               - ٧
، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وباكستان )باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 

  ).باسم جمموعة الدول الغربية ودول أخرى(وآيرلندا الشمالية 

  .ببيان أيضاً) باسم حركة عدم االحنياز(ا ، أدىل ممثل كوب٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ويف اجللسة الثانية املعقودة يف   -٨

، عمم الرئيس مـشروع برنـامج العمـل    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣، املعقودة يف ٣٢ويف اجللسة     - ٩
  .السنوي جلولة اجمللس الثانية

، اعتمد اجمللس برنامج العمـل الـسنوي        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ١٠
  ).انظر املرفق الثامن) (٢٠٠٧/٢٠٠٨(الثانية جلولته 

   تنظيم األعمال- هاء 

، يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلك احلـد         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠نظر اجمللس يف جلسته األوىل، املعقودة يف          - ١١
 دقـائق   ٣ة، و  دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعني        ٥: الزمين للكالم، وسيكون على النحو التايل     

لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبن فيهم املراقبون عن كيانات األمم املتحدة                 
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية             

وترتب قائمة املتكلمني بالترتيب الزمين للتسجيل وسيكون ترتيب املـتكلمني          . حلكوميةحلقوق اإلنسان واملنظمات غري ا    
البلدان املعنية، إن وجدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس فاملراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس                : على النحو التايل  

  .مث املراقبون اآلخرون

 حدد الرئيس وسائل احلوار التفاعلي مـع ذوي واليـة   ٢٠٠٧سبتمرب /لول أي١٣ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٢
 دقائق للبلد املعـين، إن وجـد،        ٥ دقائق لعرض صاحب الوالية، و     ١٠: اإلجراءات اخلاصة، ويتم ذلك على النحو التايل      

قبني اآلخرين، مبن يف ذلك      دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملرا          ٣وللدول األعضاء يف اجمللس، و    
كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانـات               

  . دقائق للمالحظات اخلتامية ألصحاب الواليات٥واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية؛ و

 على التوايل، حدد ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ و ٢٥ و ١٧ و ١٤ املعقودة يف    ١٧ و ١٥ و ٦ و ٥ويف اجللسات     - ١٣
 دقائق لبيانات املقـدمني الرئيـسيني       ٨: الرئيس أساليب استعراض وترشيد الواليات وحتسينها بأن تكون كما يلي         

 ٣عين، عند االقتضاء، و دقائق للبلد امل٥ دقائق لبيانات أصحاب الواليات، و٦للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، و
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لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني         ) دقيقتان (٢دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس و      
اآلخرين، مبن يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمـات احلكوميـة                

ويف النهايـة ُتعطـى   . انات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكوميةالدولية وغريها من الكي   
 ٥ دقائق إلبداء مالحظاهتم اخلتامية، وُتعطى للمقدمني الرئيسيني للقرارات املتعلقة بالواليـة             ٣ألصحاب الواليات   
  .دقائق الختتام املناقشة

  :وترشيد وحتسني الواليات كما يليوقدمت البيانات املتصلة بأساليب االستعراض   - ١٤

  مصر؛: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   )أ(  

  اجلزائر ومصر؛: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧يف اجللسة السادسة املعقودة يف   )ب(  

باسـم جمموعـة الـدول      (اجلزائر ومصر   : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     )ج(  
  ؛)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان ) قيةاألفري

كندا، والصني، وكوبـا،    : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ و ٢٦، املعقودتني يف    ١٩ و ١٨يف اجللستني     )د(  
، واالحتاد الروسـي،    )باسم االحتاد األورويب  (، واهلند، وباكستان، والربتغال     )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ومصر  

  .وسويسرا

 وافق اجمللس على ورقة غري رمسية من الرئيس عـن           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقودة يف    ٢٠لسة  ويف اجل   - ١٥
  :وفيما يلي نص الوثيقة. استعراض وترشيد واليات اإلجراءات اخلاصة وحتسينها

  ؛٥/١املساواة يف معاملة مجيع الواليات، يف االستعراض والترشيد والتحسني طبقاً ألحكام القرار   - ١"

تعرض الواليات دون املساس باالستعراض والترشيد والتحسني لإلجراءات اخلاصـة حـسب            تس  - ٢
   وتتمته؛٥/١الوالية احملددة يف القرار 

 وقـرار اجلمعيـة العامـة       ٥/١يتوقع اجمللس تقيُّد مقدمي القرار والوفود بأحكام قرار اجمللـس             - ٣
  ؛٦٠/٢٥١

ديسمرب لتنقيح النهج   /ن وحىت كانون األول   يواصل رئيس جملس حقوق اإلنسان املشاورات من اآل         - ٤
  ".واملنهجية لالستعراض والترشيد والتحسني

ويف اجللسة نفسها وافق اجمللس على النظر، يف اجلزء األول من دورته السادسة، يف مجيع مشاريع املقترحات     - ١٦
  .١اخلاصة باستعراض وترشيد وحتسني الواليات يف إطار البند 
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، أبلغ الرئيس اجمللس بأنه واصل مشاوراته       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املعقودة يف    ،٢٩ويف اجللسة     - ١٧
وعمم الرئيس وثيقة تتضمن عناصر مقترحة يتعني مراعاهتا يف         . بشأن مسألة استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها     

  .)٣(عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها

، أدىل ممثل كل من مصر وباكستان ببيانني        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ ، املعقودة يف  ٣٤ويف اجللسة     - ١٨
  .متعلقني بتنظيم أعمال املؤمتر

املنظمـة  أيضاً باسم   ) (كويكرز(ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان املراقب عن جلنة األصدقاء العاملية للتشاور              - ١٩
موارد القانونية، ومعهد القاهرة لدراسـات حقـوق        ، واملركز اآلسيوي لل   الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية     

  ).اإلنسان، ومركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، وجتمع حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

   االجتماعات والوثائق- واو 

ل من الـدورة     جلسة خبدمات كاملة يف خالل اجلزء األو       ٢٢ أعاله، عقد اجمللس     ٣على النحو املبني يف الفقرة        -٢٠
  . جلسة خبدمات كاملة يف أثناء الدورة السادسة املستأنفة١٢وعلى النحو املبني يف الفقرة نفسها، عقد اجمللس . السادسة

 كـانون   ١٣، املعقـودة يف     ٣١ديسمرب، واجللـسة    / كانون األول  ١١، املعقودة يف    ٢٦وكانت اجللسة     - ٢١
  .، جلستني إضافيتني٢٠٠٧ديسمرب /األول

 مـن أجل االحتفال بيـوم      ٢٤ و ٢٣، علـق الرئيس اجللستني     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٢٢
  .حقوق اإلنسان

وترد يف اجلزء األول من هذا التقرير نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانـات الـرئيس                   - ٢٣
  .املوافق عليها بتوافق اآلراء

 ١٨ املـؤرخ    ٥/١لس كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس           ويتضمن املرفق األول جدول أعمال اجمل       -٢٤
  .٢٠٠٧يونيه /حزيران

ويتضمن املرفق الثاين اآلثار التقديرية املترتبة على قرارات اجمللس ومقرراته وعلى بيانات الرئيس يف امليزانية                 - ٢٥
  .اإلدارية وامليزانية الربناجمية

  .حلضورويتضمن املرفق الثالث قائمة ا  - ٢٦

  .ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة السادسة للمجلس  - ٢٧

اخلطوات الرئيسية اليت تتخذ فيما يتعلق بوضـع  "ويتضمن املرفق اخلامس املذكرة اليت أعدهتا األمانة بعنوان     - ٢٨
  )".للدورة األوىل(برنامج عمل االستعراض الدوري الشامل 

                                                      

 .لالطالع على الوثيقة اليت عممها الرئيس، انظر موقع جملس حقوق اإلنسان على الشبكة اخلارجية )٣(
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 دولة عضواً يف األمم املتحدة يف إطار آليـة          ١٩٢دس اجلدول الزمين للنظر يف موقف       ويتضمن املرفق السا    - ٢٩
  .االستعراض الدوري الشامل

ويتضمن املرفق السابع ترتيب االستعراض يف خالل اجللـسات الـثالث األوىل للفريـق العامـل املعـين                  - ٣٠
  .باالستعراض الدوري الشامل

علـى  ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨( السنوي للجولة الثانية جمللس حقوق اإلنسان        ويتضمن املرفق الثامن برنامج العمل      - ٣١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤حنو ما اعتمد يف 

   الزيارات- زاي 

 أدىل السيد اإلمام ولد تغيدي، وزيـر العـدل يف           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٣٢
  . أدىل املراقبان عن اجلزائر واملغرب ببياننيويف هذا الصدد. موريتانيا ببيان أمام اجمللس

 أدىل السيد فيودور ستارسيفنش مساعد وزيـر        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ٣٣
  .خارجية صربيا ببيان أمام اجمللس باسم رئيس جلنة وزراء جملس أوروبا

 أدىل السيد عبد اهللا الشاهد وزير خارجية ملديف ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف   - ٣٤
  .ببيان أمام اجمللس

  ٥/١ متابعة قرار اجمللس - حاء 

   استعراض وترشيد وحتسني الواليات- ١

  املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد

) اسم االحتاد األورويبب(، أدىل ببيان ممثل الربتغال ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   - ٣٥
  .بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد

  .ويف اجللسة نفسها أدلت ببيان السيدة آمسا جاهاجنري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد  - ٣٦

، ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول ١٧ و ١٤ـة والسادسـة، املعقودتيـن يف     ويف خالل املناقشة اليت دارت يف اجللستني اخلامس         -٣٧
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات

، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
واململكة املتحدة لربيطانيا   ،  )باسم جمموعة الدول األفريقية   (والربازيل، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وكندا، ومصر       

  العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا؛

  األرجنتني، وأستراليا، وبلجيكا، واجلزائر، وكولومبيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
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أيضاً باسم اجمللس االستـشاري     (الرابطة الدولية للحرية الدينية     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ج(  
األنغليكاين، الطائفة البهائية الدولية، اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم، هيئـة                
الفرنسيسكان الدولية، معهد التركيب الكوكيب، االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، االحتاد الـدويل للجامعيـات،              

احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، رابطة سوسيال دارما الدولية، االحتـاد العـاملي لنـساء               الرابطة النسائية لعموم منطقة     
كذلك باسم مؤسـسة التنميـة التعليميـة        (، واملنظمة العاملية للمرأة     )الكنائس امليثودية واملوحدة، واملنظمة العاملية للمرأة     

  ). آسيا، االحتاد النسائي الدويل للسالم العامليالدولية، الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق

باسـم  (، أدىل ممثل الربتغال ببيان ختامي       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ويف اجللسة السادسـة املعقودة يف        - ٣٨
  ).االحتاد األورويب

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

ل املعين باالحتجاز التعـسفي، ببيـان يف اجللـسة     أدلت السيدة ليلى زروقي، الرئيسة املقررة للفريق العام         - ٣٩
  .، بشأن والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤اخلامسة املعقودة يف 

 أدىل ممثل فرنسا ببيان، بصفته املقدم الرئيـسي         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٤٠
  .ية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفيللقرار املتعلق بوال

  :ويف خالل املناقشات اليت دارت يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٤١

، )باسم االحتاد األورويب  ( )٤(االحتاد الروسي، والربازيل، والربتغال   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، ونيجرييا؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(والصني، وكندا، ومصر وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، 

  إثيوبيا، األرجنتني، تركيا، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلزائر، شيلي؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

منظمة العفو الدولية، احلركة الدولية للـدفاع عـن         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتـاد الـدويل        )أيضاً باسم جملس السالم العاملي    (األطفال، حركة توباي أمارو اهلندية      

، املؤسسة الدولية   )أيضاً باسم مرصد حقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب        (لرابطات حقوق اإلنسان،    
  .للنظرة العاملية

  .ثل فرنسا ببيانويف اجللسة نفسها أدىل مم  - ٤٢

  .يف اجللسة السابعة املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ممثل هولندا ببيان ممارسة حلق الرد  - ٤٣

  

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس تتكلم باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٤(



A/HRC/6/22 
Page 95 

  اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

بلد املعين، ببيان عن والية ، أدىل ممثل هاييت، بصفتها ال٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥، املعقودة يف ١٥يف اجللسة   - ٤٤
  .اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان السيد لويس جوانيه، اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق   - ٤٥
  .اإلنسان يف هاييت

  :أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببياناتويف خالل املناقشات اليت   - ٤٦

، )باسـم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي       (أوروغواي، وباكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم جمموعة (، وبريو، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، وكوبا، ومصر )باسم االحتاد األورويب( )٤(والربتغال

  سيك؛، واملك)الدول األفريقية

  اجلزائر، وشيلي، ولكسمربغ، واملغرب؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا؛: املراقب عن مؤسسة حقوق وطنية  )ج(  

  جلنة احلقـوقيني الدوليـة، االحتـاد الـدويل لرابطـات           : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني      )د(  
  .نسانحقوق اإل

  .ويف اجللسة نفسها رد السيد جوانيه على األسئلة وأدىل مبالحظات  - ٤٧

  .ببيان ختامي) باسم جمموعة أصدقاء هاييت(ويف اجللسة نفسها أيضاً أدىل ممثل الربازيل   - ٤٨

  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل هاييت، بصفتها البلد املعين، مبالحظات ختامية  - ٤٩

  عين باحلق يف الغذاءاملقرر اخلاص امل

 أدىل ببيان ممثل كوبا، بصفته املقدم الرئيسي للقـرار          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ٥٠
  .املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

  .نويف اجللسة نفسها أدىل السيد جان زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ببيا  - ٥١

  :ويف خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٥٢

باسم منظمـة املـؤمتر   (االحتاد الروسي، وأوروغواي، وباكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
ا، والسنغال، وسويسرا، والصني،    ، وبنغالديش، وبوليفي  )باسم االحتاد األورويب  ( )٤(، والربازيل، والربتغال  )اإلسالمي

  ، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ومصر 
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  ؛) البوليفارية- مجهورية (إكوادور، وبلجيكا، وتونس، وفنـزويال : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

أيضاً باسم اللجنة (قوق اإلنسان املعهد األملاين حل  : املراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  ؛)االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واجمللس االستشاري املغريب حلقوق اإلنسان

اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، والرابطة الدوليـة حلقـوق         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
أيضاً باسم مركز العامل الثالث والرابطة (د الصداقة بني الشعوب الشعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطي

  ).النسائية الدولية للسالم واحلرية

  .ويف اجللسة نفسها رد السيد زيغلر على األسئلة وأدىل مبالحظات  - ٥٣

  .وكذلك أدىل ممثل كوبا يف اجللسة نفسها ببيان ختامي  - ٥٤

  ريات األساسية للسكان األصلينياملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحل

ببيان بـصفته   ) باسم املكسيك أيضاً  (، أدىل ممثل غواتيماال     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     -٥٥
  .املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

لسة نفسها، أدىل السيد رودولفو ستافنهاغن، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات              ويف اجل   - ٥٦
  .األساسية للسكان األصليني ببيان

  : من اليوم نفسه أدىل املذكورون أدناه ببيانات١٨ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة   - ٥٧

، )باسم االحتاد األورويب   ()٤(حتاد الروسي، والربازيل، والربتغال   اال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والفلبني، وكندا، وكوبا، ومصر          

  واملكسيك، ونيجرييا، ونيكارغوا؛

مجهورية (واجلزائر، وشيلي، وفنـزويال، األرجنتني، وإكوادور، وبنما، : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  ، والنرويج؛ ) البوليفارية- 

أيضاً باسم حركـة    (اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
دويل ملعاهدات ، اجمللس ال)مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية         

  .، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان)أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية(اهلنود 

  .ويف اجللسة نفسها رد السيد ستافنهاغن على األسئلة وأدىل مبالحظات  - ٥٨

  .ببيان ختامي) أيضاً باسم املكسيك(ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل غواتيماال   - ٥٩
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  بري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندياخل

، أدلت السيدة إمياكوليه ناهايو، وزيـرة التـضامن         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦، املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     - ٦٠
الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني يف بوروندي، ببيان يتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان                

  .بوروندييف 

  : ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل املذكورون أدناه بيانات  - ٦١

، وزامبيا، وسلوفينيا،   )باسم االحتاد األورويب   ()٤(أملانيا، والربتغال : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       )يقيةباسم جمموعة الدول األفر   (وسويسرا، وغانا، وفرنسا، وكندا، ومصر      

  وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛ 

ـ       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(   ـ  ـأوغندا، وبلجيكا، ومجهوريـة ترتانيـا املتح   دا،ـدة، وروان
  وكوت ديفوار، واليونان؛

  نية؛املنظمة الدولية للفرانكوفو: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  

رابطة املواطنني العاملية، منظمة رصد حقوق اإلنسان،       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
  ).أيضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب(واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 

  . وضيح موقفهببيان ثاٍن لزيادة ت) باسم جمموعة الدول األفريقية(وأدىل ممثل مصر   - ٦٢

  .ويف اجللسة نفسها أدىل وزير التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني مبالحظات ختامية  - ٦٣

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

باسم جمموعة الدول  (صر  ، بناًء على طلب من م     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ١٩قرر اجمللس يف اجللسة       -٦٤
ومثىن عليه من سري النكا، أن يرجئ مناقشة والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة                   ) األفريقية

  .إىل الدورة العادية التالية للمجلس) A/HRC/6/L.19(الكونغو الدميقراطية وكذلك النظر يف مشروع املقرر ذي الصلة 

  املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياًممثل األمني العام 

، أدىل ببيان ممثل النمـسا، بـصفته املقـدم    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     - ٦٥
  .الرئيسي للقرار املتعلق بوالية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  .تر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، ببيانويف اجللسة نفسها، أدىل السيد فال  - ٦٦

  :ويف خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٦٧
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باسم منظمـة املـؤمتر     (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وباكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية        - باسم االحتاد األورويب والبلدان املرشحة       ()٤(، والربتغال )مياإلسال

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبـل      - السابقة، وكرواتيا؛ وبلدان عملية االستقرار واالنتساب واملرشحني احملتملني         
، )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (ديش، وسويسرا، والصني    ، وبنغال )األسود، وصربيا؛ وأرمينيا، وجورجيا ومولدوفا    

  ، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(وكندا، ومصر 

األرجنتني، وأوغندا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
   ديفوار، وكولومبيا، والنرويج؛الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، والسودان، والعراق، وكوت

مفوضية األمم  : املراقب عن كيانات األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة           )ج(  
  املتحدة لشؤون الالجئني؛

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رواندا؛: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )د(  

أيضاً (جلنة احلقوقيني الكولومبية، جلنة دراسة تنظيم السالم        : ري احلكومية املراقبون عن املنظمات غ     )ه(  
أيـضاً   (جملس الالجئني النروجيي  ، الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية،        )باسم املعهد الدويل للسالم   

  ).باسم مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد كالني على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٦٨

  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل النمسا ببيان ختامي  - ٦٩

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

، أدىل ممثل املكسيك ببيان، بصفته املقدم الرئيسي        ٢٠٠٧يسمرب  د/ كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     -٧٠
  .للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

حقـوق اإلنـسان    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز                - ٧١
  .واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  :ويف أثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٧٢

باسـم   ()٤(االحتاد الروسي، وإيطاليا، وباكستان، والربتغال: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، وبنغالديش، وسويسرا، والصني، وفنلندا، وكندا، وكوبا، ومصر؛)االحتاد األورويب

  األرجنتني، وبلجيكا، وتركيا، واجلزائر، والنرويج؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
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أيضاً باسـم   (املعهد األملاين حلقوق اإلنسان     : املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  
قوق اإلنسان، واللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية اليونانيـة            املعهد الدامنركي حل  

  ؛)حلقوق اإلنسان، واجمللس االستشاري املغريب حلقوق اإلنسان، واملركز النروجيي حلقوق اإلنسان

 اإلنسان وتعزيزها،   احتاد رابطات الدفاع عن حقوق    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، وجلنة احلقـوقيني    )أيضاً باسم جملس السالم العاملي    (ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واحلركة اهلندية توباي أمارو         

  .منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرينالدولية، و

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد شاينني على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٧٣

  .سة نفسها، أدىل ممثل املكسيك ببيان ختاميويف اجلل  - ٧٤

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

، )أيضاً باسم فنلندا  (، أدىل ببيان ممثل أملانيا      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     - ٧٥
والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى             بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق ب     

  .معيشي مناسب

ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق   - ٧٦
  .يف مستوى معيشي مناسب ببيان

  :كورون أدناه ببياناتوخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أدىل املذ  - ٧٧

باسم االحتـاد األورويب،     ()٤(االحتاد الروسي، وإيطاليا، والربتغال   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية - والبلدان املرشحة لالنضمام 
 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ فضالً عـن          - ان املرشحة احملتملة    االستقرار واالنتساب والبلد  

  ، وسويسرا، ومصر؛)أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا

  األرجنتني واجلزائر؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

آلسيوي للموارد القانونية ومركز حقـوق      املركز ا : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )ج(  
  .اإلسكان وحاالت اإلخالء

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد كوثاري على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٧٨

  .ببيان ختامي) أيضاً باسم أملانيا(ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل فنلندا   - ٧٩
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  توى ممكن من الصحة البدنية والعقليةاملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مس

، أدىل ببيان ممثل الربازيل، بـصفته املقـدم         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٨٠
  .الرئيسي للقرار املتعلق حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

لسيد بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتـع بـأعلى              ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ا       - ٨١
  .مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

  :وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٨٢

باسـم   ()٤(اكستان، والربتغالاالحتاد الروسي، وإيطاليا، وب: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان - االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة لالنضمام 

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبـل األسـود،   - اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة     
  ، وبريو، وسويسرا، والصني، وكندا، وكوبا، ومصر؛) عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفاوصربيا؛ فضالً

  إسرائيل، وأوغندا، واجلزائر، ولكسمربغ؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

، املنظمة الكندية للعمل من أجل الـسكان والتنميـة  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )ج(  
الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقـص       أيضاً باسم منظمة العفو الدولية و     (اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان     

  . نمنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشري، و)اإليدز/املناعة البشرية

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد هانت على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٨٣

  .فسها أيضاً، أدىل ممثل الربازيل ببيان ختاميويف اجللسة ن  - ٨٤

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

باسـم االحتـاد    (، أدىل ببيان ممثل الربتغال      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٨٥
يوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي  تركيا، ومجهورية مقدونيا ال- األورويب والبلدان املرشحة لالنضمام 

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسـود وصـربيا؛         - يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة        
ـ   - والبلد العضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية              افة إىل   آيسلندا؛ باإلض

اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق     ، بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية        )أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا   
  .اإلنسان يف ليبرييا

ويف اجللسة نفسها، تال السيد كوثاري بياناً باسم السيدة شارلوت أباكا، اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق   - ٨٦
  . يف ليبرييااإلنسان

ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن ليبرييا، بصفته البلد املعين، ببيان بشأن والية اخلبرية املستقلة املعنية حبالة   - ٨٧
  .حقوق اإلنسان يف ليبرييا
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  :وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٨٨

  زامبيا، وسويسرا، وغانا، وكندا؛: الية األعضاء يف اجمللسممثلو الدول الت  )أ(  

  اجلزائر، والسويد، وكوت ديفوار، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .منظمة رصد حقوق اإلنسان: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

  .ببيان ختامي) باسم االحتاد األورويب(الربتغال ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل   - ٨٩

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

باسم جمموعة الدول   (، أدىل ببيان ممثل مصر      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٩٠
  .خلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر ا)األفريقية

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة سيما مسر، املقرر اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ببيان  - ٩١

وأدىل املراقب عن السودان، بصفته البلد املعين، ببيان متعلق بوالية املقررة اخلاصة املعنيـة حبالـة حقـوق            - ٩٢
  . يف السوداناإلنسان

 ،٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ و ١٣، املعقودتني يف    ٣٣ و ٣٢وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، يف اجللستني          -٩٣
  :أدىل املذكورون أعاله ببيانات

 باسم االحتاد األورويب والبلدين )٤(االحتاد الروسي، والربتغال: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس  )أ(  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عمليـة االسـتقرار              -  لالنضمام   املرشحني

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطة           - واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة     
 آيسلندا؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا - ادية األوروبية األوروبية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتص

  ، وزامبيا، وسويسرا، وغانا، وكندا، وكوبا؛)ومولدوفا

األرجنتني، وآيرلندا، وتونس، واجلزائر، والسويد، والعراق، واملغرب،       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛

أيضاً باسـم   (اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان     : املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجلزائر، واللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واملعهـد األملـاين         

  ؛)للجنة الوطنية الرواندية حلقوق اإلنسانحلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان، وا

 األمريكية للمعونـة اإلنـسانية      - اجلمعية األفريقية   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واالحتاد              

  .وق اإلنسان، واجمللس السوداين للوكاالت التطوعية، ومرصد األمم املتحدةالدويل لرابطات حق
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باسم جمموعـة الـدول     (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املعقودة يف    ٣٣ويف اجللسة     - ٩٤
  .ببيان ختامي) األفريقية

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ اإلجراءات بشأهنا- ٢

  بق املعين بالبالغاتالفريق العامل السا

، اختذ اجمللس مقرراً كتدبري اعتربه انتقايل بشأن الفريق         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     - ٩٥
  .٦/١٠١ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل الثاين، املقرر . العامل السابق املعين بالبالغات

  ٥/١ان متابعة قرار جملس حقوق اإلنس

  .A/HRC/6/L.24، عرض الرئيس مشروع املقرر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠يف اجللسة   - ٩٦

ويف اجللسة نفسها، أعطيت الكلمة ملمثل املغرب بصفته ميسر عملية وضع املبادئ التوجيهية العامة إلعداد                 - ٩٧
  .املعلومات مبوجب االستعراض الدوري الشامل

، وممثل سري النكـا     )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (فينيا  وأدىل ممثل سلو    -٩٨
  .ببيانني تعليالً لتصويتهما بعد التصويت) باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية اليت هي أعضاء يف اجمللس(

مد، انظر اجلزء األول، الفصل الثـاين،       ولالطالع على النص املعت   . واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت      - ٩٩
  .٦/١٠٢املقرر 
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق          - ثانياً 
  اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 بشأن تقرير املفوضة السامية السنوي، حيث سيعرض        ٢ند  مل يعقد اجمللس أي مناقشة موضوعية يف إطار الب          - ١٠٠
  .٢٠٠٨مارس /تقريرها يف الدورة الرئيسية جمللس حقوق اإلنسان يف آذار

  تقريرا املفوضية واألمني العام

 عرض وكيل املفوضة السامية حلقـوق       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ١٧ املعقودتني يف    ١٥ و ٧يف اجللستني     - ١٠١
. (A/HRC/6/2)وتقريراً من إعداد األمني العام      ) A/HRC/6/4 و A/HRC/6/3( إعداد املفوضية    اإلنسان تقريرين من  

انظر ( املتعلقني بالقضايا املواضيعية ٩ و٣وقد نوقشت هذه التقارير املطلوبة مبقتضى قرارات اجمللس، يف إطار البندين 
  ).الفصلني الثالث والتاسع

  ق اإلنسانبيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقو

، أدلت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحـدة         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        - ١٠٢
  .السامية حلقوق اإلنسان، ببيان

  / أيلـول  ١٤ و ١٣وخالل املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقـودتني يف                - ١٠٣
  : املذكورون أدناه ببيانات أدىل٢٠٠٧سبتمرب 

باسـم  (االحتاد الروسي، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وبوليفيا، وبريو، ومجهوريـة كوريـا،       )باسم االحتاد األورويب   ()٤(، والربازيل، والربتغال  )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

باسـم جمموعـة الـدول      (وسويسرا، والصني، والفلبني، وكندا، وكوبا، ومصر       وجنوب أفريقيا، وسري النكا،     
  ، واملكسيك، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا؛)األفريقية

 - مجهوريـة   (إثيوبيا، واألرجنتني، وأستراليا، وإكـوادور، وإيـران        : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
د، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، ومجهوريـة          ، وبلجيكا، وبوروندي، وتايلن   )اإلسالمية

  الكونغو الدميقراطية، والسودان، والسويد، وشيلي، وكولومبيا، واملغرب، وميامنار، ونيبال، ونيوزيلندا؛

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

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسـيوي حلقـوق        : ت غري احلكومية التالية   املراقبون عن املنظما    )د(  
أيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشـكال التمييـز              (اإلنسان والتنمية   

يني، واالحتاد الـدويل للقـيم      أيضاً باسم رابطة املواطنني العامل    (، ورابطة التعليم العاملي     )والعنصرية، وباكس رومانا  
، وحركة دميقراطيي الوسط الدوليـة، وجلنـة احلقـوقيني          )اإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية     
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الكولومبية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة التنمية التعليمية الدوليـة، واحلركـة               
  . العامل الرابع- ع املنكوبني الدولية إلغاثة مجي

  . أدلت املفوضة السامية ببيان٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف   - ١٠٤

  .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية وزمبابوي وكولومبيا ببيانات ممارسة حلق الرد  - ١٠٥

  قوق اإلنسانمستجدات من مفوضة األمم املتحدة السامية حل

، عرضت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١، املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     - ١٠٦
  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ما استجد من أنشطتها وأنشطة مفوضيتها

دان، وغابون، بـصفتها    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو أفغانستان، والربازيل، وسري النكا، والسو            - ١٠٧
  .بلدانا معنية

  :وخالل املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٠٨

، )أيضاً باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(إندونيسيا، وباكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس  )أ(  
كرواتيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية       - رويب والبلدين املرشحني لالنضمام     باسم االحتاد األو   ()٤(والربتغال

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسـك،     - السابقة؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة            
ة كوريا، والـسنغال، وسويـسرا،     وبنغالديش، ومجهوري ) واجلبل األسود؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا      

باسم جمموعة الدول (، وماليزيا، ومصر )باسم حركة بلدان عدم االحنياز(والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا 
  ، واهلند، وهولندا، واليابان؛)األفريقية

لواليـات  اجلزائر، والسويد، واملغرب، والنرويج، ونيوزيلنـدا، وا      : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  املتحدة األمريكية؛

منظمة العفو الدولية، املركـز اآلسـيوي للمـوارد         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل      املنظمة الدولية املشتركة بني األديان    القانونية، منظمة رصد حقوق اإلنسان،      

أيضاً باسـم املنتـدى    (فل الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيسية احمللرابطات حقوق اإلنسان،    
أيـضاً  (ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين        )  آسيا - منتدى  (اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     

  ).باسم احتاد احلقوقيني العرب

  .مالحظات ختاميةويف اجللسة نفسها، أبدت املفوضة السامية   - ١٠٩

وأدىل ممثـل  . ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو سري النكا والعراق وهولندا ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد       - ١١٠
  .سري النكا ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد، باالرتباط مع البيانات اليت قدمت ممارسة حلق الرد
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دنيـة والـسياسية    تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، امل         -ثالثاً 
  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  )٥( تقريرا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام- ألف 

  التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

مية حلقوق اإلنـسان     عرضت وكيلة املفوضة السا    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ١١١
 املقدم عمالً مبقرر    (A/HRC/6/2)تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد             

  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/١٠٣اجمللس 

  :وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١١٢

  وكوبا؛) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان : الدولتني التاليتني العضويني يف اجمللسممثلو   )أ(  

  بيالروس واجلزائر؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

  .منظمة التنمية التعليمية الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

   الصحيةاحلصول العادل على مياه الشرب واملرافق

، عرضت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ١١٣
واملرافق اإلنسان تقريرها عن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب 

 تـشرين   ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٤، املقدم عمالً مبقرر اجمللس      (A/HRC/6/3)الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       
  .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  :وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١١٤

أملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وبنغالديش، وبوليفيا، : املراقبون عن الدول التالية األعضاء يف اجمللس  )أ(  
  وسويسرا، واهلند، وهولندا؛

  إسبانيا، وبلجيكا، وتركيا، واجلزائر، واملغرب؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، ومركز      : نياملراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليت       )ج(  
  .حبوث القانون البيئي الدويل

  
                                                      

  .١٠١ر الفقرة انظ )٥(
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   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- باء 

  حرية الدين أو املعتقد

 عرضت السيدة أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف   - ١١٥
  .(A/HRC/6/5)أو املعتقد تقريرها حبرية الدين 

وخالل احلوار الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة علـى                   - ١١٦
  :السيدة جاهانغري

االحتاد الروسـي، وأذربيجـان، واألردن، وإندونيـسيا،        : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وبنغالديش،  )باسم االحتاد األورويب   ()٤(، والربازيل، والربتغال  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وإيطاليا، وباكستان   

  ومجهورية كوريا، والصني، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واهلند، وهولندا؛

ايلنـد، وتـونس،    أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وبلجيكا، وت     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وشيلي، والنرويج، ونيوزيلندا؛

أيضاً باسم رابطة مواطين العامل، (رابطة التعليم العاملي : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(  
دمة الدولية ، الطائفة البهائية الدولية، االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، اخل)واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

أيضاً (وباكس رومانا )) الكويكرز(أيضاً باسم منظمة العفو الدولية وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور (حلقوق اإلنسان 
باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع              

أيضاً باسم الشبكة اآلسـيوية     ( حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب         ،)أشكال التمييز والعنصرية  
مؤسسة دانييل ميتران، واملنظمة الدولية املشتركة بـني األديـان،          :  احلريات - للشعوب األصلية والقبلية، وفرنسا     

والعنصرية، والتحريـر، وبـاكس     ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز           
  ). رومانا، ومجعية الشعوب املهددة

  .ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف اليوم نفسه أجابت السيدة جاهانغري عن األسئلة وأبدت مالحظات ختامية  - ١١٧

ارسة حلق   أدىل ممثال سري النكا والصني ببيانني مم       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ١١٨
  ). أعاله١٠٥لالطالع على ممارسة مجهورية إيران اإلسالمية حلق الرد، انظر الفقرة . (الرد

  التضامن الدويل

 عرض السيد رودي حممد رزقي، اخلبري املستقل املعين ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف   - ١١٩
  .(A/HRC/4/8)حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، تقريره 

وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة                 - ١٢٠
  :على السيد رزقي
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، )باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (إندونيسيا، وباكستان   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، والصني، وكوبا، ومصر والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا

 - مجهوريـة   (إثيوبيا، وإسبانيا، وتايلنـد، وتـونس، وفنــزويال         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ؛)البوليفارية

رابطة مواطين العامل، احتاد رابطات الدفاع عن حقوق : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ج(  
وباسم اجمللس االستشاري األنغليكاين، وجامعة برامها كوماريس الروحية العاملية، وجلنة احلقوقيني (نسان وتعزيزها اإل

الكولومبية، وجلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي، واحتاد أتراك غرب تـراس يف أوروبـا،                 
عاون بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، والرابطة الدولية للحرية ومعهد التركيب الكوكيب، والرابطة الدولية للت    

الدينية، واالحتاد الدويل للحقوقيات، ومكتب السلم الدويل، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنـوب             
املي، ومؤسسة القمة العاملية شرقي آسيا، وباكس رومانا، واحتاد احلقوقيني العرب، واالحتاد النسائي الدويل للسالم الع

  .، منظمة اإلنسانية اجلديدة)للمرأة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملنظمة العاملية للمرأة

  .ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف اليوم نفسه، أجاب السيد رزقي عن األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية  - ١٢١

  سية للسكان األصلينيحالة حقوق اإلنسان واحلريات األسا

، عرض السيد رودولفو ستافنهاغن، املقـرر       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ١٢٢
  ).Add.1-3 وA/HRC/6/15(اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، تقريره 

  .يا، بوصفها البلد املعين، بشأن تقرير البعثة ذي الصلةويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل بوليف  - ١٢٣

 كـانون   ١٣ و ١٢، املعقـودتني يف     ٣٠ و ٢٩وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللـستني            - ١٢٤
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد ستافنهاغن٢٠٠٧ديسمرب /األول

باسم  ()٤(االحتاد الروسي، وإندونيسيا، والربازيل، والربتغال    :  يف اجمللس  ممثلو الدول التالية األعضاء     )أ(  
، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا،     )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (، وبنغالديش، وبريو، والصني     )االحتاد األورويب 

  واملكسيك، ونيكاراغوا، واهلند؛

انيا، وإكوادور، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحـدة،       األرجنتني، وإسب : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، وفنلندا، وفييت نام، وكمبوديا، والنرويج، ونيبال؛) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 

  اللجنة الوطنية املاليزية حلقوق اإلنسان؛: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ج(  

جلنة احلقوقيني الكولومبية، واللجنة احلقوقية مـن       : ري احلكومية التالية  املراقبون عن املنظمات غ     )د(  
واملركز اهلولنـدي   ) أيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية املوارد احمللية      (أجل التنمية الذاتية للشعوب األصلية األندية       

  .للشعوب األصلية
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أجاب السيد ستافنهاغن عـن األسـئلة       ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     - ١٢٥
  .وأبدى مالحظاته اخلتامية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، عرض السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢، املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     - ١٢٦
 A/HRC/6/17(احلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب، تقريـره           املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و     

  ).Add.1-4و

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل جنوب أفريقيا واملراقبون عن إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وفلسطني                - ١٢٧
  .ببيانات بصفتهم ممثلني لبلدان معنية أو أطراف، بشأن تقارير البعثات ذات الصلة

 كـانون   ١٣ و ١٢، املعقـودتني يف     ٣٠ و ٢٩وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللـستني            - ١٢٨
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد شاينني٢٠٠٧ديسمرب /األول

ـ  (االحتاد الروسي، وباكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس    )أ(   ، )الميباسم منظمة املـؤمتر اإلس
  ، ومجهورية كوريا، وسري النكا، والصني، وكوبا، ومصر، واملكسيك؛)باسم االحتاد األورويب ()٤(والربازيل، والربتغال

، وتركيا، واجلزائر، ) اإلسالمية- مجهورية (ا، وإيران ياألرجنتني، وإسبان: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  ويج؛، والنر) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 

  جلنة حقوق اإلنسان جلنوب أفريقيا؛: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ج(  

االحتاد األمريكي للحريات املدنية، منظمـة العفـو        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
  .الدولية، مؤسسة التراث

، أجاب السيد شاينني عن األسئلة وأبـدى       ٢٠٠٧ديسمرب  /ل كانون األو  ١٣، املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     - ١٢٩
  .مالحظاته اخلتامية

، أدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني ببيانني ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢، املعقودة يف ٢٩ويف اجللسة   - ١٣٠
ارسـة حـق الـرد،      وأدىل كل من املراقبني عن إسرائيل وفلسطني ببيان ثان يف إطار مم           . يف إطار ممارسة حق الرد    

  .باالرتباط مع البيانني املقدمني يف إطار ممارسة حق الرد

   احلوار التفاعلي مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح- جيم 

، عرضت السيدة راديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ املعقودة يف ١٢يف اجللسة   - ١٣١
وأدىل ممثلو مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،      . (A/HRC/4/45)مني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، تقريرها        لأل

  .وسري النكا، والسودان، وميامنار ببيانات عن التقرير بصفتها بلداناً معنية
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ه ببيانات وطرحوا أسئلة    وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدنا             - ١٣٢
  :على السيدة كوماراسوامي

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (إيطاليا، وباكستان   : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، )باسم جمموعة الـدول األفريقيـة     ( ، وسلوفينيا، وسويسرا، وكندا، ومصر      )باسم االحتاد األورويب   ()٤(والربتغال

  دة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛واململكة املتح

أستراليا، وتايلند، وتركيا، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، ولكـسمربغ،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وليختنشتاين، ونيبال، ونيوزيلندا؛

  ة؛املنظمة الدولية للفرانكوفوني: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  

املركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمـة التنميـة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
  .التعليمية الدولية، املنظمة النسائية الصهيونية الدولية

  .ويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة كوماراسوامي عن األسئلة وأبدت مالحظاهتا اخلتامية  - ١٣٣

   من جدول األعمال٣لعامة بشأن البند  املناقشة ا- دال 

  ٣املناقشة العامة بشأن البند 

، أدىل  ٣، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ يف اجللسة السابعة، املعقودة يف        - ١٣٤
  :يف أثنائها املذكورون أدناه ببيانات

باسم االحتاد األورويب والبلدان املرشحة  ()٤(تغالباكستان، والرب: ممثال الدولتني العضويني يف اجمللس  )أ(  
 كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االسـتقرار واالنتـساب                - 

وروبية  ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطة األ           - والبلدان املرشحة احملتملة    
  ؛) ليختنشتاين؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا- للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية 

  أرمينيا، واجلزائر، ولكسمربغ؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

الـسكان والتنميـة،   املنظمة الكندية للعمل من أجل : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )ج(  
متالزمة نقص املناعة املكتسب، جلنة األصدقاء العاملية للتشاور /الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري

احلقـوق  (أيضاً باسم منظمة العفو الدولية، واملركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنميـة الدميقراطيـة              ) (الكويكرز(
دويل لرابطات حقوق اإلنسان، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقـوق            ، االحتاد ال  ))والدميقراطية

اإلنسان لألقليات األمريكية، املعهد الدويل للسالم، االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، حركة الـشباب              
  .والطالب الدولية لُنْصرة األمم املتحدة، مؤمتر العامل اإلسالمي
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. اجللسة نفسها، أدىل ممثلو باكستان، واجلزائر، وسري النكا، واملغرب، واهلند ببيانات ممارسة حلق الردويف   - ١٣٥
  .وأدىل ممثال اجلزائر، واملغرب ببيانني ثانيني ممارسة حلق الرد، بصدد البيانات املقدمة ممارسة حلق الرد

  لثقافيةتصحيح الوضع القانوين للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

، عرض السيد فيليب تيكسييه، رئيس جلنـة        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠، املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة     - ١٣٦
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقرير اللجنة عن تصحيح الوضع القانوين للجنـة احلقـوق االقتـصادية                

أيضاً تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن         وكان أمام اجمللس    ). A/HRC/6/20(واالجتماعية والثقافية   
  ).A/HRC/6/21(املوضوع نفسه 

الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

ت السيدة كاتارينا دي ألبـوكريكي،  ، عرض٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١، املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     - ١٣٧
بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     بصفتها مقررة خاصة للفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع          

 ١٦، املعقودة يف الفترة من      )A/HRC/6/8(، التقرير املتعلق بالدورة الرابعة للفريق العامل        االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ إىل

  ويف اجللسة نفسها، أجرى اجمللـس مناقشة متعلقة بالتقارير املذكورة أعـاله، أدىل خالهلـا املـذكورون               - ١٣٨
  :أدناه ببيانات

االحتاد الروسي، وأذربيجان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكـستان،       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، -  األورويب والبلدان املرشحة لالنضمام باسم االحتاد ()٤(والربتغال

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسـك،     - وتركيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة            
 - رة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية        واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطة األوروبية للتجا        

، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسويـسرا،        )النرويج؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا     
  ، واملكسيك، واهلند؛)أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية(وكندا، وكوبا، ومصر 

األرجنتني، وإسبانيا، وبلجيكا، وتايلند، واجلزائر، وشيلي، وفرتويـال        : ةاملراقبون عن الدول التالي     )ب(  
  ، واملغرب؛) البوليفارية- مجهورية (

مكتـب  : املراقب عن كيانات األمم املتحـدة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة           )ج(  
  العمل الدويل؛

أيضاً باسـم   (ملعهد األملاين حلقوق اإلنسان     ا: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  
املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان واجمللس االستشاري املغريب             

  ؛)حلقوق اإلنسان
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سم أيضاً با (مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واللجنة احلقوقية      )شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     منظمة العفو الدولية و   

من أجل التنمية الذاتية للشعوب األصلية األندية، واالحتاد الدويل حلقوق وحريات الـشعوب، وحركـة مناهـضة             
، واحلركة اهلندية توباي أمـارو      )نسائية الدولية للسالم واحلرية   العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة ال      

  .، وجلنة احلقوقيني الدولية واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان)أيضاً باسم جملس السالم العاملي(

ويف اجللسة نفسها، قامت مقررة ورئيسة الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ملحق                 -١٣٩
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإلجابة عن األسئلة وأبدت مالحظاهتا اخلتاميةب

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- هاء 

  محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح

، A/HRC/6/L.1، عرض ممثل أذربيجان مشروع القرار ٢٠٠٧مرب سبت/ أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠يف اجللسة   - ١٤٠
املقدم من أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وتونس، واجلزائر،           

وسي وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من االحتاد الر. وجيبويت، وكازاخستان، واململكة العربية السعودية
، وبوليفيا، وبيالروس، وتيمور ليشيت، وسري النكا، وعمان، وفرتويال         ) اإلسالمية - مجهورية  (وإكوادور، وإيران   

  .، وقطر، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، ونيكاراغوا، واليمن) البوليفارية- مجهورية (

، ٧، وحذف الفقرة    ٣ و ١ل الفقرتني   ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل أذربيجان شفوياً مشروع القرار بتعدي           - ١٤١
  .وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

ببيـان بـشأن    ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٤٢
  .مشروع القرار

نص بصيغته املعتمدة، انظر ولالطالع على ال. واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٤٣
  .٦/١اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

، عــرض ممثــل كوبــا مــشروع القــرار ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٧ املعقــودة يف ٢٠يف اجللــسة   - ١٤٤
A/HRC/6/L.5/Rev.1        وإيطاليـا،   ) اإلسالمية - رية  مجهو(، املقدم من أذربيجان، وإسبانيا، وأوروغواي، وإيران ،

والربتغال، وبلجيكا، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وتونس، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهورية            
الدومينيكية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وسري النكا، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـاال، وفرتويـال       

وانضم . ، وفنلندا، وكوبا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهاييت)ة البوليفاري- مجهورية (
الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وأملانيا، وإندونيـسيا، والربازيـل، وبلغاريـا، وبـنغالديش،                 

  .وسلوفينيا، ومصر، والنرويج
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  .مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة الثالثة من الديباجةويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوياً   - ١٤٥

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٤٦
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

، وغواتيماال، )ة اليت هي أعضاء يف اجمللسـة األفريقيـ الدول األعضاء يف اجملموعباسم(وأدىل ممثل مصر   - ١٤٧
ببيانات فيما يتعلـق    ) باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية اليت هي أعضاء يف اجمللس           (وسري النكا   
  .مبشروع القرار

طالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر ولال. واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٤٨
  .٦/٢اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، املقدم  A/HRC/6/L.6، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     -١٤٩
 -مجهوريـة  (يوبيا، وإكـوادور، وإندونيـسيا، وإيـران    وانضم إىل مقدم مشـروع القرار الحقاً كل من إث  . من كوبا 
 الدميقراطيـة،   ، وبيالروس، وتايلند، وتونس، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية          )اإلسالمية

وفييت نام، ، ) البوليفارية- مجهورية (ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، والصني، وفرتويال 
  .والكونغو، ونيكاراغوا

  .ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بإدراج ثالث فقرات جديدة يف الديباجة  - ١٥٠

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٥١
  ).انظر املرفق الثاين(يف امليزانية الربناجمية القرار من آثار إدارية وآثار 

ببيـان تعلـيالً    ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٥٢
  .للتصويت قبل التصويت

، أُجري )اء يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعض(وبناًء على طلب ممثل سلوفينيا   - ١٥٣
 صوتاً، مع امتناع ١٢ صوتاً مقابل ٣٤تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، فاعتمد بأغلبية        

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عضو عن التصويت

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكـستان،           :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيـا، وسـري           
النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكـامريون،          
وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربيـة الـسعودية،           

  .يكاراغوا، واهلندوموريشيوس، ونيجرييا، ون
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أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا،           :املعارضون
  .وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

  .سويسرا  :املمتنعون  

  .٦/٣صيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ولالطالع على نص مشروع القرار ب  - ١٥٤

  االحتجاز التعسفي

، A/HRC/6/L.30، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٥٥
ا، والربتغال، وبلجيكا، وبريو،    املقدم من أرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطالي         

واجلمهورية التشيكية، ومجهورية تيمور ليشيت، والدامنرك، ورومانيا، وسان مـارينو، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،              
والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنـشتاين،            

. العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان        واململكة املتحدة لربيطانيا    
وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من األرجنتني، وإستونيا، وآيسلندا، وبلغاريا، وبولندا، واجلبل األسود، 

املغـرب، واملكـسيك، ونيكـاراغوا،      ومجهورية كوريا، وصربيا، وغواتيماال، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، و       
  .ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل فرنسا شفوياً مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة اخلامسة من الديباجـة،                  - ١٥٦
  . من املنطوق٩والفقرة ) ه(١وبتعديل الفقرة 

جمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع            من النظام الداخلي لل    ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٥٧
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٥٨
  .٦/٤ول، القرار اجلزء األول، الفصل األ

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

، عــرض ممثــل كوبــا مــشروع القــرار ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٨ املعقــودة يف ٢١يف اجللــسة   - ١٥٩
A/HRC/6/L.3/Rev.1     وبنغالديش، وبوليفيـا، وبـريو، وبـيالروس،        ) اإلسالمية - مجهورية  (، املقدم من إيران ،

رية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغـو            واجلمهو
، وفييت نام، والكامريون، وكوبـا،     ) البوليفارية - مجهورية  (الدميقراطية، وزمبابوي، والسودان، والصني، وفرتويال      

  . إىل مقدمي مشروع القراروانضمت إندونيسيا الحقاً. والكونغو، وكينيا، ونيكاراغوا

 ٥ و٤ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة الثانية من الديباجة والفقرات   - ١٦٠
  . من املنطوق٧و
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ببيان فيما يتعلق   ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٦١
  .شروع القرارمب

  .وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ١٦٢

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٦٣
  .٦/٦اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  ب واحدحقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جان

) باسم حركة عـدم االحنيـاز     (، عرض ممثل كوبا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٦٤
وانضمت كولومبيـا الحقـاً إىل      ). باسم حركة عدم االحنياز   (، املقدم من كوبا     A/HRC//6/L.7مشروع القرار   

  .مقدمي مشروع القرار

  . من املنطوق١٤و) ب(١٣اً مشروع القرار بتعديل الفقرتني ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوي  - ١٦٥

  .وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٦٦

وبناًء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، واعتمد                 - ١٦٧
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. ع عضوين عن التصويت صوتاً، مع امتنا١١ صوتاً مقابل ٣٤املشروع بأغلبية 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،             :املؤيدون  
 والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا،          

غواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا،     والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، و    
ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومـصر، واملكـسيك، واململكـة العربيـة الـسعودية،             

  .وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

أملانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكنـدا،            :املعارضون
  .ة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابانواململك

  .أوكرانيا ومجهورية كوريا  :املمتنعون  

  .٦/٧ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ١٦٨

  حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح

مشروع القرار ) باسم إسبانيا أيضاً(، عرض ممثل أملانيا ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ١٦٩
A/HRC/6/L.13/Rev.1             ،املقدم من إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغـواي، وآيرلنـدا، وإيطاليـا ،

 ليشيت، واجلمهورية الدومينيكيـة، والـدامنرك،       - وتيمور  والربتغال، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو،       
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ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقـربص، وكازاخـستان، والكـامريون،             
وانضم الحقاً إىل   . وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، ومايل، واملغرب، ونيكاراغوا، وهولندا، واليونان        

  .، وكوت ديفوار، والنرويج) البوليفارية- مجهورية ( مشروع القرار كل من بلغاريا، وفرتويال مقدمي

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ١٧٠
  .٦/٨األول، القرار 

  منع اإلبادة اجلماعية

، A/HRC/6/L.14، عرض ممثل أرمينيا مشروع املقرر       ٢٠٠٧سبتمرب  /يلول أ ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧١
املقدم من إثيوبيا، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا،            

رية التشيكية، ومجهورية ترتانيا والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلزائر، واجلمهو
املتحدة، ورواندا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وغواتيماال، وفرنـسا، وفنلنـدا،      
وقربص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، والتفيا، وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا             

وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع املقرر كل من        . الية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان      الشم
أستراليا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، وبنما، وبوروندي، وبوليفيا، وبيالروس، وجنوب أفريقيـا،             

  .كا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، ونيوزيلنداوالدامنرك، ورومانيا، وكندا، وكوستاري

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت      - ١٧٢
  .٦/١٠٤الثاين، املقرر 

و الالإنسانية الذكرى العشرون لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ
  أو املهينة

 A/HRC/6/L.22، عرض الرئيس مشروع البيـان       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧٣
  .باسم اجمللس

ولالطالع على النص بصيغته املتفق عليها، انظر اجلـزء األول،          . وأقّر اجمللس مشروع البيان بتوافق اآلراء       - ١٧٤
  .PRST/6/2الفصل الثالث، بيان الرئيس 

، أدىل املراقب عن تايلند بتعليق عام بـشأن بيـان           ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     - ١٧٥
  .الرئيس بصيغته املتفق عليها

  تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

، A/HRC/6/L.25، عرض ممثل إيطاليا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ملعقودة يف    ا ٢١يف اجللسة     - ١٧٦
املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبـريو،              

ا، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وقـربص،       ليشيت، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفيني      - وتركيا، وتيمور   
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وكرواتيا، والكونغو، ولكسمربغ، ومالطة، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،             
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من األرجنـتني، وإسـتونيا،           . والنمسا، وهاييت، وهندوراس، وهولندا، واليونان    

  .ل، وبوليفيا، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، والسويد، وصربيا، والفلبني، وكندا، وكوستاريكا، واليابانوالربازي

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ١٧٧
  .٦/٩األول، القرار 

   يف جمال حقوق اإلنسانإعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب

، عرض ممثال املغرب وسويـسرا مـشروع القـرار          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧٨
A/HRC/6/L.31         ،املقدم من إثيوبيا، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل ،

ورواندا، وزمبابوي، وسان مارينو، وسري النكا، والسنغال، وسويسرا،  ليشيت، - وبريو، وتركيا، وتونس، وتيمور 
، وكوبا، وكولومبيا، والكونغو، واملغـرب،      ) البوليفارية - مجهورية  (وشيلي، وغينيا، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال      

ندونيـسيا،  وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من أذربيجان، واألردن، وإ         . واملكسيك، وموناكو، ونيكاراغوا  
وأنغوال، وأوغندا، والبحرين، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهورية         
الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا،           

وغانا، وغواتيماال، وقطر، والكامريون، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ومايل، والسودان، وصربيا، وغابون، 
ومدغشقر، ومصر، وملديف، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، والنمسا، ونيجرييا،        

  .واليابان، واليمن، واليونان

 مـن   ٣ و ٢ و ١روع القرار بتعديل وإعادة ترقيم الفقرات       ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل املغرب شفوياً مش         - ١٧٩
  . من املنطوق تبعاً لذلك٤املنطوق وبإعادة ترقيم الفقرة 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٨٠
  .٦/١٠اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

   الثقايف بوصفه مكوناً هاماً من مكونات تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتهامحاية التراث

، A/HRC/6/L.33، عرض ممثل أرمينيا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٨١
 الحقاً إىل   وانضم. املقدم من إثيوبيا، وأرمينيا، وبيالروس، وتونس، واجلزائر، وسري النكا، وكازاخستان، ومصر          

، والـسودان،  ) اإلسـالمية  - مجهوريـة   (مقدمي املشروع كل من االحتاد الروسي، وإكوادور، وأنغوال، وإيـران           
  .ونيكاراغوا

 من ٥ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أرمينيا مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة الثامنة من الديباجة والفقرة   - ١٨٢
وأعيد تـرقيم   . ١٠؛ وبإدراج فقرة جديدة يف املنطوق بعد الفقرة         ١٠يل الفقرة   ؛ وبتعد ٦املنطوق؛ وحبذف الفقرة    

  . من املنطوق تبعاً لذلك٥الفقرات التالية للفقرة 
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ببيـان بـشأن    ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٨٣
  .لبيان الذي أدلت به سلوفينياوأدلت مصر ببيان بشأن ا. مشروع القرار

  .وأدىل ممثل أذربيجان ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٨٤

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٨٥
  .٦/١١اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            : ةحقوق اإلنسان والشعوب األصلي   
  للسكان األصليني

مشروع ) باسم املكسيك أيضاً(، عرض ممثل غواتيماال ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة    - ١٨٦
ادور، وأملانيـا، وأوروغـواي،     ، املقدم من األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكو       A/HRC/6/L.26القرار  

وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيمـاال،             
، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، ولكسمربغ، واملكسيك، واململكة       ) البوليفارية - مجهورية  (وفرنسا، وفنلندا، وفرتويال    

وانضم الحقاً  . ظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، واليونان       املتحدة لربيطانيا الع  
إىل مقدمي املشروع كل من أندورا، وآيسلندا، والربازيل، واجلمهورية الدومينيكية، وسلوفينيا، والسويد، وكنـدا،             

  .وكوستاريكا، ونيوزيلندا

 شفوياً مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة الثانية من الديباجـة           ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل غواتيماال       - ١٨٧
  .من املنطوق) ز(١وبتعديل الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٨٨
  ).املرفق الثاينانظر (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وأوكرانيا، والربازيل، وبوليفيا، وكندا، ببيانات بشأن مشروع القرار  - ١٨٩

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ١٩٠
  .٦/١٢اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

، أدىل املراقبان عن الدامنرك وفنلندا ببيانني عـامني         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     - ١٩١
  .بشأن اعتماد القرار

وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، يعلن عنها رمسياً مبناسبة االحتفال بالذكري الستني لإلعالن العاملي 
  حلقوق اإلنسان

، عرض ممثـل الربازيـل مـشروع القـرار          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ١٩٢
A/HRC/6/L.36/Rev.1           ،املقدم من األرجنتني، وإكوادور، وأنغوال، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبنمـا ،
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مبيا، ونيكـاراغوا،    ليشيت، واجلزائر، وسري النكا، وسويسرا، وشيلي، وكولو       - وبوليفيا، وبريو، وتايلند، وتيمور     
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وإيطاليا، وسلوفينيا،            . وهاييت، وهندوراس 

  .وقربص، ومايل، واملغرب، واملكسيك، ومولدوفا، واليونان

قدير ما يترتب على مشروع      من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل ت          ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٩٣
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ببيـانني  ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثال كوبا وسلوفينيا       - ١٩٤
  .بشأن مشروع القرار

  .الً للتصويت بعد التصويتوأدىل ممثل اليابان ببيان تعلي  - ١٩٥

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ١٩٦
  .٦/٢٦األول، القرار 

  حتالف احلضارات

، عرض ممثال تركيا وإسبانيا مشروع املقـرر        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ١٩٧
A/HRC/6/L.37 باسم االحتاد األورويب(، والربتغال )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، املقدم من إسبانيا، وباكستان( ،

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإكـوادور، وألبانيـا،              . وتركيا
تونس، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      وأندورا، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبريو، و     

  .السابقة، وجيبويت، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكوبا، ومولدوفا، والنرويج، ونيكاراغوا

ن ببيـا ) باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللـس           (وأدىل ممثل باكستان      - ١٩٨
  .بشأن مشروع املقرر

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت      - ١٩٩
  .٦/١٠٦الثاين، املقرر 

  السكن الالئق كعنصر من العناصر املكوِّنة للحق يف مستوى معيشي مناسب

مشروع ) باسم فنلندا أيضاً(، عرض ممثل أملانيا ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٤ املعقودة يف ٣٣يف اجللسة   - ٢٠٠
، املقدم من إسبانيا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا،           A/HRC/6/L.41القرار  

ـ         - والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وتيمور      سا،  ليشيت، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـاال، وفرن
وانضم الحقاً إىل مقدمي . وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، واملكسيك، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان

 - مجهوريـة   (املشروع كل من إكوادور، وبلغاريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وفرتويـال             
  .ولدوفا، واليابان، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، وم)البوليفارية
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  . من املنطوق٢ و١ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أملانيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني   - ٢٠١

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٠٢
  ).انظر املرفق الثاين(لربناجمية القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية ا

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ٢٠٣
  .٦/٢٧اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

عين بتعزيز ومحايـة    والية املقرر اخلاص امل   : محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب        
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، عرض ممثل املكـسيك مـشروع القـرار         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٢٠٤
A/HRC/6/L.43    بلجيكـا، وستونيا،  وإإيطاليــا،  وآيرلندا،  وأوروغواي،  وإسرائيــل،  وإسبانيا،  ، املقدم من 

الدامنرك، ومجهورية ترتانيا املتحدة،    واجلمهورية التشيكية،   وبريو،  وبولنـدا،  والبوسنة واهلرسك،   وبنما،  وبلغاريا،  و
لكـسمربغ،  والتفيــا،    و قـربص، وفنلنـدا،   وفرنـسا،   وشيلي،  وسويسرا،  والسويد،  وسلوفاكيا،  ورومانيا،  و
هنغاريـا،  والنـرويج،   و العظمى وآيرلندا الـشمالية،      اململكة املتحدة لربيطانيا  واملكسيك،  ومصر،  وليختنشتاين،  و
وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من االحتاد الروسي،          . اليونانوالواليات املتحدة األمريكية،    وهولندا،  و

ومجهورية واألردن، وأرمينيا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، والربتغال،           
 - مجهوريـة   (كوريا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، وغانا، وغواتيماال، وفرتويـال            

، وقطر، وكندا، وكوستاريكا، وليتوانيا، وليسوتو، ومايل، وموريشيوس، وموناكو، والنمسا، ونيجرييا،           )البوليفارية
  .ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واليابان

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣قاً للمادة   ووف  - ٢٠٥
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ول، الفـصل   ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األ       . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٠٦
  .٦/٢٨األول، القرار 

  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

، عـرض ممثـل الربازيـل مـشروع القـرار           ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -٢٠٧
A/HRC/6/L.44       اليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبنمـا،      ، املقدم من إسبانيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوروغواي، وإيط

 ليشيت، وسري النكا، وسويسرا، وغينيا االستوائية، وفرنسا، وقربص، وكندا، وكوبا، -وبوليفيا، وبريو، وتايلند، وتيمور 
حقـاً إىل   وانـضم ال  . واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وهولندا، واليونان         

مقدمي املشروع كل من أرمينيا، وإكوادور، وبلغاريا، وتركيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وسلوفينيا، وشيلي، وغواتيماال،              
  .، وكوستاريكا، ولكسمربغ، ومدغشقر، والنمسا، ونيكاراغوا) البوليفارية-مجهورية (وفرتويال 
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 العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع            من النظام الداخلي للجمعية    ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٠٨
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٠٩
  .٦/٢٩األول، القرار 

   األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياًوالية ممثل

، عرض ممثـل النمـسا مـشروع القـرار          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢١٠
A/HRC/6/L.46             ،املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأوغندا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليـا، والربتغـال ،
اريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية وبلجيكا، وبلغ

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا، وشـيلي،              
فـوار، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،        وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوت دي       

وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمـسا، وهنغاريـا،             
وانضمت الحقاً إىل مقدمي املشروع أرمينيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغـواي، وآيـسلندا،            . وهولندا، واليونان 

 ليشيت، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وزامبيـا،          - و، واجلبل األسود، وتيمور     وبوليفيا، وبري 
  .وصربيا، ومولدوفا، واليابان

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل النمسا شفوياً مشروع القرار بإدراج فقرات جديدة بعـد الفقـرات األوىل                   - ٢١١
 من املنطوق، وبإدراج فقرة جديدة يف املنطوق بعد         ١٠والفقرة  ) أ(٦قرة  والثالثة والرابعة من الديباجة، وبتعديل الف     

  .، وبإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك)ه(٦الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢١٢
  ).انظر املرفق الثاين(ة الربناجمية القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزاني

  .وأدىل ممثال أذربيجان وإندونيسيا ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢١٣

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت  - ٢١٤
  .٦/٣٢اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  . اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن أرمينيا بتعليق عام بشأن القرارويف  - ٢١٥

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

) باسم االحتاد األورويب  (، عرض ممثل الربتغال     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢١٦
، املقدم من األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل،         A/HRC/6/L.15/Rev.1مشروع القرار   

وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكـا،          
، وتركيا، واجلبل األسود، واجلمهوريـة التـشيكية،        وبلغاريا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، وتايلند      
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 ليشيت، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،           - ومجهورية تيمور   
ا، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلنـد  

وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيـا، وليختنـشتاين،             
، وموزامبيق، وموناكو، والنـرويج، والنمـسا،       اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     وليسوتو، ومالطة، و  

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل مـن        . س، وهنغاريا، وهولندا، واليونان   ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهاييت، وهندورا   
  .إكوادور، وأنغوال، وباراغواي، والسلفادور، ومدغشقر، واملكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢١٧
  ).انظر املرفق الثاين(قرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية ال

، الـواردة يف    L.15/Rev.1ويف اجللسة نفسها، قام ممثل باكستان بسحب التعديالت على مشروع القرار              - ٢١٨
  ).باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، واملقدمة من باكستان A/HRC/6/L.49الوثيقة 

  . االحتاد الروسي وكوبا ببيانني فيما يتعلق مبشروع القراروأدىل ممثال  - ٢١٩

باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي       (وأدىل ممثلو أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان         - ٢٢٠
بيـة  ، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وقطر، وماليزيا، ومصر، واململكـة العر          )اليت هي أعضاء يف اجمللس    

  .السعودية ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت

، )باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس(وبناء على طلب ممثل باكستان   - ٢٢١
 عـضواً  ١٨ صوتاً مقابل ال شيء، مع امتناع       ٢٩أُجري تصويت مسجل بشأن مشروع القرار الذي اعتمد بأغلبية          

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صويتعن الت

االحتاد الروسي، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والبوسنة           :املؤيدون
واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا، وسويسرا،         

 وكوبا، ومدغشقر، واملكسيك، واململكة     وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وكندا،    
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا،         

  .واليابان

  .ال شيء  :املعارضون

أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وجيبـويت،           :املمتنعون
، والصني، وغابون، وقطر، والكامريون، ومايل، وماليزيا، ومصر، وسري النكا، والسنغال

  .واململكة العربية السعودية، ونيجرييا

  .٦/٣٧ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٢٢٢

  .ت املتحدة األمريكية ببيانات بشأن اعتماد القرارويف اجللسة نفسها، أدىل املراقبون عن اجلزائر واملغرب والواليا  -٢٢٣
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   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- رابعاً 

   بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور١/٣/ متابعة قرار اجمللس إت- ألف 

  حتديث مقدم من فريق اخلرباء املعين بدارفور

، قام ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين           ٢٠٠٧رب  سبتم/ أيلول ٢٤ املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     - ٢٢٤
ان يف  ـداخلياً، السيد فالتر كالني، بوصفه مقرراً وعضواً يف فريق اخلرباء املعين بدارفور مكلفاً من جملس حقوق اإلنـس                 

 اجمللـس يف قـراره       بناء على طلب   A/HRC/6/7، بعرض التقرير املؤقت عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور           ٤/٨قراره  
 الذي اعتمـده جملـس     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨متابعة القرار    ("٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ١/٣/إت

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٤/١٠١-متابعـة املقـرر دإ  `حقـوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون       
  ").`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`: لرابعة واملعنونالذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية ا

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان عن التقرير  - ٢٢٥

  :وخالل املناقشة العامة اليت تلت ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٢٢٦

باسـم منظمــة املـؤمتر      (إندونيسيا، وباكستان   : ممثلـو الـدول التالية األعضـاء يف اجمللس       )أ(  
باسـم  (، ومجهورية كوريا، والصني، وكندا، وماليزيا، ومـصر         )باسم االحتاد األورويب  ( )٤(، والربتغال )اإلسالمي

  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛)جمموعة الدول األفريقية

  آيرلندا، واجلزائر، والنرويج؛: تاليةاملراقبون عن الدول ال  )ب(  

هيئة التضامن للنساء األفريقيات، ومجعية حواء للمرأة، : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(  
  .ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

  . كالني بالرد على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة نفسها قام السيد  - ٢٢٧

  التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بدارفور

، عرضت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     - ٢٢٨
لة حقوق اإلنسان يف دار فور، الذي أعده فريـق          اإلنسان يف السودان، السيدة سيما مسر، التقرير النهائي املتعلق حبا         

  .٢٠٠٧ه ييون/ حزيران٢٠ املؤرخ ١/٣/بناًء على طلب اجمللس يف قراره إ ت) A/HRC/6/19(اخلرباء املعين بدار فور 

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن التقرير  - ٢٢٩

  :  تلت ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببياناتويف أثناء املناقشة العامة اليت  - ٢٣٠
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، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (إندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
ابقة  ومها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـس      - باسم االحتاد األورويب والبلدين املرشحني لالنضمام        ()٤(والربتغال

 وهي ألبانيـا، والبوسـنة      - وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة            
، ومجهورية كوريا، وزامبيا، )واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا

، واململكة املتحدة لربيطانيـا     )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ا، ومصر   وسويسرا، والصني، وفرنسا، وكندا، وماليزي    
  العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛

أستراليا، وآيسلندا، وبلجيكـا، واجلزائـر، والـسويد، والنـرويج،          : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

اجلمعية األفريقية األمريكية للمـساعدة اإلنـسانية       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
وباسم رابطة املواطنني العاملني، واالحتـاد الـدويل للقـيم          (والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة التعليم العاملي        
، ومعهد القاهرة لدراسات حقـوق اإلنـسان، واجمللـس          )ةاإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمي     

االستشاري للمنظمات اليهودية، ومجعية حواء للمرأة، ومرصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتـاد              
  .الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومرصد األمم املتحدة

اص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو          ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة مسر، ومعها املقرر اخل          - ٢٣١
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيلب ألستون، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق                  
 اإلنسان، السيدة هينا جيالين، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                

  .الالإنسانية أو املهينة، السيد مانفريد نوفاك، بالرد على األسئلة وإبداء املالحظات اخلتامية

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن السودان ببيان، ممارسة حلق الرد  - ٢٣٢

   املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار٥/١-  متابعة قرار اجمللس دإ- باء 

، عرض املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١دة يف    املعقو ٢٧يف اجللسة     - ٢٣٣
 ٥/١- بناًء على طلب اجمللس يف قراره دإ      ) A/HRC/6/14(اإلنسان يف ميامنار، السيد باولو سرجيو بنهيريو، تقريره         

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ 

  .اعتباره البلد املعين، ببيانويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن ميامنار، ب  - ٢٣٤

، أدىل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ املعقودة يف   ٢٨ويف أثناء املناقشة العامة اليت تلت ذلك، يف اجللسة            - ٢٣٥
  : املذكورون أدناه ببيانات

االحتاد الروسي، وإندونيـسيا، وأوروغـواي، وإيطاليـا،        : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 - باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشـحة        ()٤(، والربازيل، والربتغال  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (تان  وباكس

تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان 
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هلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ وبلد عضو يف الرابطـة األوروبيـة            وهي ألبانيا، والبوسنة وا    - املرشحة احملتملة   
 وهو آيسلندا؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيـا، ومجهوريـة          - للتجارة احلرة وعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية        

زيـا،  ، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلـبني، وكنـدا، ومالي  )ملدوفا، وجورجيا 
  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛

إسبانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وبنما، وتايلند، ومجهورية الو الدميقراطية : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
 ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليـات     الشعبية، والسويد، وشيلي، وفييت نام، وكمبوديا، وليختنشتاين، والنرويج،       

  املتحدة األمريكية؛

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا      : املراقبون عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  
  ؛)باسم جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا أيضاً(

 الدولية، واملنتدى اآلسـيوي حلقـوق       منظمة العفو : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، ومركز التنظيم والبحث )أيضاً باسم مركز القانون والوساطة أين أو ساليس كندرا) (منتدى آسيا(اإلنسان والتنمية 

والتعليم، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية، وحمامو مينبيون مـن أجـل جمتمـع                 
نظمة الدولية ملكافحة العنف ومنظمة زورق السالم، واملركز اآلسيوي للموارد القانونيـة، ومرصـد              دميقراطي، وامل 

حقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للحقوقيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون 
  .السكان األصليني، ومراسلون بال حدود، ومرصد األمم املتحدة

  .و على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةريويف اجللسة نفسها، رد السيد بنه  - ٢٣٦

   من جدول األعمال٤ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - جيم 

، ٤ مناقشة عامة بشأن البنـد       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٤ املعقودتني يف    ١٤ و ١٣أجرى اجمللس يف جلستيه       - ٢٣٧
  :ناتأديل أثناءها املذكورون أدناه ببيا

باسـم االحتـاد األورويب     ( )٤(أملانيا، وباكستان، والربتغال  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وسري النكا،   ) ومها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، باإلضافة إىل جورجيا         - والبلدين املرشحني   

، واململكة املتحدة لربيطانيـا     )اسم جمموعة الدول األفريقية   ب(وسويسرا، والصني، وفرنسا، وكندا، وكوبا، ومصر       
  العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان؛ 

أستراليا، وبلجيكا، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والـدامنرك،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ؛الواليات املتحدة األمريكيةوالسويد، وليسوتو، ونيوزيلندا، و

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

اجلمعية األفريقية األمريكية للمـساعدة اإلنـسانية       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
نيـة، والطائفـة    والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، واملركز اآلسيوي للموارد القانو           
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البهائية الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، واللجنة الكولومبية للحقوقيني، وجلنة الكنائس املعنيـة              
وباسم حمفل احمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية، واملركز اآلسـيوي       (بالشؤون الدولية للمجلس العاملي للكنائس      

 مؤسسة دانييل ميتران، ومرصد حقـوق       - " فرنسا احلريات "ق اإلنسان، ومؤسسة    ، وجتمع حقو  )للموارد القانونية 
اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والرابطـة الدوليـة ملـدارس العمـل                  

قيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق     ، واللجنة الدولية للحقو   )وباسم االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني    (االجتماعي  
اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، واالحتاد اإلسالمي الدويل ملنظمات الطـالب، والرابطـة               

وباسم احملفـل اآلسـيوي     (الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية            
، واالحتاد الدويل للشباب االشتراكي، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة        ) اإلنسان والتنمية وباكس رومانا    حلقوق

وباسم منظمـة التنميـة التعليميـة       (فيما بني الشعوب، ومؤسسة نيبون، واحتاد العمل النسائي، واحتاد احلقوقيني العرب            
  .ي للشباب الدميقراطي، ومؤمتر العامل اإلسالمي، وجملس السالم العاملي، ومرصد األمم املتحدة، واالحتاد العامل)الدولية

 املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيان ممارسةً حلق الرد كلُّ من االحتاد الروسي، وأوزبكستان،   ١٤ويف اجللسة     - ٢٣٨
ريـة كوريـا الـشعبية      ، وباكستان، وبيالروس، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهو      ) اإلسالمية - مجهورية  (وإيران  

الدميقراطية، وسري النكا، والسودان، والصني، والعراق، والفلبني، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، واملغرب، واهلنـد،             
وأدىل ممثال كلٍ من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ببياٍن ثاٍن ممارسة حلق بالرد، فيما يتـصل                 . واليابان

  .ا ممارسةً حلق الردبالبيانات اليت أديل هب

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- دال 

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

) باسم جمموعـة الـدول األفريقيـة   (، عرضت مصر  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٣٩
  ). باسم جمموعة الدول األفريقية(ن مصر ، املقدم مA/HRC/6/L.20مشروع املقرر 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت      - ٢٤٠
  .٦/١٠٣الثاين، املقرر 

  متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

) باسم االحتاد األورويب  (، عرض ممثل الربتغال     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ة يف    املعقود ٣٤يف اجللسة     - ٢٤١
 املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وأملانيا، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا،            A/HRC/6/L.38مشروع القرار   

ا، وبـريو، وتركيـا، واجلمهوريـة     وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولند       
التشيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،        
والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنـشتاين، ومالطـة،             

ربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واململكة املتحدة ل
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من إسرائيل، واجلبل األسود، والسلفادور، وسويسرا، وصـربيا،              . واليونان

  .وموريشيوس، ومولدوفا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان
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 ٣ و٢ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الربتغال شفوياً مشروع القرار بإدراج أربع فقرات جديدة بعد الفقرات   - ٢٤٢
  . منه، وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك١٠ و٩ و٧ و٥ و٤ و٣، من املنطوق وتعديل الفقرات ٧ و٦و

 اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع  من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه انتباه١٥٣ووفقاً للمادة   - ٢٤٣
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل املراقب عن ميامنار، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٤٤

  .لقراروأدىل ممثلو االحتاد الروسي والصني واهلند ببيانات بشأن مشروع ا  - ٢٤٥

  . وأدىل ممثلو إندونيسيا وماليزيا واليابان ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٤٦

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . واعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت         - ٢٤٧
  .٦/٣٣اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

   حبالة حقوق اإلنسان يف السودانوالية املقررة اخلاصة املعنية

باسم جمموعـة الـدول     ( عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢٤٨
وانضم الحقاً إىل   ). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.50مشروع القرار   ) األفريقية

يا، وإستونيا، وأملانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، مقدمي املشروع كل من إسبانيا، وأسترال
وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد،             

ليختنشتاين، واململكة  وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، و         
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومولدوفا، وموناكو، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريـا، وهولنـدا،             

  .واليابان، واليونان

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٩
  ).انظر املرفق الثاين(ثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية القرار من آ

باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف (وأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان       - ٢٥٠
، والـصني   )جمللـس باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف ا          (، وبنغالديش، وسلوفينيا    )اجمللس

  . ببيانات بشأن مشروع القرار

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٥١

  .وأدىل ممثال سويسرا واليابان ببيانيني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٥٢

ملعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل      ولالطالع على النص بصيغته ا    . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٥٣
  .٦/٣٤األول، القرار 
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  فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور

باسم جمموعـة الـدول     (، عرض ممثال مصر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢٥٤
باسم جمموعة الدول (، املقدم من مصر A/HRC/6/L.51مشروع القرار ) ألورويبباسم االحتاد ا(والربتغال ) األفريقية
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من تركيا، وصربيا، وكرواتيا،          ). باسم االحتاد األورويب  (والربتغال  ) األفريقية

  .ومولدوفا، وموناكو، واليابان

ببيـان  ) مة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللـس       باسم الدول األعضاء يف منظ    (وأدىل ممثل باكستان      - ٢٥٥
  .بشأن مشروع القرار

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٥٦

  .وأدىل ممثال األردن وماليزيا، ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٥٧

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٥٨
  .٦/٣٥األول، القرار 

، أبدى املراقبان عـن اجلمهوريـة العربيـة       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٥٩
  . ٦/٣٥ و٦/٣٤السورية والواليات املتحدة األمريكية تعليقات عامة فيما يتعلق باعتماد القرارين 
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   هيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا- خامساً 
   من جدول األعمال٥ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - ألف 

، ٥، أجرى اجمللس مناقشـةً عامـة بشأن البنـد         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف        - ٢٦٠
  :أدىل خالهلا املذكورون أدناه ببيانات

 تركيـا،   - باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة      ( )٤(الربتغال:  األعضاء يف اجمللس   ممثلو الدول   )أ(  
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتـساب والبلـدان               

بلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجـارة        ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ و       - املرشحة احملتملة   
، ) ليختنشتاين؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولـدوفا - احلرة وعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية     

أيضاً باسم إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليـا،    ( )٤(وسويسرا، والتفيا 
باراغواي، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، واجلبل األسود، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة             و

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا، وصـربيا،             
كـسمربغ، وليتوانيـا، وليختنـشتاين، ومالطــة،        وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، ول      

واملكسيك، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنـرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا،              
  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ومصر ) وهنغاريا، وهولندا، واليونان

  ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وفنلندا، وهنغاريا؛آيرلندا، ومجهور: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

املنظمة الكندية للعمل من أجل الـسكان والتنميـة،   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    )ج(  
ية يف ومنظمة العفو الدولية، ورابطة املواطنني العامليني، واللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصل

األنديز، واالحتاد األورويب للعالقات العامة، ومؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصلية وأهـايل اجلـزر،               
، واجمللـس الـدويل     )وباسم جملس السالم العاملي   (اهلندية  " توباي أمارو "واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحركة      

، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، )مية موارد السكان األصلينيوباسم املنظمة الدولية لتن(ملعاهدات اهلنود 
واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، والتجمع الدويل حلقوق األقليات          

عمليات اإلخالء، واالحتاد   وأيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة            (
الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال               
التمييز والعنصرية، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، 

  .ومركز شيمني غايكو) هددة باالنقراضومجعية الشعوب امل

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- باء 

  احملفل االجتماعي

، عــرض ممثــل كوبــا مــشروع القــرار ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٨ املعقــودة يف ٢١يف اجللــسة   - ٢٦١
A/HRC/6/L.17/Rev.1      وانـضمت  . ، وكوبا، ونيكـاراغوا   ) البوليفارية - مجهورية  ( املقدم من بوليفيا، وفرتويال

  .إندونيسيا، ، وكولومبيا والكونغو يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٦٢
  ).املرفق الثاينانظر (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ببيان فيما يتعلق   ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ٢٦٣
  . مبشروع القرار

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع القرار دون تصويت      - ٢٦٤
  .٦/١٣األول، القرار 

  قرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرةامل

، َعرض ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٦٥
، املقدَّم من األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأوروغواي،        A/HRC/6/L.23/Rev.1الشمالية مشروع القرار    

نيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، وبوليفيا، وبـريو، وبـيالروس،       وأوكرا
وتايلند، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويـسرا، وشـيلي،             

شتاين، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا وفنلندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختن
وانضمت كلٌ من إسـتونيا، وبلغاريـا، والبوسـنة         . الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان     

 واهلرسك، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وغواتيماال، وقـربص، ومالطـة،            
  .ونيكاراغوا، ونيوزيلندا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مشروع القـرار شـفوياً                  - ٢٦٦
  .من املنطوق) ج(٣باالستعاضة عن الفقرة التاسعة من الديباجة وحبذف الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٦٧
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل ممثل مصر ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢٦٨

  .يت بعد التصويتوأدىل ممثل إندونيسيا ببيان تعليالً للتصو  - ٢٦٩

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         - ٢٧٠
  .٦/١٤اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  احملفل املعين بقضايا األقليات

 A/HRC/6/L.34وع القرار   ، عرض ممثل النمسا مشر    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٧١
مجهورية املقدم من أرمينيا، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبولندا، وبريو، و            

، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيـا،   مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
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ليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمـسا،           ولكسمربغ، و 
وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار األرجنتني وإكوادور، وأوكرانيا،           . وهنغاريا، وهولندا، واليونان  

  .ا، والتفياوالبوسنة واهلرسك، وسلوفاكيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكند

ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثلُ النمسا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة احلادية عشرة مـن الديباجـة،                   - ٢٧٢
 من املنطوق، مث إدراج فقرة      ٦ و ٤ و ٣ و ٢ و ١واالستعاضة عن الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، وتعديل الفقرات          

  .رات تبعاً لذلك منه وإعادة ترقيم الفق٣جديدة بعد الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٧٣
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل ممثل كوبا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٧٤

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . اعتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون تصويت       و  - ٢٧٥
  .٦/١٥اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  اجتماع غري رمسي ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني 

، A/HRC/6/L.35، عرض ممثل بوليفيا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٧٦
 - مجهوريـة   (املقدَّم من إسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل، وبنما، وبوليفيا، وبريو، وشيلي، وفرتويـال             

  .روانضمت املكسيك، ونيكاراغوا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرا. ، وكندا، وكوبا)البوليفارية

  . من املنطوق١ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل بوليفيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة   - ٢٧٧

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٧٨
  ).رفق الثاينانظر امل(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر    . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون تصويت         - ٢٧٩
  .٦/١٦اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

، أدىل ممثل سلوفينيا ببيان تعليالً للتـصويت بعـد          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ٢٨٠
فيما يتعلق بالقرارات املُعتمـدة يف      ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (تصويت  ال

  .وأدىل ممثل مصر ببيان فيما يتصل بالبيان الذي أدلت به سلوفينيا. ٥إطار البند 

  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية

، عرض ممثل بوليفيـا مـشروع القـرار         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٨١
A/HRC/6/L.42    وانضمت الحقاً إىل مقـدمي املـشروع إسـبانيا، والـدامنرك،           . ، املقدم من الربازيل وبوليفيا
  . وغواتيماال، وكندا
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  .وأبلغ الرئيس اجمللس بأن الربازيل قامت بسحب اشتراكها يف تقدمي مشروع القرار  - ٢٨٢

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل بوليفيا شفوياً مشروع القرار بتعديل عنوان القرار؛ وبتعديل الفقرتني األوىل                  - ٢٨٣
، )ج(١، و )أ(١، و ١والثانية من الديباجة؛ وبإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة من الديباجة؛ وبتعديل الفقرات              

 منـه؛   ٧، و ٦، و ٥، و ٣، و )د(١، و )ب(١لفقرات   من املنطوق؛ وحبذف ا    ١٢، و ١١، و ١٠، و ٩، و ٨، و ٤، و ٢و
  .وبإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على مشروع               ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٨٤
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .دىل ممثل غواتيماال ببيان بشأن مشروع القراروأ  - ٢٨٥

  . وأدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢٨٦

وقامت بوليفيا بسحب اشتراكها يف تقدمي . وأدىل ممثال بوليفيا وكوبا ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت        - ٢٨٧
  .القرار بصيغته املعتمدة

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . ع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويتواعتمد مشرو  - ٢٨٨
  .٦/٣٦اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

، أدىل املراقب عن اجمللس الدويل ملعاهـدات        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٨٩
  .٦/٣٦ببيان بشأن اعتماد القرار ) كان األصلينيباسم اجملموعة القيادية للس(اهلنود 
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   االستعراض الدوري الشامل- سادساً 
   من جدول األعمال٦البند ب املتعلقةعامة الناقشة امل - ألف 

، أدىل  ٦، أجرى اجمللس مناقشةً عامة بشأن البنـد         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ٢٩٠
  :خالهلا ببيان

باسـم  (، وسويسرا، ومـصر     )باسم االحتاد األورويب  (سلوفينيا  :  الدول األعضاء يف اجمللس    وثلمم  )أ(  
  ، ونيجرييا؛)جمموعة الدول األفريقية

  إثيوبيا؛: ممثل دولة تتمتع مبركز املراقب يف اجمللس  )ب(  

وأيضاً باسم  (معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  : عن املنظمات غري احلكومية التالية    املراقبون    )ج(  
) الطائفة البهائية الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييـز والعنـصرية              

وأيضاً (واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود              
  ).ة موارد السكان األصلينيباسم املنظمة الدولية لتنمي

الدول يف إطار الفريق    التقارير املتعلقة ب  اجلدول الزمين للنظر يف       - باء 
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

مـن  الفرع جيم   من   ٧وفقاً للفقرة   اتفق اجمللس،   ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ املعقودة يف    ١٢يف اجللسة     - ٢٩١
، على وضع جدول زمـين للنظـر يف         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١جمللس  اجلزء األول من مرفق قرار ا     

 دولة وذلك يف إطار آلية االستعراض الدوري        ١٩٢الدول األعضاء باألمم املتحدة البالغ عددها       التقارير املتعلقة ب  
: بعنـوان مانة العامة   يف مذكرة أعدهتا األ   الطرائق الواردة   ووضع اجلدول الزمين بتطبيق     . الشامل يف دورته األوىل   

ـ (اخلطوات الرئيسية اليت يتعيَّن اختاذها بشأن برنامج العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل      " )" ة األوىلاجلول
 ١٩ و١٢جمللس يف عقدمها ااآلنفة الذكر خالل اجتماعني غري رمسيني طرائق وقد نوقشت ال). انظر املرفق اخلامس(

  .ايل على التو٢٠٠٧سبتمرب / أيلول

، ))أ(١انظر املرفق اخلامس،    (، كما أشارت األمانة العامة      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١وحبلول املوعد النهائي وهو       -٢٩٢
 مرفـق    من ١٢عراض باعتبارها مسألة ذات أولوية وفقاً للفقرة        ـكانت سويسرا وكولومبيا قد تطوعتا للخضوع لالست      

  .٥/١القرار 

الفريق العامل املعين باالستعراض ستعرضها  لس، بسحب القرعة، الدول اليت سي     ويف اجللسة نفسها، حدَّد اجمل      - ٢٩٣
ولالطالع على ). ٢٠١١- ٢٠٠٨(  األوىلاليت ستعقد خالل اجلولة  الدوري الشامل يف كلٍ من دوراته اإلثنيت عشرة         

  .خالل اإلجراء، انظر املرفق السادسالذي مت وضعه من اجلدول الزمين 
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الدول املقرر  به سيتم النظر يف التقارير املتعلقة ب      جمللس، بسحب القرعة، الترتيب الذي      حدد ا فيما بعد،   و  - ٢٩٤
ترتيب االسـتعراض يف    يرد  و. ٢٠٠٨ الفريق العامل يف عام      اليت سيعقدها استعراضها يف الدورات الثالث األوىل      

  .املرفق السابع

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال جنوب أفريقيا والصني ببيانني  - ٢٩٥

  اختاذ إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع املقترحات و- جيم 

  إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان

) باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٩٦
وانـضمت إندونيـسيا    ). باسم جمموعة الدول األفريقية   (ملقدم من مصر    ، ا A/HRC/6/L.12/Rev.1مشروع القرار   

  .وملديف يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

، انظر اجلزء األول، الفـصل      ةاملعتمدبصيغته  ولالطالع على النص    . مد مشروع القرار دون تصويت    واعُت  - ٢٩٧
  .٦/١٧، القرار األول



A/HRC/6/22 
Page 134 

 

   ويف األراضي العربية احملتلة األخرى حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني- سابعاً 
 عن حالة حقوق اإلنسان ١/٢/متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان إ ت  - ألف 

  ٧يف األرض الفلسطينية احملتلة واملناقشة العامة بشأن البند 

ة ، قدم كل من رئيس جملس حقوق اإلنسان، ونائب        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٢٩٨
عن جهودمها الرامية إىل تنفيـذ      "املفوضة السامية حلقوق اإلنسان نيابة عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، تقريراً            

، علـى  " وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين  ٣/١-  ودإ   ١/١- قراري اجمللس د إ     
متابعة قـراري   : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة      " املعنون   ١/٢/النحو املطلوب بقرار اجمللس إ ت     

وأدىل املراقبـون عـن إسـرائيل       . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠املؤرخ  " ٣/١ ود إ    ١/١- جملس حقوق اإلنسان دإ     
  .واجلمهورية العربية السورية وفلسطني ببيانات، بوصف بلداهنم بلداناً أو أطرافاً معنية

 ٣/١-  ود إ    ١/١- ه، وأثناء املناقشة العامة اليت تلت ذلك عن تنفيذ قراري اجمللـس د إ               ويف االجتماع ذات    - ٢٩٩
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات٧وعن البند 

نيابة عـن منظمـة املـؤمتر       (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
رشحني لعضوية االحتاد األورويب، مها مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية          نيابة عن بلدين م    ()٤(والربتغال) اإلسالمي

السابقة وكرواتيا؛ وعن بلدان عملييت حتقيق االستقرار واالنتساب، واحملتمل ترشحها لعضوية االحتاد، وهي ألبانيا،              
ة للتجارة احلـرة ويف     ، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األوروبي       )مونِتنِغرو(والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود     

، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا،    )املنطقة االقتصادية األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابةً عن أوكرانيا ومولدوفا         
نيابة عن حركـة    (، وفرنسا، وكندا، وكوبا     )نيابة عن جمموعة الدول العربية    ( )٤(والسنغال، وسويسرا، والصني، والعراق   

  ، واململكة العربية السعودية، واليابان؛)أيضاً نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ماليزيا، ومصر ، و)بلدان عدم االحنياز

، واجلزائـر،   ) اإلسالمية - مجهورية  (اإلمارات العربية املتحدة، وإيران     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ريكية، واليمن؛، والكويت، والواليات املتحدة األم) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 

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

احتاد احلقوقيني العرب، االحتـاد العـاملي لليهوديـة         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
نة احلقوقيني الدولية، جملس بناي بريث ، جل)أيضاً نيابة عن جملس السلم العاملي(التقدمية، حركة توباخ أمارو اهلندية      

ملوارد حقوق اإلقامة وحقوق الالجـئني      " بديل"، مركز   )أيضاً نيابة عن جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      (الدويل  
أيضاً نيابة عن حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب وعن الرابطة الدولية حلقوق (الفلسطينيني 
، واملركز األورويب للقانون والعدالة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، ومنظمة رصد حقـوق    )ريرهاالشعوب وحت 

  .اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيئة رصد األمم املتحدة

  .ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني ببيانني ممارسةً حلق الرد  - ٣٠٠

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجابت األمانة على سؤال طرحه أحد الوفود  - ٣٠١
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   النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- باء 

  ٣/١ -  ود إ ١/١ - متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان د إ : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة

نيابة عـن منظمـة املـؤمتر       (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٧سبتمرب  /ل أيلو ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٠٢
نيابة عن منظمـة املـؤمتر      ( املقدم من باكستان     A/HRC/6/L.2مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

روس وانضمت الحقاً إىل مقدَمي مشروع القرار بوليفيا وبيال       ). نيابة عن جمموعة الدول العربية    (والعراق  ) اإلسالمي
  .وجنوب أفريقيا وكوبا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٠٣
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (ثل سلوفينيا   وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل مصر، ومم         - ٣٠٤
  ).اليت هي أعضاء يف اجمللس

  .وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار املراِقب عن فلسطني، بوصفها طرفاً معنياً  - ٣٠٥

  .وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٣٠٦

الع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          لالط. واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٣٠٧
  .٦/١٨األول، القرار 

  احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ( عرض ممثل باكستان ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ٣٠٨
 املَرجَّأ A/HRC/4/L.3الذي يلغي وحيل حمل مشروع القرار  (A/HRC/6/L.4مشروع القرار ) وعة الدول العربيةوجمم

نيابة عـن جمموعـة   (والعراق ) نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(، املقدم من باكستان )من الدورة الرابعة للمجلس 
مت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار بيالروس وجنـوب         وانض).  البوليفارية - مجهورية  (وفرتويال  ) الدول العربية 
  .أفريقيا وكوبا

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب الـيت هـي           (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل سلوفينيا          - ٣٠٩
  ).أعضاء يف اجمللس

  .وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار املراِقب عن فلسطني، بوصفها طرفاً معنياً  - ٣١٠

، )نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللـس            (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣١١
 ١٥ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتنـاع         ٣١أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، الذي اعتمد بأغلبية          

  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل. عضواً عن التصويت
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االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،           :يدوناملؤ
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني،           
غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مصر، املكـسيك، اململكـة العربيـة              

  .، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلندالسعودية

  .كندا  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :املمتنعون  
غواتيماال، فرنسا، الكامريون، مدغشقر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           

  .بانالشمالية، هولندا، اليا

  .وأدىل ممثال كندا واملكسيك ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٣١٢

  .٦/١٩لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣١٣
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   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا- ثامناً 
  ان منظوراً جنسانياً حبث مسألة تضمني عمل جملس حقوق اإلنس- ألف 

، مـسألة   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢١ و ٢٠حبث اجمللس، يف جلستيه العاشرة واحلادية عشرة املعقودتني يف            - ٣١٤
  .وأدارت املناقشة ممثلة كينيا، السيدة ماريَّا إنزومو. تضمني عمل جملس حقوق اإلنسان منظوراً جنسانياً

: ، استمع اجمللس إىل عروض قدمها كـل مـن         ٢٠٠٧سبتمرب  /ل أيلو ٢٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٣١٥
 هوا كانغ، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ والسيدة رادهيكا كوماراسوامي،             - السيدة كيونغ   

 بالسكن الالئق املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة؛ والسيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين
كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب؛ والسيدة شارلوت َبنتش، املديرة التنفيذية ملركـز الريـادة العامليـة           

  .وكانت أمام اجمللس مذكرة إعالمية مقدمة من وفود سلوفينيا وشيلي واملكسيك والنرويج ونيوزيلندا. النسائية

  / أيلـول ٢١ و٢٠ يف اجللستني العاشرة واحلاديـة عـشرة املعقـودتني يف          وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك،      - ٣١٦
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات٢٠٠٧سبتمرب 

نيابة عـن منظمـة املـؤمتر       (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
نيابة عـن االحتـاد      ()٤(، والربتغال )التينية والكارييب أيضاً نيابة عن جمموعة دول أمريكا ال      (، والربازيل   )اإلسالمي
، والسنغال، وسويسرا،   )نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية    (، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وسري النكا       )األورويب

  ؛، واملكسيك، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا)نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(والفلبني، وكندا، وماليزيا، ومصر 

إثيوبيا، وأستراليا، وبنما، وتايلند، وتركيا، وتونس، ومجهورية كوريا،        : راقبون عن الدول التالية   امل  )ب(  
نيابة عن (، وفنلندا، وكولومبيا، واملغرب، ونيوزيلندا ) البوليفارية- مجهورية (وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وفرتويال 

  ؛)النرويج أيضاً

صندوق األمم :  املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا التاليةاملراقب عن هيئات األمم  )ج(  
  املتحدة للسكان؛

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )د(  

ـ   (االحتاد الدويل للجامعيات    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(   ن االحتـاد   أيضاً نيابة ع
الدويل للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة، وعن االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، وعـن حركـة مناهـضة                 
العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، وعن الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، وعن الرابطة النـسائية                

، وعن اجمللس االستشاري األنغليكاين، وعن اجمللس الدويل للمـرأة،          لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا      
وعن منظمة زونتا الدولية، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعن املنظمة النسائية الصهيونية الدولية، وعن مؤسسة القمة                

دولية حلقوق اإلنسان، الرابطة ، اخلدمة ال)العاملية للمرأة، وعن وكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب
التونسية لألمهات، الطائفة البهائية الدولية، جلنة دراسة تنظيم السلم، املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، منظمة               

أيضاً نيابةً عن احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنـصري،           (رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة        
ا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، وعن املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنـسان والتنميـة               وعن منتدى آسي  
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أيضاً نيابة عن   (، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية             ))منتدى آسيا (
متالزمة نقص املناعـة    /لكندية لفريوس نقص املناعة البشري    التحالف الدويل من أجل املرأة، وعن الشبكة القانونية ا        

، هيئـة التـضامن للنـساء       )، وعن منظمة البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديـد           )اإليدز(املكتسب  
  ).أيضاً نيابة عن الرابطة التونسية لألمهات، وعن الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية(األفريقيات 

، أجاب مقدمو العروض ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ و٢٠يف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة املعقودتني يف و  - ٣١٧
  .على أسئلة وأبدوا مالحظات ختامية

، قدمت مديرة املناقشة ملخصاً للمناقشات      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         - ٣١٨
  .وأبدت مالحظاهتا اخلتامية

   من جدول األعمال٨ املناقشة العامة بشأن البند - باء 

، ٨، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧يف اجللسة التاسعة عشرة املعقودة يف         - ٣١٩
  :أدىل فيها املذكورون أدناه ببيانات

، والربازيـل  ) اإلسـالمي نيابة عن منظمة املؤمتر (باكستان  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
نيابة عن جمموعة الدول الصديقة ملشروع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن االستخدام املناسب للرعاية البديلة               (

األرجنتني، وأوروغواي، وأوكرانيا، والربازيل، والربتغال، وجورجيـا،       : املقدمة لألطفال والشروط الالزمة هلا، هي     
شيلي، وغانا، والفلبني، ومصر، واملغرب، واملكسيك، واهلند؛ وأيضاً نيابـة عـن أملانيـا،              والسودان، والسويد، و  

، وبنغالديش، وبريو، ومجهورية    )نيابة عن االحتاد األورويب   ( )٤(، والربتغال )وإيطاليا، وسويسرا، وفنلندا، ونيكاراغوا   
  ا، واليابان؛كوريا، وسلوفينيا، وسويسرا، والفلبني، وكندا، وكوبا، واهلند، وهولند

أستراليا، وآيرلندا، وبوركينا فاسو، واجلزائر، والـسويد، وشـيلي،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وفنلندا، واملغرب، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

منظمة األمم  : لتاليةاملراقبون عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا ا            )ج(  
  املتحدة للطفولة؛

  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان؛: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )د(  

احتاد العمل النسائي، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
ن، الرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية، جلنة األصدقاء العامليـة للتـشاور            الرابطة الدولية للتعاون بني األديا    

أيضاً نيابة عن االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، وعن التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، وعـن              ) (الكويكرز(
جمللس الدويل للمرأة، وعن املنظمة التحالف النسائي الدويل، وعن فرع النرويج للخطة الدولية لكفالة األطفال، وعن ا

طفال، وعن منظمة القرى الدولية     ألالدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية، وعن املنظمة الدولية لكفالة ا           
  .، جلنة احلقوقيني الدولية)إلنقاذ الطفولة
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   النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

  ليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالترتيبات اإلق

نيابة عـن أرمينيـا والـسنغال       (، قّدم ممثل بلجيكا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٢٠
ويف وقـت   . ، املقدم من أرمينيا وبلجيكا والسنغال واملكسيك      A/HRC/6/L.18/Rev.1مشروع القرار   ) واملكسيك

ار كل من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيـا، وأملانيـا، وأوروغـواي،            الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القر     
وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويـسرا، وشـيلي، وصـربيا،          

اململكة املتحدة لربيطانيا وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والكونغو، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومايل، و
  .العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليونان

  . من منطوقه٣ و٢ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل بلجيكا بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرتني   - ٣٢١

 ملا يترتـب علـى       من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقدير          ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٢٢
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ٣٢٣
  .٦/٢٠اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  اصة باملرأة على كامل نطاق منظومة األمم املتحدةإدماج حقوق اإلنسان اخل

، عـرض ممثـل شـيلي مـشروع القـرار           ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     -٣٢٤
A/HRC/6/L.32/Rev.1            ،املقدم من أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأندورا، وأوروغـواي ،

ربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو، وبيالروس، وتركيا، وتيمور            وإيطاليا، وال 
 ليشيت، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،              -

 وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفنلندا، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد،
وكندا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   

ويف وقت الحق، انضم إىل مشروع      . انوآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، واليون       
القرار كل من األرجنتني، وإسرائيل، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، وبورونـدي، وبولنـدا، واجلمهوريـة               
الدومينيكية، وزامبيا، والسلفادور، وصربيا، وغانا، وفرنسا، وكوت ديفوار، وكوسـتاريكا، وليتوانيـا، ومدغـشقر،              

  .دوفا، وهندوراس، وهولندا، واليابانوموريشيوس، ومول

  . من منطوقه٦ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل شيلي بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة   - ٣٢٥

نيابة عن الدول األعضاء يف منظمة      (وأدىل ببيانات بصدد مشروع القرار ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان            - ٣٢٦
  .، وجنوب أفريقيا، ومصر، واهلند)ء يف اجمللساملؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضا

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         - ٣٢٧
  .٦/٣٠اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         -تاسعاً 
متابعـة وتنفيـذ إعـالن      : عصببذلك من أشكال الت   
  وبرنامج عمل ديربان

   احلوار التفاعلي مع اهليئات املكلفة باإلجراءات اخلاصة- ألف 

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

، عرض السيد دودو ديني، املقرر اخلـاص املعـين          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ٣٢٨
، (A/HRC/6/6)باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تقريَره 

  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٩على النحو املطلوب بقرار اجمللس 

 ١٤ ديني يف اجللستني الرابعة واخلامسة املعقـودتني يف          وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك مع السيد         - ٣٢٩
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

نيابة (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإندونيسيا، وباكستان      : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، وبنغالديش، ومجهورية كوريـا،     )نيابة عن االحتاد األورويب    ()٤(تغال، والربازيل، والرب  )عن منظمة املؤمتر اإلسالمي   

نيابة (وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر 
  ، واهلند، وهولندا؛)عن جمموعة الدول األفريقية

، وبلجيكـا، وبولنـدا،     ) اإلسالمية -مجهورية  ( وإسبانيا، وإيران    أرمينيا،: املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وتايلند، وتونس، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، والعراق، وليسوتو، واملغرب، والنرويج؛

  املراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  

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

  جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة       : املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ه(  
  حلقوق اإلنسان؛

رابطة املواطنني العامليني، اجمللس اهلنـدي ألمريكـا        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )و(  
  .اجلنوبية، مؤسسة ديون الشرف اليابانية

  .ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب السيد ديني على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية  - ٣٣٠
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   من جدول األعمال واملناقشة العامة بشأنه٩ التقارير املقدمة يف إطار البند - باء 

  )٦(التقرير الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

، عرضت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقرير        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ودة يف    املعق ١٥يف اجللسة     - ٣٣١
 ٣٠ املـؤرخ    ٤/٩، على حنو ما طلبه اجمللـس بقـراره          (A/HRC/6/4)املفوضة عن مكافحة تشويه صورة األديان       

  .٢٠٠٧مارس /آذار

  اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

، عرضت السيدة جناة احلّجاجي، بصفتها رئيـسة        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥   املعقودة يف  ١٥يف اجللسة     - ٣٣٢
، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي وعمالً بقرار اجمللس         

 ٣١  إىل ٢٧، اليت عقـدت يف الفتـرة مـن          (A/62/375)تقريراً شفوياً عن الدورة التنظيمية للجنة التحضريية        
  .٢٠٠٧أغسطس /آب

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 مقرر  - ، عرض السيد خوان مارتابيت، بصفته رئيس        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٣٣٣
ة اخلامسة  الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، تقريراً شفوياً عن اجلزء الثاين من الدور               

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣، الذي عقد يف الفترة من (A/HRC/6/10)للفريق العامل 

، أجرى اجمللس مناقشةً عامةً بشأن التقارير       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ املعقودتني يف    ١٦ و ١٥يف اجللستني     - ٣٣٤
  :ه ببيانات، أدىل خالهلا املذكورون أدنا٩السالفة الذكر ومناقشةً عامةً بشأن البند 

االحتاد الروسي، وأذربيجـان، وإندونيـسيا، وإيطاليـا،        : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، )أيضاً نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب       (، والربازيل   )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (وباكستان  
تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     : لبلدان التالية املرشحة لعضويته   نيابة عن االحتاد األورويب وا     ()٤(والربتغال

السابقة، وكرواتيا؛ وعن بلدان عملييت حتقيق االستقرار واالنتساب، واحملتمل ترشحها لعضوية االحتاد، وهي ألبانيا،              
وروبية للتجارة احلـرة ويف     ، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األ       )مونِتنِغرو(والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود     

، وبنغالديش، )املنطقة االقتصادية األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابة عن أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا
نيابـة عـن    (وبريو، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وكوبا، وماليزيا، ومصر            

  واملكسيك، ونيكاراغوا؛، )جمموعة الدول األفريقية

األرجنتني، وبنما، وتركيا، وتونس، واجلزائر، ومجهورية كوريا الشعبية : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  ، واملغرب، والنرويج؛) البوليفارية- مجهورية (الدميقراطية، ورواندا، وفرتويال 

                                                      

 .١٠١انظر الفقرة  )٦(
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سالمي الدويل للمنظمات الطالبية، االحتاد     االحتاد اإل : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
أيضاً نيابة عن االحتاد العاملي لليهودية التقدمية، (األورويب للعالقات العامة، االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية 

اً نيابة عن رابطـة     أيض(، االحتاد العاملي لليهودية التقدمية      )وعن رابطة التعليم العاملي، وعن رابطة املواطنني العامليني       
، مجعية أخوية نوتردام، احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، احللقة العاملية لتوافق              )التعليم العاملي 

اآلراء، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، الرابطـة الدوليـة                
راطيني، الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية، الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة             للمحامني الدميق 

أيضاً نيابة عن احتاد احلقوقيني العرب، وعن االحتاد الدويل للجامعيات، وعن االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات                (
االحتاد الدويل للشباب االشتراكي، وعـن التحـالف العـاملي          اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وعن        

جلمعيات الشبان املسيحية، وعن التحالف النسائي الدويل، وعن مجعية الشابات املسيحيات العاملية، وعن احلركـة               
ـ      ن الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وعن حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، وع

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، وعن رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافيـة،               
" لونـد "وعن الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وعن الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، وعـن رابطـة                 

وعن الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شـرق          اإلنكليزية الدولية، وعن رابطة املواطنني العامليني،       
آسيا، وعن الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، وعن هيئة العالقات بني الشمال واجلنوب يف القرن احلادي                

قوق اإلنسان  والعشرين، وعن جلنة احلقوقيني الكولومبية، وعن اللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حل             
والشعوب وتطبيقه، وعن اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وعن املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وعـن مركـز                

ملوارد حقوق الالجئني الفلسطينيني يف اإلقامة واللجوء، وعن منظمة التنمية التعليمية الدولية، وعن املنظمـة      " بديل"
ييز العنصري، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعـن هيئـة التـضامن للنـساء              الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم     

، الزمالة اليابانية للتصاحل، املركز األورويب للقانون والعدالـة، املنظمـة   )األفريقيات، وعن هيئة مراسلون بال حدود    
، املنظمـة   )يا العنـف  أيضاً نيابة عن منظمة الدفاع عن ضحا      (الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

أيضاً نيابة عن البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديد، وعن            (الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية       
  .، املؤمتر اإلسالمي العاملي، مؤسسة سكان العامل)التحالف الدويل من أجل املرأة

ائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس اللجنـة         املعقودة يف اليوم ذاته، قام كل من ن        ١٦ويف اجللسة     - ٣٣٥
 مقرر الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمـل           - التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، ورئيس      

  .ديربان، باإلجابة على األسئلة وأبدوا مالحظاهتم اخلتامية

سةً حلق الرد ممثلو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وسري النكا ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ببيانات ممار  - ٣٣٦
وأدىل ممثل كل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ببيان ثاٍن ممارسةً حلق الرد، بصدد البيانات                . واليابان

  .اليت أديل هبا ممارسة حلق الرد
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  خذة بشأهنا النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املت- جيم 

  تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

، قّدم الرئيُس املقرَّر الذي أوصت باعتمـاده اللجنـة   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٣٧
  .(PC.1/8)التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي 

لنص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء األول، الفـصل         لالطالع على ا  . واعُتمد مشروع املقرَّر دون تصويت      - ٣٣٨
  .٦/١٠٥الثاين، املقرر 

  وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٣٩
وانـضمت يف وقـت   ). نيابة عن جمموعة الدول األفريقية (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.8/Rev.1رار  مشروع الق 

  .الحق إندونيسيا وكوبا إىل مقدمي مشروع القرار

شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقـرة  ) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل مصر      - ٣٤٠
  .الثامنة من ديباجته

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٤١
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ببيان )  اليت هي أعضاء يف اجمللس     نيابة عن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي       (وأدىل ممثل باكستان      - ٣٤٢
  .بصدد مشروع القرار

ببيان تعلـيالً   ) نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ٣٤٣
  .للتصويت قبل التصويت

، ) اليت هي أعضاء يف اجمللـس      نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب      (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣٤٤
 أصوات،  ١٠ صوتاً مقابل    ٣٢أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، فاعتمد بأغلبية            

  :)٧(وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٤مع امتناع 

، باكستان، الربازيل، بـنغالديش،    االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال       :املؤيدون
بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الـصني، غانـا،             
غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكـسيك،           

  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند
                                                      

  .ذكر ممثل غابون يف وقت الحق أن وفده كان يعتزم أن يصوت تأييداً ملشروع القرار )٧(
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أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكـة             :عارضونامل  
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .أوروغواي، أوكرانيا، مجهورية كوريا، اليابان  :املمتنعون  

  .٦/٢١زء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجل  - ٣٤٥

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره            : من اخلطابة إىل الواقع   
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

) األفريقيةنيابة عن جمموعة الدول     (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٤٦
وانـضمت يف وقـت   ). نيابة عن جمموعة الدول األفريقية (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.9/Rev.1مشروع القرار   

  .الحق إندونيسيا وكوبا إىل مقدمي مشروع القرار

 ٢شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة ) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل مصر   - ٣٤٧
  .من منطوقه

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٤٨
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت        (وأدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل سلوفينيا           - ٣٤٩
  ).هي أعضاء يف اجمللس

، )نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللـس            (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣٥٠
 صوتاً، مع امتناع ١٣ صوتاً مقابل ٢٨أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة، فاعُتمد بأغلبية     

  :)٧(وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٥

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، بنغالديش، بوليفيـا،            :املؤيدون
جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانا، الفلـبني، قطـر،             

، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، موريشيوس،          الكامريون
  .نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،   :املعارضون
  .الية، هولندا، اليابانفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشم

  .أوروغواي، الربازيل، بريو، غواتيماال، املكسيك  :املمتنعون  

  .٦/٢٢لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣٥١
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  األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٥٢
وانضمت إندونيسيا وكوبا يف ). نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/6/L.27مشروع القرار 

  .وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقـرة  ) األفريقيةنيابة عن جمموعة الدول (ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل مصر      - ٣٥٣
  .الرابعة من ديباجته وبإدراج فقرة جديدة بعدها

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٥٤
  ). املرفق الثاينانظر(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ببيان ) نيابة عن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس            (وأدىل ممثل باكستان      - ٣٥٥
  .بصدد مشروع القرار

ببيان تعلـيالً   ) نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ٣٥٦
  . قبل التصويتللتصويت

، )نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللـس            (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣٥٧
 أصـوات، مـع     ١٠ صوتاً مقابل    ٣٣أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املعدلة، فاعُتمد بأغلبية           

  .)٧(يت على النحو التايلوكانت نتيجة التصو.  أعضاء عن التصويت٣امتناع 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،           :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني،           

زيـا، مدغـشقر، مـصر،      غانا، غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، مايل، مالي       
  .املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكـة             :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .، مجهورية كوريا، اليابانأوكرانيا  :املمتنعون  

  .وأدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٣٥٨

  .٦/٢٣لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣٥٩

اً عاماً بصدد القرارات ، أبدى املراقب عن شيلي تعليق٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢٢ويف اجللسة   - ٣٦٠
  ).٦/٢٣ و٦/٢٢ و٦/٢١القرارات  (٩املعتمدة يف إطار البند 
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   املساعدة التقنية وبناء القدرات- عاشراً 
   احلوار التفاعلي مع اهليئات املكلفة باإلجراءات اخلاصة- ألف 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 قام السيد تيتينغا فريديريك باسرييه، اخلبري املـستقل   ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ٣٦١
املعني من ِقَبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بعـرض تقريـره           

(A/HRC/4/7) .وأدىل املراقب عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بوصفها البلد املعين، ببيان بشأن التقرير.  

  :وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد باسرييه  - ٣٦٢

  ، ومجهوريـة   )نيابـة عـن االحتـاد األورويب       ()٤(الربتغال: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  كوريا، وكندا؛

  جلزائر؛بلجيكا وا: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

اللجنة االستشارية الوطنية املعنيـة حبقـوق       : املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  
  اإلنسان يف فرنسا؛

  .منظمة رصد حقوق اإلنسان: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )د(  

  .اته اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أجاب السيد باسرييه على األسئلة وأبدى مالحظ  - ٣٦٣

   من جدول األعمال١٠ املناقشة العامة بشأن البند - باء 

، أدىل  ١٠، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البنـد         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     - ٣٦٤
  :خالهلا املذكورون أدناه ببيانات

 )٤(، والربتغال )منظمة املؤمتر اإلسالمي  نيابة عن   (باكستان  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
تركيا، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،        : نيابة عن البلدان التالية املرشحة لعضوية االحتاد األورويب       (

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، - وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب، والبلدان املرشحة احملتملة           
، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ويف املنطقـة االقتـصادية               )مونِتنغرو(اجلبل األسود   و

  ، وبنغالديش، وسري النكا، وماليزيا؛)األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابة عن أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا

  سويد، وشيلي، وكوستاريكا؛بوركينا فاسو، وال: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

أيضاً نيابة عـن االحتـاد      (االحتاد الدويل للجامعيات    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
النسائي الدويل للسالم العاملي، وعن الرابطة الدولية للحرية الدينية، وعن الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ           
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 عقد الشعوب من أجل تعليم حقوق اإلنسان، وعن منظمة اإلنسانية اجلديـدة، وعـن               وجنوب شرق آسيا، وعن   
املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وعن منظمة سوكا غاكاي الدولية، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعن 

، )يئة التضامن للنـساء األفريقيـات     املنظمة النسائية الصهيونية الدولية، وعن مؤسسة القمة العاملية للمرأة، وعن ه          
أيضاً نيابة عن االحتاد الدويل لألِخّصائيني االجتماعيني، وعن (التحالف النسائي الدويل، منظمة سوكا غاكاي الدولية 

االحتاد الدويل للجامعيات، وعن االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، وعن االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي،               
ن باكس رومانا، وعن احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وعن رابطة التعليم العاملي، وعن                وع

الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وعن الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، وعن عقد 
االستشاري األنغليكاين، وعن معهد التركيب الكوكيب، وعن       الشعوب من أجل تعليم حقوق اإلنسان، وعن اجمللس         

منظمة اإلنسانية اجلديدة، وعن املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعـن                 
  ).مؤسسة القمة العاملية للمرأة

   النظر يف مشاريع املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

  قوق اإلنسان يف هاييتحالة ح

، A/HRC/6/L.28، عرض الرئيس مـشروع البيـان        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٦٥
املقدم من األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، والربازيل، والربتغال، وبريو، وشيلي، وغواتيماال،            

  .وهاييت، والواليات املتحدة األمريكيةوفرنسا، وكندا، واملكسيك، والنرويج، 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٦٦
 ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

لالطالع على النص بصيغته املتفق عليها، انظر اجلزء األول، . توافق اآلراءواتفق اجمللس على مشروع البيان ب  - ٣٦٧
  .PRST/6/1الفصل الثالث، بيان الرئيس 

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي

، عـرض ممثـل بورونـدي مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٦٨
A/HRC/6/L.29/Rev.1 قدم من أوغندا، وبوركينا فاصو، وبوروندي، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، وروانـدا،            ، امل

  .ويف وقت الحق، انضمت أنغوال وكوت ديفوار إىل مقدمي مشروع القرار. وزامبيا، وغانا، وموريشيوس

بعـد الفقـرة   ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل بوروندي شفوياً مشروع القرار بإدراج فقرة جديدة يف ديباجته        - ٣٦٩
  .الثانية منها

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٧٠
  ).انظر املرفق الثاين(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 
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لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      .  دون تصويت  واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً،       - ٣٧١
  .٦/٥اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

، عـرض ممثـل كوسـتاريكا مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٧٢
A/HRC/6/L.16)     ع القرار   الذي يلغي وحيل حمل مشروA/HRC/2/L.30  املقدم ) املَرجأ من الدورة الثانية للمجلس ،

من األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وباراغواي، والربتغال، وبنما، وبـريو،      
ربص، وكرواتيا، وكوبـا،    ، وق ) البوليفارية - مجهورية  (وسان مارينو، والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال       

ويف وقت الحق، انضم إىل مـشروع       . وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس     
القرار االحتاد الروسي، وأرمينيا، وإسرائيل، وأندوّرا، وأوكرانيا، والربازيل، وبلجيكا، وبوليفيا، وتايلند، وتركيـا،             

دومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسلوفاكيا،  ليشيت، واجلمهورية ال- وتيمور 
  .وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وغواتيماال، والفلبني، وكندا، وكوت ديفوار، واملغرب، والنمسا

  . من منطوقه٩ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل كوستاريكا مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة   - ٣٧٣

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر      . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         - ٣٧٤
  .٦/٢٤اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

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

، عـرض ممثـل إندونيـسيا مـشروع القـرار          ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٧٥
A/HRC/6/L.21 ونيوزيلندا)نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية(، املقدم من أستراليا، وسري النكا ،.  

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٣٧٦
  .٦/٢٥األول، القرار 

   اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبريياتقدمي

نيابـة عـن االحتـاد      (، عرض ممثل الربتغال     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٣٧٧
، املقدم من إسبانيا، وإستونيا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغـال،          A/HRC/6/L.45مشروع القرار   ) األورويب

وسلوفينيا، يكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وبلج
والسويد، وسويسرا، وغانا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكندا، وكوت ديفـوار، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،                

نيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنـرويج، والنمـسا، وهنغاريـا،          وليختنشتاين، ومالطة، ومايل، واململكة املتحدة لربيطا     
ويف وقت الحق، انضمت إىل مقدمي مشروع القرار ألبانيا، وآيسلندا، وتركيا، ومجهورية مقـدونيا              . وهولندا، واليونان 

  .ريكيةاليوغوسالفية السابقة، وزامبيا، والسنغال، وصربيا، وليبرييا، ونيجرييا، والواليات املتحدة األم
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   ٥ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل الربتغال مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة األوىل من ديباجتـه والفقـرة                    - ٣٧٨
  . من منطوقه

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتـب علـى                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٧٩
  ).انظر املرفق الثاين(آثار يف امليزانية الربناجمية مشروع القرار من آثار إدارية و

نيابة عن الدول األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية اليت هي          (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل مصر          - ٣٨٠
  ).أعضاء يف اجمللس

املعتمدة، انظر  لالطالع على النص بصيغته     . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         - ٣٨١
  .٦/٣١اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
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   تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته السادسة- حادي عشر 
خاندرو ي، أدىل املقرر ونائب الرئيس، السيد ألِ      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٣٨٢

  ).A/HRC/6/L.10/Rev.1(س ، ببيان بصدد مشروع تقرير اجملل)أوروغواي(أرتوسيو 

  .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة  - ٣٨٣

  .وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرِّر بوضع التقرير يف صيغته النهائية  - ٣٨٤

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي  - ٣٨٥
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  املرفقات
  املرفق األول
  جدول األعمال

  .جرائيةاملسائل التنظيمية واإل  - ١البند 

  .التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام  - ٢البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك               - ٣البند 
  .احلق يف التنمية

  .ان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت حقوق اإلنس  - 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 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج : صري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العن  - ٩البند   
  .عمل ديربان    

  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠البند 
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  املرفق الثاين
  ما يترتب على القرارات واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس 

  ية الربناجميةيف دورته السادسة من آثار إدارية وآثار يف امليزان

   والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء-  ٦/٢القرار 

 :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٢ من القرار ٧ و٤ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ١

  قرر متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ملدة ثالث سنوات؛  )أ(  

امية حلقوق اإلنسان أن توفر مجيع املوارد البـشرية واملاليـة           طلب إىل مفوضة األمم املتحدة الس       )ب(  
  الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من أداء واليته على حنو فعال؛

طلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني   )ج(  
  . عمله السنوي، وفقاً لربنامج٢٠٠٨وإىل اجمللس يف عام 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٥٢ ٠٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :، من أجل ما يلي٧ و٢سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرتني 

مي تقرير إىل جملس حقـوق      سفر املقرر اخلاص حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقد          )أ(
  ؛) دوالر٣٥ ٠٠٠(اإلنسان، وللقيام ببعثتني ميدانيتني سنوياً ورحلة إىل نيويورك كل سنة لتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة 

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(سفر املوظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثتني امليدانيتني   )ب(

  ). دوالر٧ ٢٠٠( ها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثتني امليدانيتنيالنقل احمللي، واألمن واالتصال وغري  )ج(

، حقوق اإلنسان، ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب        - ٣
وملا كانت  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨نتني   وامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الس     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦للميزانية الربناجمية لفترة السنتني     

، فإنه سينظر يف احتياجات تلك الفترة يف سياق امليزانية          ٢٠١١- ٢٠١٠فترة والية املقرر اخلاص متتد إىل فترة السنتني         
 .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار. ٢٠١١ - ٢٠١٠الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 باء ٤٥/٢٤٨يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة ، ٤وفيما يتعلق بالفقرة   - ٤
، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ 

ة، وأكدت من جديد أيضاً الرئيسية التابعة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزاني
  .على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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   حقوق اإلنسان والتضامن الدويل-  ٦/٣القرار 

 :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٣ من القرار ٧ و٦مبوجب أحكام الفقرتني   - ١

ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف    قرر، مراعاة منه للحاجة امللحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية             )أ(
تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن              

  الدويل مواصلة االضطالع بواليته، رهناً باستعراض اجمللس هلذه الوالية يف املستقبل القريب؛

ل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بـشأن حـق الـشعوب      طلب إىل اخلبري املستقل أن يواص       )ب(
الـيت سـتعقد يف     (واألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس يف دورته التاسعة                 

  .، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيـذ       ٢٣ ٧٠٠موعه  ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جم          - ٢
، من أجل سفر اخلبري املستقل لعدد من الرحالت يقدر بــثالث رحـالت إىل    ٧ و ٦األنشطة الواردة يف الفقرتني     

إلجراء مشاورات وحضور االجتماع السنوي للمقررين اخلاصني وتقـدمي         ) كل منها ملدة مخسة أيام    (جنيف سنوياً   
  .لس حقوق اإلنسانتقارير إىل جم

، حقـوق   ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا اخلبري املستقل يف إطار البـاب                  - ٣
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ وامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٧- ٢٠٠٦اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

   االحتجاز التعسفي-  ٦/٤القرار 

 :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٤ من القرار ١١و) و(١ و١مبوجب أحكام الفقرات   - ١

قرر متديد والية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة أخرى مدهتا ثالث سنوات، وفقـاً                 )أ(
  ؛١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢لقراري جلنة حقوق اإلنسان 

جاز التعسفي أن يقدم تقريراً سنوياً إىل جملس حقوق اإلنسان          طلب إىل الفريق العامل املعين باالحت       )ب(
  يعرض فيه أنشطته ونتائجه واستنتاجاته وتوصياته؛

طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الفريق العامل املساعدة الالزمة، ال سيما ما حيتاج إليـه مـن                     )ج(
  .يما يتعلق بالبعثات امليدانيةموظفني وموارد ملواصلة االضطالع بواليته بشكل فعال، وخصوصاً ف

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيذ      ٢٠٥ ٣٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :، من أجل ما يلي)و(١ و١األنشطة الواردة يف الفقرتني 

ضور االجتمـاع   سفر أعضاء الفريق العامل حلضور االجتماعات، وسفر رئيس الفريق العامل حل            )أ(
السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وسفر عضوين من أعضاء الفريق العامل للقيـام                

  ؛ ) دوالر١٨٣ ٠٠٠(ببعثتني ميدانيتني سنويا 
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  ؛) دوالر١٤ ٨٠٠(سفر املوظفني ملرافقة عضوي الفريق العامل أثناء البعثتني امليدانيتني   )ب(

لي واألمن واالتصـاالت وغريهـا مـن املصاريف املتنوعـة أثنـاء البعثتني امليدانيتني          النقل احمل   )ج(
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقـوق   ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا الفريق العامل يف إطار البـاب                  - ٣
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  وامليزاني٢٠٠٧- ٢٠٠٦اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

، فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عند ٢٠١١- ٢٠١٠وملا كانت فترة الوالية اجلديدة متتد إىل فترة السنتني 
وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجـة العتمـاد         . ٢٠١١- ٢٠١٠  إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     

  .٦/٤القرار 

 ٤٥/٢٤٨، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة ١١وفيما يتعلق بالفقرة   - ٤
، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول ٢١باء املؤرخ 

ولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من اللجنة الرئيسية التابعة للجمعية العامة املختصة باملسؤ
  .جديد أيضاً على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل بوروندي-  ٦/٥القرار 

 :لي، قام جملس حقوق اإلنسان مبا ي٦/٥ من القرار ٦ و٥ و١مبوجب أحكام الفقرات   - ١

طلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيادة املوارد املخصصة لتوفري املـساعدة                )أ(
  التقنية لبوروندي من خالل مكتبها يف بوجومبورا؛

  قرر متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي ملدة سنة واحدة؛  )ب(

 أن يقدم تقريراً هنائياً إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن فعالية وكفاية التدابري طلب إىل اخلبري املستقل  )ج(
  .اليت وضعت بالفعل موضع التطبيق

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيـذ       ٤١ ٧٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :ي من أجل ما يل٦ و٥األنشطة الواردة يف الفقرتني 

سفر اخلبري املستقل حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة ولتقدمي تقرير إىل جملس حقوق               )أ(
  ؛) دوالر سنويا٢٧ً ٢٠٠(اإلنسان، وللقيام ببعثتني ميدانيتني سنوياً 

  ؛) دوالر سنويا٧ً ٣٠٠(سفر املوظفني ملرافقة اخلبري املستقل خالل البعثتني امليدانيتني   )ب(

احمللي واألمـن واالتصـاالت وغريهـا من املصروفـات املتنوعـة أثناء البعثتني امليدانيتني        النقل    )ج(
  ). سنويا٧ً ٢٠٠(
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، حقـوق   ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا اخلبري املستقل يف إطار البـاب                  - ٣
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  وا٢٠٠٧- ٢٠٠٦اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار

  . من القرار، ستقدم املساعدة التقنية من موارد خارجة عن امليزانية١وفيما يتعلق بالفقرة   - ٤

عين والية املقرر اخلاص امل   : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية     -  ٦/١٢القرار 
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني حبالة

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/١٢ من القرار ٤و) ي(١ و١مبوجب أحكام الفقرات   - ١

مدد والية املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني لفترة               )أ(
  ثالث سنوات؛

   املقرر اخلاص تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛طلب إىل  )ب(

طلب إىل األمني العام وإىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن                   )ج(
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيـذ       ٦٢ ٩٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :من أجل ما يلي) ي(١ و١األنشطة الواردة يف الفقرتني 

سفر املقرر اخلاص حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة ولتقدمي تقرير إىل جملـس حقـوق                 )أ(
  ؛) دوالر٤٥ ٩٠٠( ببعثتني ميدانيتني سنوياً ورحلة إىل نيويورك كل سنة لتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة اإلنسان، والقيام

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(سفر املوظفني ملرافقة املقرر اخلاص خالل البعثتني امليدانيتني   )ب(

عثتني امليدانيتني  النقـل احمللي، واألمـن واالتصاالت وغريهـا من املصروفـات املتنوعة أثناء الب           )ج(
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقـوق  ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطـار البـاب          - ٣
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة الـسنتني     ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عند إعداد          ٢٠١١-٢٠١٠ية املقرر اخلاص إىل فترة السنتني       ونظراً لتمديد وال  
  .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار. ٢٠١١-٢٠١٠ امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني

   بـاء   ٤٥/٢٤٨لسادس من قرار اجلمعية العامة      ، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع ا      ٤وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنـة              ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  

الرئيسية التابعة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جديد أيـضاً                
  .للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةعلى دور ا
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   املنتدى االجتماعي-  ٦/١٣القرار 

 :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/١٣ من القرار ١٤ و٩و) ج(٥ و٥ و٤مبوجب أحكام الفقرات   - ١

قرر أن يواصل املنتدى االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة، ويطلب عقد االجتماع القادم للمنتدى                )أ(
 يف جنيف يف تواريخ مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع جمموعة ممكنة  ٢٠٠٨ عام   خالل

  من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية؛

  قرر أن جيتمع املنتدى االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمل؛  )ب(

ناقشة تفاعلية مع أصحاب واليات اإلجراءات قرر كذلك أن خيصص املنتدى يوماً واحداً إلجراء م   )ج(
املواضيعية التابعني للمجلس بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات املنتدى، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدم إىل              

  اجمللس؛  اهليئات املختصة من خالل

يـات  طلب أيضاً إىل املفوضة السامية أن تيّسر مشاركة ما ال يزيد عن أربعة من أصـحاب وال                  )د(
، بصفتهم خرباء استشاريني ٢٠٠٨اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلـة التابعني جمللس حقـوق اإلنسان يف املنتدى لعام 

املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املـستقل املعـين              املقرر وخباصة اخلبري املستقل    - ملساعدة الرئيس   
  حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛

إىل األمني العام تزويد املنتدى االجتماعي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لالضـطالع         طلب    )ه(
  .بأنشطته ويطلب أيضاً إىل املفوضة السامية توفري كل الدعم الالزم لتيسري عقد املنتدى االجتماعي وإجراء مداوالته

   دوالر سـيكون مطلوبـاً لفتـرة       ١٩٥ ٨٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي       ٢ من أجل خدمات املؤمترات يف إطار الباب         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

ستقدم الجتماعات املنتدى االجتماعي ملـدة        هاء، اإلدارة جنيف، اليت    ٢٨واالجتماعي وإدارة املؤمترات، والباب     
 دوالر سـيكون    ٥٦ ٦٠٠ويقدر أيضاً أن مبلغاً جمموعه      .  من القرار  ٥ و ٤الفقرتني  ثالثة أيام عمل سنوياً، عمالً ب     

 لتغطية تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي املتصلة مبشاركة أربعة من أصحاب ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مطلوباً لفترة السنتني 
، حقـوق  ٢٣ يف إطار الباب ٩و) ج(٥واليات اإلجراءات املواضيعية يف املنتدى االجتماعي املشار إليه يف الفقرتني     

  :٢٠٠٩- ٢٠٠٨وفيما يلي إمجايل االحتياجات التقديرية للفترة . اإلنسان

  بدوالرات الواليات املتحدة  
  ١٩٢ ٠٠٠  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات٢الباب 
  ٥٦ ٦٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ٣ ٨٠٠  نيف هاء، اإلدارة، ج٢٨الباب 

  ٢٥٢ ٤٠٠  اجملموع  
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وفيما يلي االحتياجات من املوارد الالزمة لالجتماعات السنوية اليت سيعقدها املنتدى االجتماعي ملدة يومني على          -٣
رة النحو الذي قررته اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملراد إدراجها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفت                

  : من أجل خدمة املؤمترات وبدل اإلقامة اليومي لعشرة من خرباء املنتدى االجتماعي٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
  بدوالرات الواليات املتحدة  

  ١٣٩ ٠٠٠  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات٢الباب 
  ٤١ ٦٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ٢ ٨٠٠   هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

  ١٨٤ ٠٠٠  اجملموع  

 أعاله والذي أدرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة ٣ دوالر املبني يف الفقرة ١٨٤ ٠٠٠واقترح ختصيص مبلغ    - ٤
 دوالر، املبينة يف ٢٥٢ ٤٠٠الجتماعي البالغة  لتغطية االحتياجات التقديرية للمنتدى ا٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني 

  دوالر لتغطية٦٨ ٤٠٠ يبلغ قدره ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ويقدر نتيجة لذلك أنه سيلزم مبلغ إضايف للفترة .  أعاله٢الفقرة 
تكاليف خدمـة املؤمترات والسفر وبدل اإلقامة اليومي ألربعة من أصحاب واليات اإلجراءات املواضيعية، علـى               

  دوالر يف إطار   ١ ٠٠٠؛ و ٢٣ دوالر يف إطار الباب      ١٥ ٠٠٠؛ و ٢ دوالر يف إطار الباب      ٥٢ ٤٠٠ :النحو التايل 
  . هاء٢٨الباب 

سنوياً لفتـرة    دوالر   ٦٨ ٤٠٠ قدرهـاة  ـون هناك حاجة إىل موارد إضافي     ـكتورغم أن من املتوقع أن        - ٥
 نظراًاحلاضر   وقتوارد إضافية يف ال   لن ُتطلب أية م    هاء، فإنه    ٢٨ و ٢٣ و ٢ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

وسُتواىف اجلمعيـة   . ٦٠/٢٥١ملواصلة جملس حقوق اإلنسان استعراض آليته الفرعية استجابة لقرار اجلمعية العامة            
درة استيعاب الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان وقالستعراض االعامة ببيان موّحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة 

 .املعدلبرنامج العمل يف إطار احملتمل أن تنشأ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني  املقترحةجميةامليزانية الربنا

  املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة -  ٦/١٤القرار 

 :قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي، ٦/١٤قرار ال من ٨ و٧ و١ مبوجب أحكام الفقرات  - ١

 مبا يف ذلـك أسـباهبا        يعىن بأشكال الرق املعاصرة،    اصاً خ قرر أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً        )أ(
  وعواقبها، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة؛

 جملس حقوق اإلنسان مشفوعة طلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطة واليته إىل  )ب(
 واستئصال أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بـالرق،         بتوصيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة      

  املمارسات؛  ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا هذه
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 بشرية ومالية لالضطالع    اخلاص كل ما يلزم من مساعدة      طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر         )ج(
  .بواليته على حنو فعال

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً اعتبـاراً  ٨٥ ٥٠٠ن مبلغاً جمموعه ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أ     - ٢
  : من أجل ما يلي٧ و١، حقوق اإلنسان، لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرتني ٢٣ يف إطار الباب ٢٠٠٨من عام 

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير       /سفر املقرر اخلاص إلجراء املشاورات      )أ(
 ام برحلة سنوية إىل نيويورك لتقدمي تقرير إىل اجلمعيـة         ـ والقي س حقوق اإلنسان عن بعثتني ميدانيتني سنوياً      إىل جمل 
  ؛) دوالر سنويا٤٨ً ٩٠٠ (العامة

 رر اخلاص أثناء البعثتني امليدانيتنيـبرفقة املقالشفويني ترمجني اثنني من املد وـف واحـسفر موظ  )ب(
  ؛) دوالر سنويا٢٩ً ٤٠٠(

  البعثتني امليدانيتني  ـاء أثن ـةى املتنوع ـر واألمن واالتصاالت واملصاريف األخ    ـةنقالت احمللي الت  )ج(
  .) دوالر سنويا٧ً ٢٠٠(

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ الـسنتني    يتاالحتياجات يف فتـر   ويقدر أيضاً أن اعتماد القرار سيؤدي إىل ختفيضات يف            - ٣
على النحو املـبني يف الفقـرتني   ل الرق املعاصرة،  وقف أعمال الفريق العامل املعين بأشكا     ل نتيجة   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و

  :أدناه) ب(و) أ(الفرعيتني 

 دوالر يف إطـار     ١٣٧ ٧٠٠دره  ـايل ق ـ، مبلغ إمج  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني  ق بفترة   ـفيما يتعل   )أ(
  :األبواب التالية

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ١٠٧ ٩٠٠  املؤمتراتإدارة و، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي٢الباب 

 ٢٦ ٥٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

 ٣ ٣٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

 ١٣٧ ٧٠٠ اجملموع 

  كان مـدرجاً    دوالر ٣٠١ ٤٠٠، مبلغ إمجايل قدره     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  فيما يتعلق بفترة    و  )ب(  
  :٢٠٠٩- ٢٠٠٨سنتني  املقترحة لفترة الامليزانية الربناجميةمن ضمن األبواب التالية 

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٢١٧ ٦٠٠ املؤمتراتإدارة واالجتماعي و ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب 

 ٧٧ ٢٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

 ٦ ٦٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

 ٣٠١ ٤٠٠ اجملموع 
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ناشئ عن وقف أعمال الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصـرة يف  صيد غري املنفق ال   ومن املتوقع استخدام الر     -٤
  . لتنفيذ القرارات اليت وافق عليها اجمللس من قبل واليت كان من املقرر تنفيذها باملخصصات احلالية٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة ال

لفترة املقترحة  ناجمية   من امليزانية الرب   ، حقوق اإلنسان  ،٢٣وسُيعاد رصد االعتمادات املتوقعة يف إطار الباب          - ٥
  دوالر٨٥ ٥٠٠بلغ الالزمة هلذا القرار اليت تقدر مب االحتياجات اإلضافية من املوارد     ةتغطيل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
  .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار. حقوق اإلنسان ،٢٣يف إطار الباب سنوياً 

  دوالر يف إطـار    ٦ ٦٠٠و٢ دوالر يف إطار الباب      ٢١٧ ٦٠٠لغة  وفيما يتعلق باالعتمادات املتبقية البا      - ٦
 للفريق العامـل    ، اليت ُرِصدت أصالً   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ املقترحة لفترة السنتني     امليزانية الربناجمية من   هاء   ٢٨الباب  

سان جملس حقوق اإلناالستعراض الذي يقوم به املعين بأشكال الرق املعاصرة، من املتوقع أن ُيعاد رصدها يف ضوء 
وسُتواىف اجلمعية العامة ببيان موّحد باالحتياجات الناشئة       . ٦٠/٢٥١الفرعية استجابة لقرار اجلمعية العامة      آلليته  

 لفتـرة    املقترحـة  درة استيعاب امليزانية الربناجمية   الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان وق      الستعراض  اعن مواصلة   
 .املعدلرنامج العمل بيف إطار احملتمل أن تنشأ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

، فإنه ٢٠١١- ٢٠١٠وملا كانت فترة تعيني املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة متتد إىل فترة السنتني   - ٧
  .٢٠١١- ٢٠١٠سينظر يف احتياجات تلك الفترة يف سياق امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  بـاء  ٤٥/٢٤٨ إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة          يسترعى االنتباه ،  ٨وفيما يتعلق بالفقرة      - ٨
، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنـة              ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  

د أيـضاً   الرئيسية التابعة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت من جدي             
  .على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  منتدى بشأن قضايا األقليات -  ٦/١٥القرار 

 : قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي،٦/١٥قرار  من ال٧ و٦ و٤ و٣ و١مبوجب أحكام الفقرات   - ١

والتعاون بشأن القـضايا     قرر إنشاء منتدى بشأن قضايا األقليات ليكون مبثابة منرب لتعزيز احلوار            )أ(
دينية ولغوية، يقدم مـسامهات مواضـيعية         ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات          

   بقضايا األقليات؛ة املعنية املستقلةوخربات يف أعمال اخلبري

   مواضيعية؛ ملدة يومي عمل ختصص ملناقشاتقرر أن جيتمع املنتدى سنوياً  )ب(

وإعـداد اجتماعاتـه     املنتدىبتوجيه أعمال    بقضايا األقليات    ة املعني ةاملستقلة  اخلبريتقوم  قرر أن     )ج(
 عن املناقشات السنوية الـيت       موجزاً اضمِّن تقريره ُت إىل أن    االسنوية للمناقشة وذلك بالتشاور مع املنتدى، ويدعوه      

  لس؛اجمل لكي ينظر فيها أجراها املنتدى وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل
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 بطريقة شفافة لتسهيل انعقاد املنتـدى       طلب من املفوضية السامية أن تقدم كافة الدعم الضروري          )د(
 لضمان املـشاركة يف      خاصاً ذوي الصلة من كل منطقة يف جلساته، وأن تويل اهتماماً         املصلحة  ومشاركة أصحاب   

   يف ذلك بصفة خاصة متثيل النساء؛املنتدى على أوسع نطاق ممكن وبصورة متكافئة، مبا

 حدود املوارد احلالية لألمم املتحدة، كافة اخلـدمات         طلب إىل األمني العام أن يوفر للمنتدى، يف         )ه(
  .والتسهيالت الضرورية لتنفيذ واليته

فترة  دوالر سيكون مطلوباً سنوياً ل     ١٣٤ ٨٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  : من أجل ما يلي٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

خدمات املؤمترات اليت يتعّين تقدميها إىل املنتدى املعين بقضايا األقليات لدورة سنوية تتألف مـن                 )أ(
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨الجتماعات يف فترة السنتني من ايومي عمل 

 املـشار   املشاركني اآلخرين  بقضايا األقليات و   ة املعني ة املستقل ةالسفر وبدل اإلقامة اليومي للخبري      )ب(
  ؛٦ و٤ و٣إليهم يف الفقرات 

  .االستشارينياخلرباء االحتياجات من   )ج(

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٧٠ ٦٠٠ إدارة املؤمتراتوواالجتماعي  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب 

 ٦٢ ٨٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

 ١ ٤٠٠ نيف هاء، اإلدارة، ج٢٨الباب 

 ١٣٤ ٨٠٠ اجملموع 

 الفريـق العامـل املعـين       اليت جيتمع أثناءها   ةوسيترّتب على اعتماد القرار وقف أيام العمل السنوية الثالث          - ٣
  :للفريق العاملاملخصصة العتمادات احلالية لفترة السنتني فيما يلي بيان باو .باألقليات

  ؛ ٢ دوالر يف إطار الباب ١٤٩ ٥٠٠  )أ(

  ؛٢٣ دوالر يف إطار الباب ٣٤ ٩٠٠  )ب(

  . هاء٢٨ دوالر يف إطار الباب ١ ٩٠٠  )ج(

    أعـاله، الـيت أُدرجـت يف امليزانيـة الربناجميـة           ٣٦وُيقترح إدراج االعتمادات املشار إليها يف الفقرة          - ٤
ومـن   . أعاله ٢ة  يف الفقر املبينة  ، لتلبية االحتياجات املتوقعة للمنتدى املعين بقضايا األقليات         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة  ل

حقـوق  ،  ٢٣ يف إطار البـاب      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة  ل دوالر   ٢٧ ٩٠٠مبلغ إضايف قدره    سيلزم   هاملتوقع بالتايل أن  
األقليات واالحتياجات من االستـشاريني     اإلنسان لتغطية نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي للمنتدى املعين بقضايا           

 .املتعلقة باإلعداد الجتماعات املنتدى
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سـنوياً   دوالر   ٢٧ ٩٠٠ قدرهـاة  ـون هناك حاجة إىل موارد إضافي     ـكتع أن   ــرغم أن من املتوق   و  - ٥
 ملواصلة  نظراًاحلاضر   وقتلن ُتطلب أية موارد إضافية يف ال      ، فإنه   ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   

وسُتواىف اجلمعية العامة ببيان    . ٦٠/٢٥١جملس حقوق اإلنسان استعراض آليته الفرعية استجابة لقرار اجلمعية العامة           
درة استيعاب امليزانيـة    الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان وق      الستعراض  اموّحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة      

  .املعدلبرنامج العمل يف إطار احملتمل أن تنشأ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني  املقترحةالربناجمية

  بـاء  ٤٥/٢٤٨ترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة           يس،  ٧وفيما يتعلق بالفقرة      - ٦
، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة             ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول    ٢١املؤرخ  

، وأكدت من جديد أيـضاً      الرئيسية التابعة للجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية          
  .على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  اجتماع غري رمسي ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة عمل -  ٦/١٦القرار 
  الفريق العامل املعين بالسكان األصليني

ن أة الـسامية  ، قرر جملس حقوق اإلنسان أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحد          ٦/١٦قرار  المبوجب أحكام     - ١
 ملشاركة الدول والشعوب األصلية وغريها من اجلهات صـاحبة           غري رمسي يف جنيف يكون مفتوحاً      تعقد اجتماعاً 

من أجل تبادل    ٢٠٠٧ديسمرب  /اليت ستعقد يف كانون األول     الدورة السادسة املستأنفة للمجلس       وذلك قبل  املصلحة
 .يق العامل املعين بالسكان األصلينيوجهات النظر بشأن أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفر

   دوالر سـيكون مطلوبـاً لفتـرة   ٣٨ ٩٠٠ ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعـه             - ٢
  : النحو التايلعلى،  ٢٠٠٧يف عام يوم غري رمسي ملدة يوم ونصف   اجتماع من أجل عقد ٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني 

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٣٧ ٥٠٠ إدارة املؤمتراتوواالجتماعي  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢ الباب

 ١ ٤٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

 ٣٨ ٩٠٠ اجملموع 

 لعقد ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ هاء من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٨ و٢بابني يف إطار ال ختصص اعتماداتومل   - ٣
بالتفصيل  دوالر   ٣٨ ٩٠٠ فقا للقرار الذي اعتمده اجمللس موارد إضافية يبلغ قدرهـا        وسيلزم و . االجتماع املتوخى 
املوارد اإلضافية املطلوبة بقدر اإلمكان من املوارد املدرجـة يف           أن تستوعب  ومن املتوقع .  أعاله ٢الوارد يف الفقرة    

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
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 متابعة قراري : حملتلة ا  اإلنسان يف األراضي الفلسطينية    حالة حقوق   -  ٦/١٨القرار 
  ٣/١-  ودإ١/١- جملس حقوق اإلنسان دإ

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/١٨  من القرار٢ و١مبوجب أحكام الفقرتني   - ١
   مبا يف ذلك إيفاد بعثات لتقصي احلقائق على حنو عاجل؛٣/١-  ودإ١/١- دعا إىل تنفيذ قراريه دإ  )أ(

طلب إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير                )ب(
 وعن امتثال إسرائيل،    ٣/١-  ودإ ١/١- إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ            

  .السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

نه يف الدورة االستثنائية األوىل جمللس حقوق اإلنسان، قُدم إىل اجمللس بيان شـفوي              وجتدر اإلشارة إىل أ     - ٢
اعتمادات يف  أي  ، حيث أبلغ اجمللس بأنه رغم عدم رصد         ١/١- باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية بشأن قراره دإ       

 على حنو عاجل إىل األرض الفلسطينية    إليفاد بعثة لتقصي احلقائق    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
 دوالر، ستستوعب يف إطار املـوارد العامـة         ٢٧ ٣٠٠احملتلة، فإن تكاليف السفر املرتبطة هبذه البعثة، وقدرها         

 وفيما يتعلق بقرار .، حقوق اإلنسان٢٣يف إطار الباب  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦املدرجة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 لآلثار املترتبة على القرار يف امليزانية الربناجمية مل يقدم إىل اجمللس ، ورغم أن تقديرا٣/١ً- ان دإجملس حقوق اإلنس

لضيق الوقت، أبلغ اجمللس وقت اختاذه القرار بأن املوارد املطلوبة لتنفيذ قرار إيفاد بعثة رفيعة املستوى لتقـصي                  
تقنية واللوجستية الالزمة للبعثة ستلىب قدر اإلمكان من        احلقائق إىل بيت حانون وتقدمي كل املساعدة اإلدارية وال        

 .انـ، حقـوق اإلنـس    ٢٣ار الباب   ـ، يف إط  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني   املوارد املعتمدة للميزانية الربناجمية لفترة    
 دوالر ستلزم لتنفيذ قرار جملس حقوق ١٣٠ ٥٠٠وعقب الدورة االستثنائية الثالثة جمللس حقوق اإلنسان، قُدر أن 

عن التقديرات املنقحة النامجة عـن القـرارات         Add.1)و (A/61/530األمني العام     ويف تقرير  .٣/١- سان دإ اإلن
لس، أبلغ األمني العام اجلمعية العامة يف اجلزء الرئيسي من دورهتـا احلاديـة والـستني                اجملواملقررات اليت اختذها    

  .باملتطلبات املتعلقة بامليزانية املذكورة أعاله

 ٢٧ ٣٠٠ وقـدرها    ٣/١-  ودإ ١/١- هذا البيان إلبالغ اجمللس بأن املوارد املطلوبة لتنفيذ قراريه دإ         ويقدم    - ٣
 ويف الوقت الراهن، ال يزال األمني العام على موقفه السابق، على النحو             . دوالر على التوايل، مل تتغري     ١٣٠ ٥٠٠دوالر و 

احلادية والستني، بأن املتطلبات ستلىب من املوارد اليت اعتمدهتا         الذي أبلغت به اجلمعية العامة يف اجلزء الرئيسي من دورهتا           
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني ، حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجمية لفترة ٢٣اجلمعية العامة يف إطار الباب 

  حقوق اإلنسانومحاية  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز -  ٦/٢٠القرار 

 حلقة تعقد أن  ة السامي ةفوضامل من، طلب جملس حقوق اإلنسان      ٦/٢٠القرار   من   ٢مبوجب أحكام الفقرة      - ١
ضافة، والتحديات اليت تواجهها الترتيبـات     امل تهاة، وقيم سليمن املمارسات ال  أآلراء بش اتبادل  ل ٢٠٠٨عمل يف عام    

ة من خمتلـف    ، مبشاركة ممثلي الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصل         لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    اإلقليمية
وطنيـة حلقـوق    الؤسسات  املراقبني، و امل، و  املهتمة هبا  اء يف األمم املتحدة   ـعضاألدول  ومجيع ال  ،رباءاخلاملناطق، و 

  .كوميةاحلنظمات غري املاإلنسان، وممثلي 
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   دوالر سـيكون مطلوبـاً لفتـرة       ١٣٥ ٢٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
 الـسفر   )ب(و؛  ٢٠٠٨ خدمات املؤمترات لعقد حلقة عمل يف عام         )أ(: ما يلي  من أجل    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني
 حلقة العمل وبدل اإلقامة اليومي لعشرة ممثلني للترتيبات اإلقليمية، وخبريين ميثالن اهليئات املنشأة مبعاهدات               حلضور

اعدة يف تنظيم حلقة العمل وتسيريها وإعداد  استشاري للمس)ج(وواإلجراءات اخلاصة وممثل جمللس حقوق اإلنسان؛ 
  :على النحو التايل، للمجلسالذي سيقدم التقرير 

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٥٣ ٧٠٠ إدارة املؤمتراتو، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢الباب 

 ٨٠ ٨٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

 ٧٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

 ١٣٥ ٢٠٠ اجملموع 

  لفتـرة املقترحـة    هاء مـن امليزانيـة الربناجميـة         ٢٨ و ٢٣ و ٢يف إطار األبواب     ومل ختصص اعتمادات    - ٣
ون هناك  ـكتع أن   ــورغم أن من املتوق   . رار من الق  ٢ الفقرة لألنشطة املتوخاة يف إطار      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني

لن ُتطلب أية موارد    إنه   أعاله، ف  ٢رد تفصيله يف الفقرة     وسبما   دوالر ح  ١٣٥ ٢٠٠ قدرهـاة  ـحاجة إىل موارد إضافي   
 ملواصلة جملس حقوق اإلنسان استعراض آليته الفرعية استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة               نظراًاحلاضر   وقتإضافية يف ال  

 عن مواصـلة    ببيان موّحد باالحتياجات الناشئة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل فترة السنتني    وسُتواىف اجلمعية العامة     .٦٠/٢٥١
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني     املقترحة درة استيعاب امليزانية الربناجمية   الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان وق      الستعراض  ا

  .املعدلبرنامج العمل يف إطار احملتمل أن تنشأ 

تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على     دولية  وضع معايري     -  ٦/٢١القرار 
  صريمجيع أشكال التمييز العن

للجنة املخصصة املعنيـة    أن تعقد ا  ، قرر جملس حقوق اإلنسان      ٦/٢١قرار  من ال ) أ( مبوجب أحكام الفقرة    - ١
  .٢٠٠٨ األول من عام ربعيف الالدورة االفتتاحية لواليتها باملعايري التكميلية 

.  املـؤمترات  اتخبدم فيما يتعلق احتياجات إضافية   ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، من املتوقع أن تنشأ            - ٢
  شفوياً، يف أعقاب اعتماد٢٠٠٦ديسمرب  / يف دورته الثالثة املعقودة يف كانون األول       جتدر اإلشارة إىل أنه مت إبالغ اجمللس      و

. خمصصة معنية بوضع املعايري التكميليـة      آلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على قراره املتعلق بإنشاء جلنة         ، با ٣/١٠٣املقرر  
 ٢٢٧ ٧٠٠منـها    دوالر،   ٦٠٧ ١٠٠  قدرها احتياجات ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة السنتني   ــفتل ستنشأ   هر حينذاك، أن  وقُدِّ

 أن  من املتوقع أيضاًوكان. دورة إضافية للفريق العامل احلكومي الدويللعقد  دوالر ٣٧٩ ٤٠٠ودوالر للجنة املخصصة 
ومل .  للجنة املخصصة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني   فترة دوالر خلدمات املؤمترات يف      ٤٥١ ٨٠٠  قدرها تنشأ احتياجات 

ـ      حيث كان    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦فترة  التكن هناك حاجة إىل ختصيص اعتمادات إضافية يف          ة دورمن املتوقع أن تعقد ال
 .٢٠٠٨االفتتاحية للجنة املخصصة خالل النصف األول من عام 
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صت اعتمادات خلدمة املؤمترات يف     ، ُخصِّ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  لفترة  الالزمة  وفيما يتعلق باالحتياجات      - ٣
اجلمعية العامـة واجمللـس       إدارة شؤون  ،٢، يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٨ املقترحة لفترة السنتني     امليزانية الربناجمية 

  .، اإلدارة، جنيف هاء٢٨والباب االقتصادي واالجتماعي واملؤمترات، 

 ءات ملموسة ملكافحةنداء عاملي من أجل اختاذ إجرا: من اخلطابة إىل الواقع  - ٦/٢٢
  العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب

، قرر جملس حقوق اإلنسان أن جيعل عمل وحدة مكافحة التمييز ٦/٢٢ من القرار ١مبوجب أحكام الفقرة   - ١
ليه تدعى الوحدة من هنا داخل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتسميتها متسقني مع واليتها، وبناء ع

، وتركز أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري وكره          "وحدة مكافحة التمييز العنصري   "فصاعداً  
  . من إعالن ديربان٢ و١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حسب التعريف الوارد يف الفقرتني 

 األمانة أن تسترعي انتباه اجمللس إىل أنه بناء علـى أحكـام              من القرار، تود   ١وفيما يتعلق بأحكام الفقرة       - ٢
النظام األساسي لتخطيط الربامج واجلوانب الربناجمية للميزانية ومراقبة         من املادة الثالثة من      ١- ٣من البند   ) ج(١الفقرة  

االحتـرام   مع  يف مجلة أمور،، يف األمم املتحدةالتخطيط والربجمة وامليزنة عملية  ، ينبغي أن تتم     التنفيذ وأساليب التقييم  
، بالتايل فإن األمني العام هو املختص الكامل لسلطة وصالحيات األمني العام بوصفه املسؤول اإلداري األول للمنظمة

 ٢٠٠٨قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي     كذلك، وبناء على    . الشعب التابعة لألمانة  /بإعادة تسمية الوحدات  
اسـتعراض بـرامج    الربنامج والتنسيق، ختتص هذه اللجنة، يف مجلة أمور، ب نةبشأن جل ) ١٩٧٦) (الدورة األربعون (

توصيات بالنسبة لربامج العمل    الربناجمية الثنائية السنوات للمنظمة وتقدم      دد يف اخلطة    ـاألمم املتحدة على النحو احمل    
  التداخل ضرورة جتنب  مع مراعاة    ،صلة ذات ال  اتالتشريعي ألجهزة صنع السياس    املقترحة من األمانة لتنفيذ القصد    

  .، وبالتايل، فإن جلنة الربنامج والتنسيق هي املسؤولة عن استعراض األنشطة العملية ألي برنامجواالزدواج

  األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي -  ٦/٢٣القرار 

رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر    ، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل       ٦/٢٣قرار  ال من   ١مبوجب أحكام الفقرة      - ١
أنشطة اللجنـة   على أن يشمل    إىل اجلمعية العامة خالل دورهتا الثانية والستني        تقريرها  ديربان االستعراضي أن تقدم     
  .٢٠٠٩عام لمؤمتر ديربان االستعراضي إعداد التحضريية والتقدم احملرز يف 

  دوالر سيكون مطلوباً من أجل سـفر       ٨ ٤٠٠ جمموعه   ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً         - ٢
  .رئيسة اللجنة التحضريية إىل نيويورك لتقدم تقريرها إىل اجلمعية العامة خالل دورهتا الثانية والستني

ملتوقع ومن ا .  للنشاط املشار إليه أعاله    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦يدرج اعتماد يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        ومل    - ٣
  يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة   املعتمدة  دوالر ضمن املوارد ٨ ٤٠٠املطلوب والبالغ قدره بلغ  تيعاب امل مع ذلك اس  

 .، حقوق اإلنسان٢٣يف إطار الباب  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني 
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  االحتفال مبناسبةيعلن عنها   حقوق اإلنسان   طوعية يف جمال    وضع أهداف     - ٦/٢٦القرار 
  عالن العاملي حلقوق اإلنسانإللصدور االستني السنوية بالذكرى 

 :م جملس حقوق اإلنسان مبا يليا، ق٦/٢٦قرار المن ) ج(٢و) ب(٢ و١وجب أحكام الفقرات مب  - ١

جمموعة من  لقيام على أساس توافقي بوضع      العضوية ل عملية حكومية دولية مفتوحة     استهالل  قرر    )أ(
ملا علـى    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً    يذ  للنهوض بأعمال وتنف  حقوق اإلنسان،   يف جمال   طوعية  الهداف  األ

أثناء  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف  يعلن عنها   اإلنسان  الدول من واجبات والتزامات دولية يف ميدان حقوق         
  إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛صدور االستني لاالحتفال بالذكرى السنوية 

يف الـيت سـتعقد     دورتـه   موعد انعقاد   نسان حبلول   جملس حقوق اإل  موافاة  فوضية إىل   امل ادع  )ب(
 إلعالن العاملي؛صدور االستني لالسنوية الذكرى لالحتفال بعلومات عن الربامج واألنشطة املقررة مب ٢٠٠٨يونيه /حزيران

مفتوحة لوضع جمموعة مـن األهـداف       غري رمسية    بعدئذ مشاورات حكومية دولية      ريقرر أن جي    )ج(
جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من خالل مـشروع          لكي تعرض على    ق اإلنسان   حقويف جمال   الطوعية  

  .٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلولاليت ستعقد هناية دورته ه اجمللس يف عتمديقرار 

 دوالر سيكون مطلوبـاً للميزانيـة       ٢١١ ٦٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
 خدمات املؤمترات اليت جيب تقدميها للعملية احلكومية        )أ( من أجل    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني    الربناجمية املقترحة 

 إلعداد املعلومات املتعلقة    ٤-  ف الرتبة تكاليف املوظفني من     )ب(؛ و الدولية املفتوحة خالل املشاورات غري الرمسية     
تقـدمي  إلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان و      اصدور  الستني ل السنوية  الذكرى  لالحتفال ب األنشطة املقررة   وبالربامج  

  : على النحو التايل،ملساعدة يف أعمال املشاورات احلكومية الدولية ملدة ستة أشهرا

  بدوالرات الواليات املتحدة  
 ١٢٢ ٥٠٠ إدارة املؤمتراتوواالجتماعي  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب 

 ٨٥ ٨٠٠ ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

 ٣ ٣٠٠  هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

 ٢١١ ٦٠٠ اجملموع 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفتـرة  ل هاء من امليزانية الربناجميـة  ٢٨ و٢٣ و٢مل ختصص اعتمادات يف إطار األبواب   و  - ٣
ون هناك حاجة ـكتع أن ــورغم أن من املتوق. من القرار) ج(٢و) ب(٢ و١ الفقرات يف إطارلألنشطة املتوخاة 

  فإنه هاء،٢٨ و٢٣ و٢ يف إطار األبواب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة  ل دوالر   ٢١١ ٦٠٠ يبلغ قدرها ة  ـضافيإىل موارد إ  
 ملواصلة جملس حقوق اإلنسان استعراض آليته الفرعية استجابة لقرار          نظراًاحلاضر   وقتطلب موارد إضافية يف ال    لن ت 

الـذي  الستعراض ااجات الناشئة عن مواصلة وسُتواىف اجلمعية العامة ببيان موّحد باالحتي .٦٠/٢٥١العامة   اجلمعية
احملتمل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني     املقترحة ةـدرة استيعاب امليزانية الربناجمي   يقوم به جملس حقوق اإلنسـان وق     

  .املعدلبرنامج العمل يف إطار أن تنشأ 
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  عنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسبك السكن الالئق -  ٦/٢٧القرار 

 :م جملس حقوق اإلنسان مبا يليا، ق٦/٢٧قرار ال من ٩ و٨و) ز (٥ و٥مبوجب أحكام الفقرات   - ١

لحق يف مستوى   املكونة ل عناصر  ال والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من          متديدقرر    )أ(
  ؛سنواتفترة ثالث  لمعيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز

 عن تنفيذ القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني أن يقدم تقريراًطلب إىل املقرر اخلاص   )ب(
  لربنامج عمله السنوي؛، وفقا٢٠٠٨ًوإىل اجمللس يف عام 

عما   شامالً  هنائياً  املقرر اخلاص املنتهية واليته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً             دعا  )ج(
 نتاجات وتوصيات؛واستخيلص إليه من نتائج 

أداء مـن   لتمكينه  فوضة السامية أن تكفل حصول املقرر اخلاص على املوارد الالزمة           املطلب إىل     )د(
  . وجهكملواليته على أ

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياً لتنفيـذ       ٥٣ ٢٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  : من أجل ما يلي٨و) ز(٥ و٥ات األنشطة املشار إليها يف الفقر

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير       /مشاوراتإلجراء  سفر املقرر اخلاص      )أ(
ميدانيتني يف العام ورحلة واحدة إىل نيويورك كل عام لتقدمي تقريـر إىل             والقيام ببعثتني   إىل جملس حقوق اإلنسان،     

  ؛) دوالر٣٦ ٢٠٠( العامة اجلمعية

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(البعثتني امليدانيتني سفر املوظفني ملرافقة املقرر اخلاص خالل   )ب(

البعثتني امليدانيتني   املتنوعة خالل    صروفاتالنقل احمللي واألمن واالتصال وغريها من امل       مصروفات    )ج(
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقـوق  ٢٣اخلاص يف إطـار البـاب   ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر        - ٣
ونظراً لتمديد والية املقرر اخلاص إىل فتـرة الـسنتني          . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عنـد إعـداد امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة                    ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القراروال حاج. ٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني

   بـاء  ٤٥/٢٤٨إىل أحكام الباب السادس من قرار اجلمعية العامة         ، يسترعى االنتباه    ٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
، الذي أكّدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة             ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  

 لجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمدداً           التابعة ل سبة،  الرئيسية املنا 
 من التقرير األول للجنة     ٦٧نتباه إىل الفقرة    الرعي ا تسيكما  .  دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      أيضاً

 يف حدود  "عبارةستخدام  ال الذي أفاد بأن     ٢٠٠١- ٢٠٠٠ة لفترة السنتني    االستشارية عن امليزانية الربناجمية املقترح    
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دام ـادي استخـود لتفـذ األنشطة، ولذلك ينبغي بذل اجلهـ على تنفياً سلبياًأو صيغة مماثلة أثر" املوارد املوجودة
  . يف القرارات واملقّرراتلعبـارةتلك ا

 :ية يف سياق مكافحة اإلرهـاب      واحلريات األساس  اإلنسانحقوق  ة  محاي  - ٦/٢٨القرار 
 واحلريـات   اإلنـسان املعين بتعزيز ومحاية حقـوق        املقرر اخلاص  والية

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  :يلي  مااإلنسانم جملس حقوق ا، ق٦/٢٨قرار ال من ٥، و)ز(٢ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ١

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق       قرر متديد والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية           )أ(
  مكافحة اإلرهاب، ملدة ثالث سنوات؛

  العامة؛  ىل اجلمعيةإىل اجمللس وإىل املقرر اخلاص أن يقدم تقارير منتظمة إطلب   )ب(

فوضة السامية تقدمي كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املطلب إىل األمني العام وإىل      )ج(
  .خلاص لتمكينه من االضطالع بواليته بفعاليةاملقرر ا

   دوالر سيكون مطلوبـاً سنويا٦٦ً ٧٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمـده اجمللس، يقـدر أن مبلغاً جمموعـه           - ٢
  :من أجل ما يلي) ز(٢ و٢لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرتني )  دوالر لفترة السنتني١٣٣ ٤٠٠أو (

حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير       /إلجراء مشاورات سفر املقرر اخلاص      )أ(
نيويورك كل سنة لتقدمي تقرير     ، والقيام برحلة واحدة إىل      ميدانيتني يف كل سنة   بعثتني  لس حقوق اإلنسان عن     إىل جم 
  ؛ ) دوالر٤٩ ٧٠٠ ( اجلمعية العامةإىل

  ؛ ) دوالر٩ ٨٠٠ (امليدانيتنيني البعثتسفر املوظفني ملرافقة املقرر اخلاص خالل   )ب(

 امليدانيتنيالبعثتني  ن، واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة خالل         ـاألم و ل احمللي، ـالنق  )ج(
  .) دوالر٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنـسان،    ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                 -٣
، ٢٠١١-٢٠١٠ونظراً لتمديد والية املقرر اخلاص إىل فترة الـسنتني          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الربناجمية لفترة السنتني     للميزانية

وال حاجة  . ٢٠١١-٢٠١٠ فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عند إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني             
 .إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار

   بـاء  ٤٥/٢٤٨إىل أحكام الباب السادس من قرار اجلمعية العامة         ، يسترعى االنتباه    ٥يما يتعلق بالفقرة    وف  - ٤
، الذي أكّدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة             ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  

 عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمدداً       لجمعية العامة املختصة باملسؤولية     التابعة ل الرئيسية املناسبة،   
 من التقرير األول للجنة     ٦٧نتباه إىل الفقرة    الرعي ا تسيكما  .  دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      أيضاً
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 املوارد  يف حدود  "عبارةم  ستخداال الذي أفاد بأن     ٢٠٠١-٢٠٠٠االستشارية عن امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
 يف لعبارةود لتفادي استخدام تلك اـذ األنشطة، ولذلك ينبغي بذل اجلهـ على تنفي اً سلبي اًة مماثلة أثر  ـأو صيغ " املوجودة

  .القرارات واملقّررات

   حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه-  ٦/٢٩القرار 

  :ا يليمبنسان حقوق اإل م جملسا، ق٦/٢٩قرار ال من ٩و) ه(١ و١ الفقرات مبوجب أحكام  - ١

دد والية املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة                ميقرر أن     )أ(
  البدنية والعقلية لفترة ثالث سنوات أخرى؛

 اجلمعية العامة عمـا     إىل  مؤقتاً ، وتقريراً  اجمللس إىل  سنوياً قدم تقريراً ين  أىل املقرر اخلاص    إطلب    )ب(
  يضطلع به من أنشطة وما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وما يقدمه من توصيات؛

مواصلة توفري مجيع املوارد الالزمة الضطالع املقرر اخلاص بواليته على          السامية  فوضة  املىل  إطلب    )ج(
  .حنو فعال يف حدود املوارد املتوفرة حالياً

   دوالر سيكـون مطلوبـاً سـنوياً     ٥٤ ٣٠٠فقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعـه          وو  - ٢
  :من أجل ما يلي) ه(١ و١لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرتني )  دوالر لفترة السنتني١٠٨ ٦٠٠أو (

اصة وتقدمي تقرير   حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخل    /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات      )أ(
 إىلىل نيويورك كل سنة لتقدمي تقريـر        إواحدة  ، ورحلة   ميدانيتني يف كل سنة   بعثتني  جملس حقوق اإلنسان عن     إىل  

  ؛) دوالر٣٧ ٣٠٠ (اجلمعية العامة

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠ (امليدانيتنيالبعثتني سفر املوظفني ملرافقة املقرر اخلاص خالل   )ب(

 امليدانيتنيالبعثتني  واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة خالل        ن،  ـاألم و ل احمللي، ـالنق  )ج(
  .) دوالر٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنـسان،    ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطار الباب                 -٣
، ٢٠١١-٢٠١٠قرر اخلاص إىل فترة الـسنتني       ونظرا لتمديد والية امل   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للميزانية الربناجمية لفترة السنتني     

وال حاجة . ٢٠١١- ٢٠١٠   السنتنيفإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عند إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة         
 .إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار

  بـاء  ٤٥/٢٤٨من قرار اجلمعية العامة     إىل أحكام الباب السادس     ، يسترعى االنتباه    ٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
، الذي أكّدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامـسة هـي اللجنـة    ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ  

  أيضاً لجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمدداً           التابعة ل الرئيسية املناسبة،   
 من التقرير األول للجنة االستشارية      ٦٧نتباه إىل الفقرة    الرعي ا تسيكما  . دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية     
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"  املوارد املوجودة  يف حدود  "عبارةستخدام  ال الذي أفاد بأن     ٢٠٠١-٢٠٠٠عن امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       
ـ  ـود لتف ـذ األنشطة، ولذلك ينبغي بذل اجله     ـ على تنفي  اً سلبي اًأو صيغة مماثلة أثر     يف  لعبـارة دام تلـك ا   ـادي استخ
  .القرارات واملقّررات

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليربيا-  ٦/٣١القرار 

  :يلي  ، قام جملس حقوق اإلنسان مبا٦/٣١ من القرار ٦ و٣مبوجب أحكام الفقرات   - ١

  دد لفترة سنة واحدة والية اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛قرر أن مي  )أ(

دعا اخلبرية املستقلة إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعاليـة ومـدى                    )ب(
  .كفاءة التدابري املطبقة عملياً

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياً لتنفيـذ       ٥٤ ٤٠٠ جمموعه   ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً         - ٢
  : من أجل ما يلي٦ و٣األنشطة املشار إليها يف الفقرتني 

حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير       /سفر اخلبرية املستقلة إلجراء مشاورات      )أ(
  ؛ ) دوالر٣٨ ٢٠٠(ة  يف السنسنوي إىل جملس حقوق اإلنسان، وسفرها يف بعثتني ميدانيتني

  ؛) دوالر٩ ٠٠٠(سفر املوظفني ملرافقة اخلبرية املستقلة خالل البعثتني امليدانيتني   )ب(

النقـل احمللي، واألمـن، واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة خالل البعثتني امليدانيتني              )ج(
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقـوق  ٢٣شطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطـار البـاب   ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األن       - ٣
 .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

   والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً-  ٦/٣٢القرار 

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٣٢ من القرار ١١ و١٠ و٦مبوجب أحكام الفقرات   - ١

  قرر متديد والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ملدة ثالث سنوات؛  )أ(

طلب إىل األمني العام أن يوفر ملمثله كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته بشكل   )ب(
ص على أن تعمل اآللية بدعم من املفوضية وبالتعاون الوثيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ                 فّعال، وأن حير  

  ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛

دعا ممثل األمني العام إىل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة، تقارير سنوية عن              )ج(
ذ واليته، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا يف ذلك تنفي

  .عن تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت
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   دوالر سـيكون مطلوبـاً سـنوياً       ٥١ ٣٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعـه             - ٢
  :، من أجل ما يلي١٠ و٥لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرتني )  دوالر لفترة السنتني١٠٢ ٦٠٠أو (

حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصـة وتقـدمي    /سفر ممثل األمني العام إلجراء مشاورات       )أ(
 كل سـنة إىل نيويـورك       تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان، والقيام ببعثتني ميدانيتني يف السنة، ورحلة واحدة            

  ؛) دوالر٣٤ ٣٠٠(لتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة 

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(سفر املوظفني ملرافقة ممثل األمني العام خالل البعثتني امليدانيتني   )ب(

النقـل احمللي، واألمـن، واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة خالل البعثتني امليدانيتني              )ج(
  ).والر د٧ ٢٠٠(

، حقـوق  ٢٣ومت تلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت كلف هبا املقرر اخلاص يف إطـار البـاب          - ٣
ونظراً لتمديد والية املقرر اخلاص إىل فتـرة الـسنتني          . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجمية لفترة السنتني      

ة عنـد إعـداد امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة             ، فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفتر       ٢٠١١- ٢٠١٠
  .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني

   باء  ٤٥/٢٤٨إىل أحكام الباب السادس من قرار اجلمعية العامة         ، يسترعى االنتباه    ١٠وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
 أكّدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة            ، الذي ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  

 لجمعية العامة املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكّدت فيه جمدداً           التابعة ل الرئيسية املناسبة،   
 من التقرير األول للجنة     ٦٧ الفقرة   نتباه إىل الرعي ا تسيكما  .  دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      أيضاً

 يف حدود  "عبارةستخدام  ال الذي أفاد بأن     ٢٠٠١- ٢٠٠٠االستشارية عن امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
ود لتفادي استخدام تلك ـة، ولذلك ينبغي بذل اجلهـ على تنفيذ األنشطاً سلبياًأو صيغة مماثلة أثر" املوارد املوجودة

  . يف القرارات واملقّرراتلعبارةا

   متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-  ٦/٣٣القرار 

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٣٣ من القرار ١٥ و١٤ و١٠مبوجب أحكام الفقرات   - ١

أن يرصد تنفيذ هذا القرار وأن يقوم       طلب من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار             )أ(
  ببعثة متابعة إىل ميامنار يف أقرب وقت مناسب له؛

طلب إىل املفوضية أن تقدم للمقرر اخلاص دعماً كافياً، مبا يف ذلك موارد بـشرية ذات خـربة،                    )ب(
  لتيسري أداء الوالية اليت كُلف هبا مبوجب القرار؛

  .السابعة  ا إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتهطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقرير  )ج(
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 دوالر سيكون مطلوباً لتنفيذ األنشطة      ٧٨ ٤٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :، من أجل ما يلي١٤ و١٠الواردة يف الفقرتني 

  ؛)ر دوال١٧ ٠٠٠(سفر املقرر اخلاص إىل ميامنار، وتقدمي تقرير إىل اجمللس   )أ(

إىل ميامنـار   ) املكون من ثالثة موظفني حلقوق اإلنسان وضابط لالتصال األمين        (سفر فريق الدعم      )ب(
  ؛) دوالر٢٣ ٦٠٠(ملرافقة املقرر اخلاص أثناء زيارة املتابعة اليت سيقوم هبا 

الزيـارة   اخلربة االستشارية الالزمة لتقدمي املساعدة املتخصصة للمقرر اخلاص وفريقه فيما يتعلق ب             )ج(
  ؛) دوالر١٧ ٨٠٠(اليت سيقوم هبا املقرر اخلاص إىل ميامنار 

النقل احمللي والسفر داخل ميامنار، والترمجة الشفوية واالتصاالت وغري ذلك من اخلدمات املتنوعة               )د(
  ). دوالر٢٠ ٠٠٠(املتصلة بالبعثة إىل ميامنار 

، حقـوق اإلنـسان،     ٢٣وبة يف القرار يف إطار الباب       ومل ُتدرج االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة املطل        - ٣
كون هناك حاجة إىل موارد     تع أن   ـورغم أن من املتوق   . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      

لن ُتطلب أية مـوارد     ، فإنه   ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني    دوالر   ٧٨ ٤٠٠ قدرهـاة  ـإضافي
 ملواصلة جملس حقوق اإلنسان استعراض آليته الفرعية استجابة لقرار اجلمعية العامـة             نظراًاحلاضر   قتوإضافية يف ال  

الذي يقوم به جملـس  الستعراض اوسُتواىف اجلمعية العامة ببيان موّحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة  . ٦٠/٢٥١
يف إطـار   احملتمل أن تنشأ     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة السنتني    لفتر  املقترحة درة استيعاب امليزانية الربناجمية   حقوق اإلنسان وق  

 .املعدلبرنامج العمل 

   والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان-  ٦/٣٤القرار 

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٣٤ من القرار ٤ و١مبوجب أحكام الفقرتني   - ١

   حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ملدة سنة أخرى؛قرر متديد والية املقررة اخلاصة املعنية  )أ(

يطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورته السابعة اليت                    )ب(
  .٢٠٠٨سبتمرب /، وأن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته التاسعة اليت ستعقد يف أيلول٢٠٠٨مارس /ستعقد يف آذار

 دوالر سيكون مطلوباً سنوياًً لتنفيـذ       ٥٠ ٧٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  :، من أجل ما يلي٣ و١األنشطة الواردة يف الفقرتني 

حضور االجتماع السري لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير       /سفر املقررة اخلاصة إلجراء مشاورات      )أ(
  ؛) دوالر٣٦ ٢٠٠(قيام ببعثتني ميدانيتني يف كل سنة إىل اجمللس، وال

  ؛) دوالر٧ ٣٠٠(سفر املوظفني ملرافقة املقررة اخلاصة أثناء البعثتني امليدانيتني   )ب(
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  ). دوالر٧ ٢٠٠(النقل احمللي واألمن واالتصاالت وسائر املصروفات النثرية أثناء البعثتني امليدانيتني   )ج(

، حقـوق   ٢٣زمة لتنفيذ األنشطة اليت كلفت هبا املقررة اخلاصة يف إطار الباب            وأدرجت االحتياجات الال    - ٣
وال حاجـة إىل خمصصات إضافية نتيجة      . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨اإلنسان، للميزانية الربناجميـة املقترحـة لفترة السنتني       

  .العتماد القرار

   آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية-  ٦/٣٦

 املنقحة شفهياً، قام جملـس حقـوق        ه بصيغت ٦/٣٦ من القرار    ٨ و ٥ و ٣ و ٢ و ١فقرات  مبوجب أحكام ال    - ١
  :اإلنسان مبا يلي

قرر إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويد اجمللس خبربة موضوعية عن حقوق الشعوب األصلية، بالطريقة   )أ(  
  والشكل املطلوبني من اجمللس؛

  اً إىل اجمللس عن أعماهلا؛قرر أيضاً أن تقدم هذه اآللية تقريراً سنوي  )ب(  

قرر كذلك أن تكون آلية اخلرباء مؤلفة من مخسة خرباء مستقلني يتم اختيارهم وفقاً لإلجـراء                  )ج(  
  ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٥٣ إىل ٣٩احملدد يف الفقرات من 

واحلريات األساسية للـشعوب األصـلية   قرر أن يدعو املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان          )د(  
  وعضواً من أعضاء املنتدى الدائم إىل حضور االجتماع السنوي آللية اخلرباء واملسامهة فيه؛

قرر كذلك أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملدة ثالث أيام يف السنة األوىل وبعد ذلك                    )ه(  
  .ملدة تصل إىل مخسة أيام

، حقوق اإلنسان،   ٢٣ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً يف إطار الباب           ١٥ ١٠٠ومت اعتماد مبلغ      - ٢
وتقدر التكلفة الكلية للسفر وبـدل اإلقامـة        . لبدل اإلقامة اليومي ملدة أسبوع للفريق العامل املعين بالشعوب األصلية         

 دوالر  ٣٣ ٠٠٠ىل، وستة أيام لكل سنة تالية، مببلغ        اليومي للخرباء اخلمسة يف آلية اخلرباء ملدة ثالثة أيام يف السنة األو           
 يف   دوالر ١٧ ٩٠٠احتياجات إضافية صـافية قـدرها        وعليه، ستنشأ .  دوالر بعد ذلك   ٣٧ ٠٠٠يف السنة األوىل و   
 دوالر لفترة السنتني لتغطية تكاليف السفر       ٣٩ ٨٠٠ دوالر للسنة التالية، أو ما يعادل        ٢١ ٩٠٠السنة األوىل، و  

  .مة اليومي للخرباء اخلمسةوبدل اإلقا

 من القرار لتغطية تكاليف مـشاركة املقـرر         ٥ومن املتوقع أن تنشأ احتياجات إضافية استجابة للفقرة           - ٣
اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية، وعضو من أعضاء املنتدى الدائم املعـين        

  . دوالر لفترة السنتني٢٨ ٠٠٠الوارد ذكره أعاله، مببلغ بقضايا الشعوب األصلية، على األساس 

، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي ٢وفيما يتصل خبدمات املؤمترات، ُرصد اعتماد يف إطار الباب      - ٤
واالجتماعي وإدارة املؤمترات، لتقدمي خدمات املؤمترات للفريق العامل املعـين بالـشعوب األصـلية والـذي مت                 
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ومبا أن آلية اخلرباء اجلديدة ستحل حمل       . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اظ به يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         االحتف
الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية، فإن احتياجات خدمات املؤمترات اخلاصة هبا سُتلىب يف إطار اسـتحقاقات             

  .الفريق العامل السابق

اجمللس، يقدر من مث أن الكلفة اإلضافية اإلمجالية للسفر وبدل اإلقامة اليومي            ووفقاً للقرار الذي اعتمده       - ٥
  . دوالر لكل فترة سنتني٦٧ ٨٠٠للخرباء اخلمسة وممثلني اثنني ستبلغ 

 دوالر لفتـرة  ٦٧ ٨٠٠ومـع أنـه مـن املتوقـع أن تكـون هناك حاجة إلـى مبلغ إضايف قـدره          - ٦
 أعاله، فلن يلزم يف هذه     ٥، لتلبية االحتياجات املشار إليها يف الفقرة        ٢٣، يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

املرحلة توفري موارد إضافية يف ضوء مواصلـة استعراض اجمللس آلليتـه الفرعية استجابة لقرار اجلمعيـة العامـة            
لس لآللية الفرعية   وسُتواىف اجلمعية العامة ببيان موحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة استعراض اجمل          . ٦٠/٢٥١

وقدرة االستيعاب احملتمل أن تنشأ عن اخنفاض احتياجات برنامج العمل املعدل يف إطار امليزانية الربناجمية املقترحة                
وستواىف اجلمعية العامة أيضاً يف ذلك الوقت باالحتياجات اليت ستكون قائمة بعد            . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   
  . املقررات اليت سيتخذها اجمللس بشأن ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني         - ٦/٣٧
  على أساس الدين أو املعتقد

  :، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي٦/٣٧ من القرار ٢٢ و٢١ و١٩ و١٨مبوجب أحكام الفقرات   - ١

  ملعتقد لفترة ثالث سنوات أخرى؛قرر متديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو ا  )أ(  

طلب إىل األمني العام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املوارد الالزمـة لتمكينـها مـن                   )ب(  
  االضطالع بواليتها على أمت وجه؛

  طلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛  )ج(  

 املقررة اخلاصة أن تقدم التقارير املتأخرة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله الـسنوي، وأن               طلب إىل   )د(  
  .٢٠٠٩تقدم تقريرها السنوي التايل يف عام 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٦١ ٣٠٠ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغاً جمموعه            - ٢
  : من أجل ما يلي٢٢ و٢١ و١٨شطة الواردة يف الفقرات سيكون مطلوباً سنوياً لتنفيذ األن

أو حضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي       /سفر املقررة اخلاصة إلجراء مشاورات و       )أ(  
تقرير إىل اجمللس، والقيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة، والتوجه إىل نيويورك مرة يف السنة لتقدمي تقريرها إىل اجلمعيـة      

  ؛ ) دوالر٤٤ ٣٠٠(ة العام

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(سفر املوظفني ملرافقة املقررة اخلاصة أثناء البعثتني امليدانيتني   )ب(  
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  النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة أثنـاء البعثـتني امليـدانيتني                 )ج(  
  ).  دوالر٧ ٢٠٠(

، ٢٣شطة اليت تدخل يف والية املقرر اخلاص، يف إطار البـاب            وقد أدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األن       - ٣
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد إىل    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         

ية املقترحة لفترة   ، فإنه سيتم النظر يف احتياجات هذه الفترة عند إعداد امليزانية الربناجم           ٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني   
  .وال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد هذا القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 ٤٥/٢٤٨، يسترعى االنتباه إىل أحكام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامـة             ١٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
لى أن اللجنة اخلامسة هـي      ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد ع       ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١باء املؤرخ   

اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية العامة واملنوط هبا املسؤوليات املتعلقة باملسائل اإلدارية ومسائل امليزانيـة،        
 ٦٧كما اُسترعي انتباه اجمللس إىل الفقرة . وأكدت فيه جمدداً على دور اللجنة االستشارية لشوون اإلدارة وامليزانية

، اليت أفادت فيها    ٢٠٠١- ٢٠٠٠رير األول للجنة االستشارية عن امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           من التق 
أو صيغة مماثلة يف القرارات أثراً سـلبياً علـى تنفيـذ            " يف حدود املوارد املوجودة   "اللجنة بأن الستخدام عبارة     

  .لعبارة يف القرارات واملقرراتاألنشطة؛ ولذلك ينبغي بذل اجلهود لتفادي استخدام تلك ا

   حالة حقوق اإلنسان يف هاييت- ٦/١/الرئيس

، دعا جملس حقوق اإلنسان اخلـبري املـستقل         ٦/١/لرئيسا ، من البيان الرئاسي   ٨مبوجب أحكام الفقرة      - ١
  .املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت إىل مواصلة مهمته وإطالع اجمللس عليها يف دورته الثامنة

 دوالر مـن دوالرات     ٤٨ ٢٠٠فقاً للبيان الرئاسي الذي اعتمده اجمللس، يقدر أن مبلغـاً جمموعـه             وو  - ٢
  : من أجل ما يلي٨الواليات املتحدة سيكون مطلوباً سنوياً لتنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة 

لـس،  سفر اخلبري املستقل حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقريـر إىل اجمل              )أ(  
  ؛) دوالر٣١ ٣٠٠(والقيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة 

  ؛) دوالر٩ ٧٠٠(سفر املوظفني ملرافقة اخلبري املستقل أثناء البعثتني امليدانيتني   )ب(  

النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغري ذلك من املصروفات املتنوعة أثناء البعثـتني امليـدانيتني                )ج(  
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

رجت بالفعل االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت تدخل يف والية اخلبري املـستقل يف إطـار                وقد أد   - ٣
 وامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦، حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         ٢٣الباب  

  .٦/١/ الرئيس،البيان الرئاسيوال حاجة إىل خمصصات إضافية نتيجة العتماد . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
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  املرفق الثالث

  احلضور

  األعضاء

  االحتاد الروسي

، السيد ألكسندر ماتفيف،    **، السيدة مارينا كورونوفا   **، السيد أوليغ ماجلينوف   ∗السيد فالريي لوشينني    
، السيدة نتاليا السيد أليكسي غولتاييفالسيد بافيل شرنيكوف، السيد أليكسي أكزجييتوف، السيد يوري بويشينكو، 

السيد رومان كاشاييف، السيد فاالنتان ماليارشوف،      السيد سريغي كوندراتييف،    زولوتوفا، السيدة غالينا خفان،     
 السيد بافيل سبيتسني، الـسيدة آنـا        السيد سيمني ليابيشيف،  السيدة مارينا فيكتوروفا،    السيد ألكسندر شيدرين،    

  إكتارينا ياروفيتسينا أوجينيا فيدورتشينكو، السيدة ةدالسيدة إيلينا ماكيف، السينيشيبورينكو، 

  أذربيجان

، السيد سيمور ماردالييف، السيد آزاد جعفروف، السيد حممد طاليبوف، السيد           *السيد إلشني أمريبايوف  
  حبيب ميكاييلي، السيدة نايال روستمزاد، السيد إميل حسنوف، السيد سعدي جافاروف

  األردن

 ،السيد حسام احلسيين، السيد بشار أبو طالب، السيد حسام قدح، السيد حممد هنداوي            ،  ∗السيد موسى بريزات    
  السيد معتز حياصات، السيد نايف الفرج

  أملانيا

، السيد مارتن هوث، الـسيد      **، السيدة برجييتا زيفكر أبري    *، السيد رينهارد شويب   *السيد غونتر نوكه    
 كالبش، السيدة أنكي كونراد، السيد يوهانس غاليزر، الـسيد          غريغور شوتن، السيد يوريغ أستون، السيد مايكل      

  بيتر روثن، السيد غونار بريكماير، السيدة كارين بوش، السيدة إيزابيل كارنريو

  إندونيسيا

بين يان بيتر السيد  السيد خوسيه تافاريس، ،**، السيد غوسيت آغونغ فيساكا بوجا*السيد مكارم ويبيسونو  
كمابراديبتا إيزونومو، السيدة إنداه نوريـا سـافيتري، الـسيد          السيد   سيتياوايت فريمان،    سياهان، السيدة ويويك  

  إيروانسياه خملص، السيد إريك مانغجايا

                                                      

  .ممثل  *
  .مناوب  **
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  أنغوال

، السيد ألفارو كابيغانو كامبريي، السيدة ماريا    **، السيد خوسيه سيلفا   *السيد أركاخنو ماريا دو ناسيمنتو      
ا أنطونيو، السيد أرماندو أورليو، السيدة إيفيجنيا دوس برازيرس خورخيه، الـسيدة         تريزا مانويال، السيدة لويزا بوت    

  سيلفيا دو ناسيمنتو لوندا، السيد باولو فاظ دا كونسيكاو

  أوروغواي

، السيد غابرييل وينتر، السيدة لورديس بوين، السيدة بولني دافييس، السيدة آنا            *السيد أليخاندور أرتوسيو    
  لورا بينهريو

  انياأوكر

، السيدة سفيتالنا هومونوفسكا، السيدة تتيانا سيمينتوتا، **، السيد يفهن بريشيدا∗السيد فولودميري فاسيلنكو
  السيدة أولينا بترنكوالسيد أندريي نسترينكو، 

  إيطاليا

ليتا ، السيد روبرتو فاليانو، السيدة نيكو**، السيد باسكوايل دافينو**السيد جيوفاين كاراتشيولو دي فييتري  
بيتشرييللو، السيدة جيوديتا جيورجيو، السيد فيليبو سينيت، السيدة ماجا بوفا، السيد باولو جيزو، السيدة كريستينا               

  كارلييت، السيدة سيلفيا دوديرو

  باكستان

السيد مرغوب سليم  السيد أفتب خوخر، ، السيد مزهر إقبال،** السيدة هتمينا جاجنوا،*مسعود خانالسيد   
السيد عطية إقبال، الـسيد حممـد       السيد سيد علي غيالين، السيد أمحر إمساعيل،         مريان أمحد صديقي،     السيدبات،  

  السيد منصور أمحدتوحيد زمان خان، السيد أرزو سيدة، 

  الربازيل

مارسيا ماريـا  ، السيدة ∗∗نا لوسي جنيت كابرال بيترسنآالسيدة ، ∗السيد سريجيو أبريو إي ليما فلورينسيو    
، السيدة سيلفيان توزي بروور، السيد موريو فيريا كومنيسكي، السيدة ميلينا إسبيشيت مايا،             **فاكانيتأدورنو كا 

  السيدة كالرا مارترت سولون، السيدة كاميال سريانو جيونشييت

  بنغالديش

، السيد ديبابريا باتاشاريا، السيد مسعود بن املؤمن، الـسيد حممـد مـستظفر              *السيد حممد مطهر حسني     
  أمحد، السيد مسعود املنان. ن، السيد حممد عنايت ماوال، السيد عندليب إلياس، السيد نعيم أالرمح
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  البوسنة واهلرسك

، السيدة ميارسا حمرماجيك، السيد مريزا بينجو، السيدة دراغانا أندليك، الـسيدة  *السيد جادرانكا كامليتا    
  أنيسا كوندوروفيك

  بوليفيا

 السيدة دينيس رودريغز بالنكو، السيدة أليسيا مونيوز أال، السيدة زانـدرا          ،*السيدة أجنليكا نافارو يانوس     
  رودريغيز كامبوي

  بريو

يغا، السيد أليخاندرو نريا ف، السيد خوان بابلو **، السيد كارلوس شوكانو*نسوفيفاالسيد إيدورادو بونسي   
  دانيال زيغاراشانتشيس، السيد إنيت سيبايوس، السيد 

  مجهورية كوريا

 يونغ يل، -  بوك تشانغ، السيد سانغ - السيد جاي ، ** هي تشانغ - السيد دونغ   ،  * جو يل  - سونغ  سيد  ال  
 -  يول كيم، السيد شونغ      - جيونغ  وو كيم، السيد     -  يلف هيم بيك، السيد     - السيد بوم    مني ليم،    - السيد هون   

   تاي يل-  جينغ يونغ، السيد سوك - هوم كيم، السيد هيون 

  جنوب أفريقيا

السيدة السيدة بيواله نايدو،  مونتويدي، السيد صمويل كوتاين، .، السيد بيتسو د*يدة كالودين متشايلالس  
  لويز غراهامتلهاكو، السيدة مكتالرينغ 

  جيبويت

  *السيد حممد زياد دواله  

  رومانيا

السيدة لريو،  السيدة أدينا ستو  السيد نيكوالي بليندو،     السيد أدريان سيوبرياغ،     ،*ستيلوتا أرهريي السيدة    
  إلزابيتا دافيد

  زامبيا

 السيدة سينديزو   ، السيدة أنسيال سيتجيال، السيد ألفونسو زولو،      **، السيد ماتياس داكا   *السيد لف متيسا    
  كانكازا، السيد مارتن لوكوازا، السيدة إينونج ميوين، السيدة سوزن واجنالين
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  سري النكا

 ياسانتا كوداغـودا،    فرناندو، السيد . س. ي. ينتا، السيد و  ، السيد راجيفا وجيس   *السيد دايان جاياتييكي    
 أمـري أجـود،     . ل . أماراورداين، السيد سوميدا إيكاناياكي، السيد أُ      . د .ك. ة شرياين غونيتييكي، السيد ج    السيد
 السيد نيمال كوالتونغ، السيد رافيندرا ويكرماسـينغيه،      السيد الكشان دي سويزا،     ة مانوري ماليكاراتشي،    السيد

  السيدة سوباشيهي بونشيهييت

  لوفينياس

، السيدة إيفا توميك، السيدة مسيليانا كنيز، السيد أنطون نوفاك، الـسيد دومينيـك              *السيد أندريه لوغار    
  فريليه، السيدة فيسنا موكوريل، السيدة جانا موزي، السيدة زيفا نيندل، السيدة أندريا كورينسيك

  السنغال

السيد يد بباكار كارلوس مبياي، السيد عبدو سالم ديالو، السيد سامبا فاي،      الس ،*السيد موسى بوكار يل     
إحلاجي أبو بوي، السيد عبد الوهاب حيدرة، السيد مامدو سيك،          داوودا ماليغي سينيه، السيد نديام غاي، السيد        

  ة سينابو ديالالسيد

  سويسرا

السيدة ا غرميينغر، السيدة ناتايل كوهلي،  توم، السيد**، السيدة مورييل بريسيت كوهني*السيد بليز غوديه  
السيد مارتن كلمينيس، السيد مريكو جيولييت، السيد جوهاشيم كريكان، السيدة ناتـايل غراجنـان،        ن تو ديونغ،    آ

  السيد رالف هيكنر، السيدة تامارا مونغر، السيد أوليفيه زيندر، السيدة جانني فولكن، السيدة كريستني بوسر

  الصني

السيد يوشينغ كي، السيدة شياوشيا ريـن،       ،  **، السيد جينغ زهاو   **السيد ييفان ال  ،  *دونغ يل باوالسيد    
   يي جانغ، السيد شيانفنغ زهو، السيدة يان يل، السيدة يينغ شو، السيد بو كيانلسيدا

  غابون

 لوزيه، السيدة صامؤيل نانغ نانغ، السيدة أديل باتريسيا، السيد ديودوين ندياي، السيد *السيد باتريس توندا  
  أنغون أبينا

  غانا

  السيدة فالريي أوتوكوور أمـايت، الـسيدة جـني غاسـو،        ، السيد بول آرَيْن،     *ديودوبآه  السيد كوابينا     
  السيدة لوريتا أسييدو
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  غواتيماال

إنغريد مارتينيس سيتفاين هوشستيتر، السيدة السيدة أخنيال شابيس بّييت، السيدة  ،*السيد كارلوس مارتينيس  
  .ال، السيدة إليزابيت بالديس رانك دي سبرييسنيغاليندو، السيدة سوملي باريوس مونزون، السيدة سوليداد أّرو

  فرنسا

السيد ميشيل دوسان، السيدة سيلفي بريمان، السيد مـارك جيـاكوميين،   ، * باتسيت ماتيي  - السيد جان     
لسيد دانيال فوجني، السيد فرانسوا فانـدوفيل،       السيد كريستوف غيلو، السيد جاك بيليه، السيد آرمون ريبريول، ا         

السيد برترناند بيجـو    السيد فابيان فيشي، السيد رافاييل دروزفسكي، السيد إميانويل بينيدا، السيد رافاييل تراب،             
  دوفال، السيد مصطفى حمراج، السيدة كريستني غيتان

  الفلبني

، السيد خيسوس إنريكه غارسيا، الـسيدة       **ست، السيدة خونيفري ماهيلو و    *بازيليو. السيدة إرليندا ف    
  اليسل فرينانديس، السيد دينيس ليباتان، السيدة ماريا ترييزا ليباتان

  قطر

، السيد عبد اهللا صفر احملنـدي، الـسيد         **، السيد خالد بن جاسم الثاين     *السيد عبد اهللا فالح الدوساري      
يد حممد سعيد الطيب، السيدة هنادي نظـام الـشفيعي،          مشعل علي العطية، السيد منصور عبد اهللا السليطني، الس        

السيدة مرمي إبراهيم املالكي، السيد عبد اهللا احملندي، السيد صاحل سعيد الشاوي، السيد صاحل سعيد املري، الـسيد                  
  صعود اجليدة

  الكامريون

 أيولو، السيد   يل مفوندو ؤالسيدة أوديت ميلونو، السيد سام    السيد ياب عبدو،    ،  *السيد فرانسيس نغانتشا    
  جان برتراند أتيبا مفوموالسيد بريتان بيدميا، السيد ، امميشيل ماهويف، السيدة شانتال نا

  كندا

السيد جون فون كوفمـان،     ،  ، السيد روبرت سنكلري   **السيد تريي كورمييه  ،  *ماريوس غرينيوس السيد  
سيدة هيدي مي مسيـث، الـسيدة راشـيل         ة جواهان فورسيت، السيدة ناديا ستيوير، السيد دانيال أوملر، ال         السيد

  كلوتييه، السيد كيث مسيث، السيد آالن توربيت، السيد وين لورد

  كوبا

، السيد يوري أرييل غـاال      *، السيد رودولفو رّيس رودريغيس    *السيد خوان أنتونيو فرنانديس باالسيوس      
 أبيل ال د ريسفيل بينو ألباريس، السيدالسيالسيد ماركوس غربيل يونش،   ، السيدة ماريا دل كارمن هرييرا،       **لوبيز

  رافاييل غارسيا كوالداروزا دومينغيز، السيد 
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  مايل

، السيدة فطوماتا ديـال، الـسيد       السيد احلكوم مايغا  ،  ، السيد سيكو كاسي   ∗السيد صّديقي األمني سو     
  بكاري دومبيا

  ماليزيا

  سى خمتار، السيد إدهام مو**، السيد حممد زين عمران*السيدة كينغ يب هسو  

  مدغشقر

  ، السيدة كالرا أندريانياكا، السيد جان بيري راكوتونريينا*مبلوسوناالسيد ألفريد ر  

  مصر

، السيد أمحد إيهاب مجال الدين، السيد عمر رشدي، السيد          **، السيد أمني ماليكة   *السيد سامح شكري    
  عمر شليب

  املكسيك

، السيد خوسيه **، السيد أليخاندرو نيغرين**أوليفييهالسيدة مابيل غوميز ، *السيد لويس ألفونسو دي ألب  
 السيد فيكتور خنينا، السيدة  السيد غوستافو توريس،لسيدة إيليا سوسا، السيدة ماريانا أوليفريا،، ا**أنطونيو غيفارا

   ألبريتو أورتيغاسيا برييس، السيداغر

  اململكة العربية السعودية

السيد عبد العزيز اهلنادي، الـسيد      احلسني، السيد عبد اللطيف الغمدي،       السيد زيد    ،*السيد عبد الوهاب عطار     
السيد عبد اهللا الشيخ، السيد فؤاد راجـح،        عادل حممد اخلسالن، السيد نايـف مواال العتييب، السيد أمحـد العقيـل،           

  العزيز السديريسعيـد زهـراين، السيد رزق الرئيس، السيد عبد فهد العيسى، السيد علي هبايثم، السيد السيد 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيدة كاتريونا السيدة هلني أبتون، السيد روب ديكسون، ة ريبيكا ساجار، ، السيد∗السيد نيكوالس ثورن  
ايكل م دينيس ريغان، السيدة ةالسيدالسيد ديفيد جاكسون، السيدة كارتني بياي، السيد روبرت الست، غاسكيل، 

بول إدواردز، السيدة كارولني ريس، السيدة إيزابيل جاك، الـسيدة ترييـزا            سيلفيا شابز، السيد    واتسون، السيدة   
  مكغراث، السيدة فيكتوريا شاالكومب، السيد بول بنتال، السيد مزيار جامنجاد، السيدة إميا فريزر

  موريشيوس

، السيد هامبرياجن نارسـينغن، الـسيد   ** التونا، السيد حممد إقبال *السيد شري بابو شكيتان سريفانسنغ      
  فيشواكارماه مونغور، السيد هوميس كومار سوكماين، السيدة رينا ويلفرد رين
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  نيجرييا

. ك. وزو نووبو، الـسيد م ، السيد فرانك إيسوه، السيد أ**، السيد بايو أجاغيب   *السيد مارتن أوهومواهبي    
أوكارو، الـسيد   . يد جون غانا، السيد مصطفى كيدا، السيد كولومبوس أ        إبراهيم، السيد أوزيتادينما أناييدو، الس    

سانيا أوغوكوادي، السيد أوبينا أونوو، السيد جيموه بالوغوم، السيد جريوم أيبو، السيد حممد حيدرا، السيد إسحق 
  شيين. ن. إيدو، السيد د

  نيكاراغوا

  ورمان سوماريبا، السيد نستور كروز تورونو، السيد ن*السيدة أليسيا مارتن  

  اهلند

، السيد راجيف شاندر، السيد كوماريـسان إيالنغـو،   **، السيد موهندر غروفر*السيد سواشباوان سينغ   
  نوتان ماهاوار، السيدة راشيتا بانداري السيد مونو ماهاوار، السيد ،السيد فيجاي كومار تريفيدي

  هولندا

السيدة هيدا روبري يان سيبني،  السيد ،** فان دي كوبييو كابييين ماريون، السيدة*السيد بودوين فان إينينام  
 السيد يوريس غيفني، السيدة نينا يانسن، السيدة إيستر فان ويل، السيد أرجان هامربغر، السيد دينـيس              سامسون،

  دي جونغ، السيد جوهانات غيمريز، السيدة نينكي وجيمينغا

  اليابان

، السيد تيتسويا كيمـورا،     **السيد هريوشي مينامي   ،**غاوايو ميا ك، السيد ما  *السيد إيشريو فوجيساكي    
مازايوكي ، السيدة يوكيكو هارميوتو، السيدة ماساكو ساتو، السيد         أكريا ماتسوموتو السيد أوسامو يامانكا، السيد     

ساكانيوا، السيد توشيموين سايغوزا، السيد ناتسوكو أوكاهارا، السيدة مرياي ماروو، السيد ديريك سـيكليكي،              
  شينيشي هريوزالسيدة تومومي شيوا، السيد 
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  الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني
  إثيوبيا

  ألرجنتنيا
  أرمينيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أندورا

  أوزبكستان
  أوغندا
  ) اإلسالمية-  مجهورية(إيران 
  آيرلندا
  داآيسلن

  باراغواي
  البحرين
  بربادوس
  الربتغال

  بروين دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  وسبوركينا فا
  بوروندي

  بولندا
  تايلند
  تركيا
  تشاد
  تونس

  جامايكا

   اجلبل األسود
  اجلزائر

  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  يا املتحدةمجهورية ترتان

  الدميقراطية  ليشيت- مجهورية تيمور 
  اجلمهورية الدومينيكية

  اجلمهورية العربية السورية
  كوريا الشعبية الدميقراطية مجهورية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  اليوغوسالفية ة مقدونياـمجهوري
   السابقة 

  الدامنرك
  الرأس األخضر

  رواندا
  زمبابوي

  سان مارينو
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سنغافورة
  السودان
  السويد
  شيلي
  صربيا
  العراق
  عمان
  غينيا

  غينيا االستوائية
  فنلندا

  فييت نام
  قربص

  كازاخستان
  

  كرواتيا
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبرييا
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  مدغشقر
  املغرب
  ملديف
  موريتانيا
  موزامبيق
  مولدوفا
  ميامنار
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  نيوزيلندا
  هاييت

  هندوراس
  هنغاريا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليونان
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  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني
  الكرسي الرسويل

  املراقبون اآلخرون
  فلسطني

  األمم املتحدة
  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني   ية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمفوض

     الفلسطينيني يف الشرق األدىن  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة

  صندوق النقد الدويل  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 االحتاد الدويل لالتصاالت  منظمة العمل الدولية

 املنظمات احلكومية الدولية

  جامعة الدول العربية  االحتاد األفريقي
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية  جملس أوروبا

  منظمة املؤمتر اإلسالمي  االحتاد األورويب
  كيانات أخرى

  مجاعة فرسان مالطة

  املنظمات غري احلكومية
  املركز االستشاري العام

  املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز  سيوي للموارد القانونيةاملركز اآل
   الرابع العامل-احلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة   مؤسسة كاريتاس الدولية

  التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة  جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي
  اإلنسانية اجلديدة   االستشاريةعالقةمؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات ال

  اجمللس النروجيي لالجئني     باألمم املتحدة
  احلزب الراديكايل عرب الوطين   العامل الثالث- مركز أوروبا 

  مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة  هيئة الفرنسيسكان الدولية
  حدةاالحتاد العاملي لرابطات األمم املت  جلنة األصدقاء العاملية للتشاور
  احلركة العاملية لألمهات  الرابطة الدولية للحرية الدينية

  مؤمتر العامل اإلسالمي  اجمللس الدويل للمرأة
  االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة
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  املركز االستشاري اخلاص

  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية
منطقة  نمية يف الدويل من أجل السالم والتالعملمنظمة 

  البحريات الكربى
  اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان

  منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان
  مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان

  منظمة العفو الدولية
  اجمللس االستشاري األنغليكاين

  املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية
  لشعوب األصلية والقبليةالشبكة اآلسيوية ل
  رابطة منع التعذيب

  مجعية القلوب الرحيمة
  اجلمعية التونسية حلقوق الطفل

  املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني/بديل
  الطائفة البهائية الدولية

  صندوق بيكيت للحرية الدينية
  معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

  مركز التجديد الدميقراطي
  كز نيويورك املعين بدراسات اهلجرة مر

  املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء
  حركة دميقراطيي الوسط الدولية
  ائتالف مكافحة االجتار باملرأة

  رابطة كوجيب الدولية
  جلنة احلقوقيني الكولومبية

  اللجنة القضائية لتنمية شعوب األنديز األصلية
  جتمع حقوق اإلنسان

  السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلرييةمجاعة 
  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم
  اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية
  احلركة الدولية للدفاع عن األطفال

  الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم

  مركز االتصال البيئي الدويل
  املركز األورويب للقانون والعدالة

  وروبية لالحتاد الدويل للسحاقيات واملثليني جنسياًاملنطقة األ
  املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم

  املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها

  احتاد أتراك غرب تراس يف أوروبا
  منظمة تضامن النساء األفريقيات

  مؤسسة دانييل ميتران: ياتفرنسا احلر
   هداسا- املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا 

  مجعية هاوا للمرأة
  مؤسسة التراث

  مؤسسة مهاليا للبحوث والثقافة
  منظمة رصد حقوق اإلنسان
  حركة توباي أمارو اهلندية

  الرابطة العاملية للسكان األصليني
  مهندسو العامل

  ة اليهوداملعهد املعين حبقوق اإلنسان وحمرق
  املنظمة الدولية املشتركة بني األديان

  الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني
  الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود
  الرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية

  املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية
  جلنة احلقوقيني الدولية

  نود األمريكتنياللجنة الدولية هل
  اجمللس الدويل للمرأة اليهودية

  مركز حبوث القانون البيئي الدويل
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

  االحتاد الدويل للنساء اجلامعيات
  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان
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  حركة التصاحل الدولية
  وق اإلنساناحتاد هلسنكي الدويل حلق

  االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية
  اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود 

  االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية
  الرباطة الدولية حلقوق الشعوب وحتررها
  احلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب

  يةمنتدى املنظمات غري احلكومية املعين بالتنمية اإلندونيس
  الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا

  احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم، باكس كريسيت
  املنظمة الدولية لتنمية موارد الشعوب األصلية

  االحتاد الدويل للقلم
  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

  االحتاد الدويل للشباب االشتراكي
  ي من أجل حقوق املرأةمنظمة رصد العمل العامل

  فريق العمل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية
  املركز اإليراين لبحوث النخبة

  اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان
  جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنسان

  الزمالة اليابانية من أجل املصاحلة
  الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية

   العاملياالحتاد اللوثري
  منظمة الوالية الدولية

  مؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان
  الفريق املصغر املعين بالتعليم والتعلم والتكنولوجيات اجلديدة

  اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين
  الفريق الدويل حلقوق األقليات

  معهد مرياميد
  املركز اهلولندي للشعوب األصلية

  املنظمة الدولية ملكافحة العنف
  منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين

  اجمللس النروجيي لالجئني
  املنظمة الدولية للحد من الكوارث
  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف

باكس رومانا، احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية 
  والثقافية واحلركة الدولية للطالب الكاثوليك

  نون اجلنائياملنظمة الدولية إلصالح القا
  اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان
  اجلمعية الدولية إلعادة التأهيل

  منظمة مراسلون بال حدود دولية
  مركز شيمني غايكو
  مجعية محاية اجلنني

  مجعية الشعوب املهددة باإلنقراض
  اجمللس السوداين للمنظمات الطوعية

  رابطة سوسيال دارما الدولية
  مشروع تاندمي
  نسائياحتاد العمل ال

  احتاد احلقوقيني العرب
  مرصد األمم املتحدة

  الرابطة الدولية النسائية للسلم واحلرية
  االحتاد العاملي للصم واملكفوفني
  املركز العاملي لتبادل املعلومات

  الشبكة العاملية ملستخدمي العالج النفسي يف احلاضر واملاضي
  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  للسكانالصندوق العاملي 
  االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية

  املنظمة العاملية للمرأة
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  القائمة

   األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية- اجلمعية األفريقية 
  رابطة التعليم العاملي
  رابطة مواطين العامل

  منظمة بناي بريث الدولية
  جلنة  دراسة تنظيم السالم

  لعالقات العامةاالحتاد األورويب ل
  مؤسسة ديون الشرف اليابانية

  مؤسسة فريدريك إيربت ستيفتنغ
  اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

  مكتب السلم الدويل
  التحرير

  حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب
  منظمة سريفاس الدولية

  منظمة سوكا غاكاي الدولية

  واإلعالممركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث   
  الرابطة العاملية للشعوب األصلية
  منظمة التنمية التعليمية الدولية

 االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات العرقيـة والدينيـة        
   واللغوية وغريها من األقليات  

  رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية
  تنميةمنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون وال

  املعهد الدويل للسالم
  احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية

  املؤسسة اليابانية
  رابطة األمم املتحدة يف السويد

  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم
  جملس السلم العاملي

  االحتاد العاملي لليهودية التقدمية
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  املرفق الرابع
   للدورة السادسة للمجلس قائمة بالوثائق الصادرة

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

    بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/4/7 تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية           ٢

   باسرييالكونغو الدميقراطية، تيتينغا فريدرك
A/HRC/4/8 تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،          ٢

  رودي حممد رزقي
Corr.1و A/HRC/4/23 تقرير املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا          ٢

 االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، سيغما هدى
A/HRC/4/23/Add.1 وجهة إىل احلكومات والواردة منهاالرسائل امل  ٢  
A/HRC/4/23/Add.2 إىل البحرين وُعمان وقطرالبعثة:     ٢   

  وثائق سلسلة النشرات العامة اليت صدرت يف الدورة السادسة

   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/1 جدول األعمال املؤقت  ١  
A/HRC/6/1/Add.1 شروح جدول األعمال املؤقت  ١  
A/HRC/6/1/Add.2 ـ شروح جدول أعمال الدورة ا      ١  ١٤-١٠املـستأنفـة،    سادسةل

  ٢٠٠٧ديسمرب /األولون كان
A/HRC/6/2 تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخـذة            ٢

  من جانب واحد
A/HRC/6/3 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن نطـاق      ٢

ات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العـادل        ومضمون التزام 
لصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقـوق  اعلى مياه الشرب واملرافق     

  اإلنسان
A/HRC/6/4 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مكافحة           ٢

  تشويه صورة األديان
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/5 ملعتقد، السيدة أمسـاء    تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو ا         ٣

  جاهانغري
A/HRC/6/6 تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز           ٩

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الـسيد           
دودو ديان، عن مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عما يترتب          

  باحلقوق كافة على كراهية اإلسالم من آثار خطرية على التمتع 
A/HRC/6/7 ارفور أعـده فريـق     دتقرير مؤقت عن حالة حقوق اإلنسان يف          ٤

 ٤/٨اخلرباء وفقاً للوالية املسندة إليه بقرار جملس حقوق اإلنسان          
 حقـوق اإلنـسان يف      والذي ترأسه املقررة اخلاصة املعنية حبالـة      

ألطفـال   من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية با       السودان واملؤلف 
والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج         
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثلة اخلاصة لألمـني          
العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام          

لة املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين مبـسأ         
  التعذيب، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وعواقبه

A/HRC/6/8 تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع بروتوكـول            ٣
اختياري يلحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          

 ٢٧-١٦جنيـف،   (واالجتماعية والثقافية عن دورتـه الرابعـة        
  )٢٠٠٧يوليه /متوز

A/HRC/6/9 ي م من املفـوض الـسا     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١رسالة مؤرخة     ٥
لألقليات القومية مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، إىل رئـيس           

  جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/6/10 تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن           ٩

  وبرنامج عمل ديربان عن دورته اخلامسة
A/HRC/6/14 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، بـاولو             ٤

 الـذي   ٥/١-سريجيو بنهريو، عمالً بالتكليف الوارد يف القرار دإ       
  اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية اخلامسة 

A/HRC/6/15 األساسية تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات           ٣
  للسكان األصليني، السيد رودولفو ستافنهاغن
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/15/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and 

replies received 

A/HRC/6/15/Add.2 نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥من  (مذكرة أولية بشأن البعثة إىل بوليفيا         ٣
 )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧إىل 

A/HRC/6/15/Add.3 ٣  General considerations on the situation of human rights 

and fundamental freedoms of indigenous peoples in Asia 

Corr.1و A/HRC/6/17 ٣  Report of the Special Rapporteur on the promotion and 

protection of human rights and fundamental freedoms 

while countering terrorism, Martin Scheinin 

A/HRC/6/17/Add.1 ٣  Communications with Governments 

A/HRC/6/17/Add.2 البعثة إىل جنوب أفريقيا: ___________  ٣ 

A/HRC/6/17/Add.3 البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية: ___________  ٣  
A/HRC/6/17/Add.4 

Corr.1و 

البعثة إىل إسرائيل، مبـا يف ذلـك األرض         : __________  ٣
  الفلسطينية احملتلة

A/HRC/6/19 التقرير النهائي عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، أعده فريـق             ٤
، ٤/٨اخلرباء وفقاً للوالية املسندة إليه بقرار جملس حقوق اإلنسان          
نسان وهو الفريق الذي ترأسه املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإل    

يف السودان واملؤلف من املقر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج          
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثلة اخلاصة لألمـني          
العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقررة اخلاصة املعنيـة         
مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثلة اخلاصة لألمـني          

عام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام          ال
املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلـاص املعـين          
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو           

  الالإنسانية أو املهينة
A/HRC/6/20 بـاحلقوق االقتـصادية    تصحيح الوضع القانوين للجنـة املعنيـة          ٣

  تقرير اللجنة: واالجتماعية والثقافية
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/21 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان بـشأن             ٣

تصحيح الوضع القانوين للجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية           
  واالجتماعية والثقافية

A/HRC/6/CRP.1 ١  Note by the Secretariat on the status of preparation of 

documentation 

A/HRC/6/CRP.2 ٤  Discussion on the integration of a gender-perspective in 

the work of the Human Rights Council 

A/HRC/6/CRP.3 ١  Note by the Secretariat on the status of preparation of 

documentation 

A/HRC/6/SR/1-34   Summary records of meetings held by the Human Rights 

Council at its sixth session 

A/HRC/6/INF.1/Rev.1   Final list of attendance 

A/HRC/6/L.1 محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح  ٣ 

A/HRC/6/l.2* بعة قـراري   متا: حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة        ٧
  ٣/١- ودإ١/١-جملس حقوق اإلنسان دإ

A/HRC/6/L.3/Rev.1 واحترام التنوع الثقايف ميع باحلقوق الثقافيةتعزيز متتع اجل  ٣  
A/HRC/6/L.4 الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا      األراضياحلقوق الدينية والثقافية يف       ٧ 

  القدس الشرقية
A/HRC/6/L.5/Rev.1 املعين باحلق يف الغذاءوالية املقرر اخلاص   ٣  
A/HRC/6/L.6 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل  ٣  
A/HRC/6/L.7 جانب واحد ان والتدابري القسرية املتخذة منحقوق اإلنس  ٣  
A/HRC/6/L.8/Rev.1 وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع             ٩

  أشكال التمييز العنصري
A/HRC/6/L.9/Rev.1 نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة       : من اخلطابة إىل الواقع     ٩

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل         
  بذلك من تعصب

A/HRC/6/L.10/Rev.1 مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان  ١  
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/L.11 املرجع نفسه  ١  
A/HRC/6/L.11/Add.1 املرجع نفسه  ١  
A/HRC/6/L.12/Rev.1 إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعـة جمللـس            ٦

  حقوق اإلنسان
A/HRC/6/L.13/Rev.1 حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب خدمات           ٣

  اإلصحاح
A/HRC/6/L.14 منع اإلبادة اجلماعية  ٣  
A/HRC/6/L.15/Rev.1 مييز القائمني على أسـاس     القضاء على مجيع أشكال التعصب والت       ٣

  الدين أو املعتقد
A/HRC/6/L.16 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  ١٠  
A/HRC/6/L.17/Rev.1 احملفل االجتماعي  ٥  
A/HRC/6/L.18/Rev.1 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ٨  
A/HRC/6/L.19 تـشارية يف مجهوريـة الكونغـو      التعاون التقين واخلدمات االس     ١٠ 

  الدميقراطية
A/HRC/6/L.20 يف السودان اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسانوالية املقرر   ٤  
A/HRC/6/L.21 التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة            ١٠

  آسيا واحمليط اهلادئ
A/HRC/6/L.22 اهضة التعذيب وغـريه مـن    الذكرى العشرون لبد نفاذ اتفاقية من       ٣

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
A/HRC/6/L.23/Rev.1 املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة  ٥  
A/HRC/6/L.24 مشروع مقرر مقدم من الرئيس:  قرار جملس حقوق اإلنسانمتابعة  ٦، ٥، ١ 
A/HRC/6/L.25 عالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك         تطوير األنشطة اإل    ٣

  احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان
A/HRC/6/L.26 والية املقرر اخلاص املعين حبالة     : حقوق اإلنسان والشعوب األصلية     ٣

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني
A/HRC/6/L.27 ن االستعراضياألعمال التحضريية ملؤمتر ديربا  ٩  
A/HRC/6/L.28 حالة حقوق اإلنسان يف هاييت  ١٠  
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/L.29/Rev.1 اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي  ١٠  
A/HRC/6/L.30 االحتجاز التعسفي  ٣  
A/HRC/6/L.31 التعليم والتدريب  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يفإعالن  ٣  
A/HRC/6/L.32/Rev.1 حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة األمـم          إدماج  ٨ 

  ملتحدةا
A/HRC/6/L.33 ية محاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً من مكونات تعزيز ومحا           ٣

  احلقوق الثقافية
A/HRC/6/L.34 منتدى بشأن قضايا األقليات  ٥  
A/HRC/6/L.35 الفريـق  عمل   اجتماع غري رمسي ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة        ٥ 

  العامل املعين بالسكان األصليني
A/HRC/6/L.36/Rev.1 وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، يعلن عنها رمسيـاً             ٣

 مبناسبة االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
A/HRC/6/L.37 حتالف احلضارات  ٣  
A/HRC/6/L.38 قرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      متابعة التقرير املقدم من امل      ٤

  يف ميامنار
A/HRC/6/L.39 فريق اخلرباء املعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور  ٤  
A/HRC/6/L.40 يف السودان اصة املعنية حبالة حقوق اإلنسانوالية املقررة اخل  ١٠  
A/HRC/6/L.41 املكونة للحـق يف مـستوى      العناصرالسكن الالئق كعنصر من       ٣  

  معيشي مناسب
A/HRC/6/L.42 آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق اإلنسان للشعوب األصلية  ٥  
A/HRC/6/L.43 محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة            ٣

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

A/HRC/6/L.44 مستوى من الصحة البدنية والعقلية      بأعلىحق كل فرد يف التمتع        ٣ 
  ميكن بلوغه

A/HRC/6/L.45 اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية يف ليبرييا  ١٠  
A/HRC/6/L.46 للمشردين داخلياً مني العام املعين حبقوق اإلنسانوالية ممثل األ  ٣  
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة 
A/HRC/6/L.47 ين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفورفريق اخلرباء املع  ٤  
A/HRC/6/L.48 يف السودان حبالة حقوق اإلنسانوالية املقررة اخلاصة املعنية   ١٠  
A/HRC/6/L.49 القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس            ٣

  الدين أو املعتقد
A/HRC/6/L.50 يف السودان  نساناصة املعنية حبالة حقوق اإلوالية املقررة اخل  ٤  
A/HRC/6/L.51 فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالـة حقـوق             ٤

  إلنسان يف دارفورا
A/CONF.211/PC.1/dec.8 تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي  ٩  

  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية

   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/6/G/1 من البعثة الدائمة    ة موجه ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠رسالة مؤرخة     ٤ 

لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئـيس           
  جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/6/G/2 موجهة من البعثة ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 
تحدة يف جنيـف     امل الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم     

  حقوق اإلنسان إىل أمانة جملس
A/HRC/6/G/3 موجهة من البعثة ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٢٧مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 

 املتحدة يف جنيـف     الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم     
  حقوق اإلنسان إىل أمانة جملس

A/HRC/6/G/4 البعثـة    موجهة من  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٣مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 
الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات        

  الدولية األخرى يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/6/G/5 موجهـة إىل أمانـة      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 

جملس حقوق اإلنسان من البعثة الدائمـة للجمهوريـة العربيـة           
ألمم املتحـدة يف جنيـف والوكـاالت        السورية لدى مكتب ا   
  املتخصصة يف سويسرا
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   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/6/G/6 موجهـة مـن     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 

 املتحـدة يف    البعثة الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم      
  حقوق اإلنسان جنيف إىل أمانة جملس

A/HRC/6/G/7 ة من البعثـة     موجه ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٤
الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحـدة وسـائر          

  املنظمات الدولية يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/6/G/8 موجهة من البعثة    ٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول ١١مذكرة شفوية مؤرخة      ٩، ٤، ٣ 

الدائمة جلمهورية أرمينيا لدى مكتب األمم املتحدة جبنيـف إىل          
   جملس حقوق اإلنسانرئيس

A/HRC/6/G/9 موجهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨رسالة مؤرخة     ٣ 
لدولة قطر لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملـس            

  حقوق اإلنسان
A/HRC/6/G/10 موجهة من البعثة  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩مذكرة شفوية مؤرخة      ٩، ٤، ٣ 

دى مكتب األمم املتحدة وسائر املنظمـات       الدائمة ألذربيجان ل  
  الدولية يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/6/G/11 موجهة من سفري كوبـا      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠رسالة مؤرخة     ٣ 
وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف إىل رئـيس            

  جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/6/G/12 موجهة من البعثة  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٣ 

الدائمة لليونان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضـية        
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/6/G/13 موجهة من البعثة  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة      ٩ 
الدائمة لبوتان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف إىل رئـيس            

  جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/6/G/14 موجهـة   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٩مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 

من البعثة الدائمة مليامنار لدى مكتب األمم املتحـدة واملنظمـات           
  الدولية األخرى يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان
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   الصادرة يف سلسلة نشرات املنظمات غري احلكوميةالوثائق

  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/1 ٣  Written statement submitted by the Federation of Western 

Turks in Europe (ABTTF), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/2 ٥  Exposición escrita presentada por la Comisión jurídica 
para el Auto desarrollo de los pueblos Originarios Andinos 
(CAPAJ), organización no gubernamental reconocida 
como entidad consultiva especial 

A/HRC/6/NGO/3 ٣  Exposición escrita presentada por el Movimiento Indio 
“Tupaj Amaru”, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/6/NGO/4 ٣  Exposición escrita presentada por el Movimiento Indio 
“Tupaj Amaru”, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/6/NGO/5 ٣  Joint written statement submitted by the International 
Humanist and Ethical Union (IHEU), a non-
governmental organization in special consultative status, 
the Association for World Education and the Association 
of World Citizens, non-governmental organizations on 
the Roster 

A/HRC/6/NGO/6 ٥  Joint written statement submitted by Europe-Third World 
Centre (CETIM), a non-governmental organization in 
general consultative status, International Committee for 
the Indians of the Americas (INCOMINDIOS), 
Anti-Racism Information Service (ARIS), Interfaith 
International, International League for the Rights and 
Liberation of Peoples (LIDLIP), Traditions for Tomorrow 
and Women's International League for Peace and 
Freedom (WILPF), non-governmental organizations in 
special consultative status, and the Indigenous Peoples' 
Centre for Documentation, Research and Information, a 
non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/6/NGO/7 ٣  Written statement submitted by the Nippon Foundation, a 
non-governmental organization on the Roster 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/8 ٣  Joint written statement submitted by the Europe Third 

World Centre (CETIM), a non - governmental organization 
in general consultative status, and the American Association 
of Jurists (AAJ), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/6/NGO/9 ٣  Written statement submitted by the International 
Educational Development (IED) Inc., a non-governmental 
organization on the Roster 

A/HRC/6/NGO/10 ٤  Written statement submitted by the International 
Educational Development (IED) Inc., a non - governmental 
organization on the Roster 

A/HRC/6/NGO/11 ٩  Written statement submitted by the Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/12 ٣  Written statement submitted by the Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/13 ٣  Written statement submitted by the Jammu and Kashmir 
Council for Human Rights (JKCHR), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/14 ٣  Written statement submitted by the Jammu and Kashmir 
Council for Human Rights (JKCHR), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/15 ١٠  Written statement submitted by the International 
Federation of Action by Christians for the Abolition of 
Torture (FIACAT), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/16 ٣  Written statement submitted by the Jammu and Kashmir 
Council for Human Rights (JKCHR), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/17 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in 
general consultative status 

A/HRC/6/NGO/18 ٣  Written statement submitted by the Asian Legal Resource 
Centre, a non-governmental organization in general 
consultative status 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/19 ٣  Written statement submitted by the Asian Legal Resources 

Centre (ALRC), a non - governmental organization in 
general consultative status  

A/HRC/6/NGO/20 ٣  Written statement submitted by Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in 
general consultative status 

A/HRC/6/NGO/21 ٤  Written statement submitted by Asian Legal Resource 
Centre (ALRC), a non-governmental organization in 
general consultative status 

A/HRC/6/NGO/22 ٣  Written statement submitted by the International 
Environmental Law Research Centre (IELRC), a 
non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/6/NGO/23 ٦  Written statement submitted by the Commonwealth 
Human Rights Initiative, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/24 ١٠  Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/25 ٧  Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/26 ٣  Written statement submitted by the Society of Threatened 
Peoples, a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/6/NGO/27 ١٠  Written statement submitted by Women’s International 
League for Peace and Freedom (WILPK), a non - 
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/28 ٧  Joint written statement submitted by the Badil Resource 
Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights and 
the International League for the Rights and Liberation of the 
Peoples (LIDLIP), non-governmental organizations in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/29 ٣  Written statement submitted by the International league 
for the Rights and Liberation of Peoples (LIDLIP), a 
non- governmental organization in special consultative 
status 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/30 ٤  Written statement submitted by Amnesty International, a 

non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/31 ٩، ٧  Written statement submitted by B’nai B’rith International 
(BBI), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/6/NGO/32 ٣  Written statement submitted by the European Centre for 
Law and Justice (ECLJ), a non - governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/33   Joint written statement submitted by the International 
Alliance of Women (IAW), Brahma Kumaris World Spiritual 
University (BKWSU), Commission of the Churches on 
International Affairs of the World Council of Churches 
(CCIA/WCC), International Association for Religious 
Freedom (IARF), Soroptimist International (SI), Women’s 
Federation for World Peace International (WFWPI), 
international organizations in general consultative status; 
African Women's Development and Communication 
Network (FEMNET), Al-Hakim Foundation, American 
Association of Jurists (AAJ), Anglican Consultative Council 
(ACC), Asian Forum for Human Rights and Development 
(Forum-Asia), Conscience and Peace Tax International 
(CPTI), Dominicans for Justice and Peace (Order of 
Preachers), Equality Now, Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Femmes 
Africa Solidarité (FAS), Foundation for the Refugee 
Education Trust (RET), Gaia Mater (The Mother Earth), 
General Arab Women Federation (GAWF), Inter-African 
Committee on Traditional Practices Affecting the Health of 
Women and Children (IAC), Interfaith International, 
International Association for the Defence of Religious 
Liberty, International Bridges to Justice Inc. (IBJ), 
International Federation of University Women, Lutheran 
World Federation, Pax Romana (International Catholic 
Movement for Intellectual and Cultural Affairs and 
International Movement of Catholic Students), Rencontre 
Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme 
(RADDHO), Temple of Understanding (TOU), UNESCO 
Centre Basque Country (UNESCO Etxea), Union of Arab 
Jurists, Wittenberg Center for Alternative Resources, 
Women’s International League for Peace and Freedom 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
(WILPF), Women’s World Summit Foundation (WWSF), 
World Organization Against Torture, Worldwide 
Organization for Women (WOW), non-governmental 
organizations in special consultative status; and the Indian 
Council of South America (CISA), Institute for Planetary 
Synthesis (IPS), International Association of Gerontology 
and Geriatrics, International Peace Bureau, International 
Society for Human Rights (ISHR), Planetary Association for 
Clean Energy Inc. (PACE), World Association for the School 
as an Instrument of Peace, 3HO Foundation Inc. (Healty, 
Happy, Holy Organization), non-governmental organizations 
on the Roster 

A/HRC/6/NGO/34 ٣  Idem 

A/HRC/6/NGO/35 ٣  Written statement submitted by the World Network of Users 
and Survivors of Psychiatry (WNUSP), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/36 ٣  Written statement submitted by Badil Resource Center for 
Palestinian Residency and Refugee Rights, a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/37 ٧  Written statement submitted by the Badil Resource Center 
for Palestinian Residency and Refugee Rights 

A/HRC/6/NGO/38 ٦  Written statement submitted by International Federation for 
Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/39 ٤  Written statement submitted by International Federation for 
Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/40 ١٠  Exposé écrit présenté par la Fédération Internationale des 
Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), organisation non 
gouvernementale dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/6/NGO/41 ٣  Written statement submitted by the International Federation 
for Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/42 ١٠  Exposé écrit conjoint présenté par Femmes Africa 
Solidarité (FAS), organisation non gouvernementale dotée 
du statut consultatif spécial 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/43 ٣  Written statement submitted by the Coalition Against 

Trafficking in Women and Children (CATW), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/44 ٣  Written statement submitted by the International Federation 
for Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/45 ٣  Joint written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC), a non - governmental 
organisation in general consultative status, the Congregation 
of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, a NGO in 
special consultative status, and the International Movement 
Against All Forms of Discrimination and Racism 
(IMADR), a non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/6/NGO/46 ٣  Written statement submitted by the Foundation of Japanese 
Honorary Debts, a non-governmental organization on the 
Roster 

A/HRC/6/NGO/47 ٣  Written statement submitted by the International Federation 
for the Protection of the Rights of Ethnic, Religious, 
Linguistic and other Minorities, a non-governmental 
organization on the Roster 

A/HRC/6/NGO/48 ٣  Written statement submitted by Europe-third World Centre, 
a non-governmental organization in general consultative 
status 

A/HRC/6/NGO/49 ٤  Written statement submitted by the Sudan Council of 
Voluntary Agencies (SCOVA), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/50 ٣  Exposición escrita presentada por el Indian Movement 
Tupaj Amaru (MITA), organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/6/NGO/51 ٣  Exposé écrit conjoint présenté par Tchad Agir pour 
l’Environnement (TCHAPE), organisation non 
gouvernementale dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/6/NGO/52 ٤  Written statement submitted by the International 
Educational Development, Inc., a non - governmental 
organization on the Roster 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/53 ٣  Written statement submitted by the Society for Threatened 

Peoples, a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/6/NGO/54 ٣  Written statement submitted by Badil Resource Centre for 
Palestinian Residency and Refugee Rights, a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/55 ٣  Written statement submitted by the Norwegian Refugee 
Council (NRC), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/6/NGO/56 ٤  Joint written statement submitted by the 
African-American Society for Humanitarian Aid & 
Development (ASHAD) and Child Development 
Foundation (CDF), non - governmental organizations in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/57 ٤  Written statement submitted by International Federation of 
Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/58 ٤  Written statement submitted by International Federation of 
Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/59 ٣  Written statement submitted by the International Federation 
of Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/60 ٣  Written statement submitted by the African-American 
Society for Humanitarian Aid & Development (ASHAD), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/61 ٣  Written statement submitted by the Sudan Council of 
Voluntary Agencies (SCOVA), a non-governmental in 
special consultative status 

A/HRC/6/NGO/62 ٣  Joint written statement submitted by Brahma Kumaris 
World Spiritual University (BKWSU), Commission of the 
Churches on International Affairs of the World Council of 
Churches (CCIA/WCC), International Alliance of Women 
(IAW), International Association of Soldiers for Peace, New 
Humanity , Soroptimist International (SI), Women’s 
Federation for World Peace International (WFWPI), Zonta 
International, non-governmental organizations in general 
consultative status; and African Women's Development and 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
Communication Network (FEMNET), American 
Association of Jurists (AAJ), Anglican Consultative Council 
(ACC), Anti-Racism Information Service (ARIS), Asian 
Forum for Human Rights and Development 
(FORUM-ASIA), Association Point-Cœurs, Colombian 
Commission of Jurists (CCJ), 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, 
Federation of Western Thrace Turks in Europe, Femmes 
Africa Solidarité (FAS), Foundation for the Refugee 
Education Trust (RET), General Arab Women Federation 
(GAWF), Inter-African Committee on Traditional Practices, 
affecting the health of Women and Children (IAC), 
Interfaith International, International Association for 
Religious Freedom (IARF), International Association for 
the Defence of Religious Liberty, International Bridges to 
Justice Inc. (IBJ), International Federation of University of 
Women (IFUW), International Movement for Fraternal 
Union Among Races and Peoples (UEFER), Ius Primi Viri 
International Association (IPV), Lutheran World Federation 
(LWF), Nord Sud XXI, Pan Pacific and South East Asia 
Women’s Association (PPSEAWA), Pax Romana 
(International Catholic Movement for Intellectual and 
Cultural Affairs and International Movement of Catholic 
Students), Permanent Assembly for Human Rights (APDH), 
Peter-Hesse Stiftung Foundation, Recontre Africaine pour la 
Defense des Droits de l’Homme (RADDHO), Temple of 
Understanding (TOU), Union of Arab Jurists, Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF), 
Women’s World Summit Foundation (WWSF), World 
Organization Against Torture, Worldwide Organization for 
Women (WOW), non-governmental organizations in special 
consultative status; and Institute for Planetary Synthesis 
(IPS), International Peace Bureau, International Society for 
Human Rights, UNESCO Centre Basque Country 
(UNESCO Etxea), UNESCO Centre of Catalonia, World 
Association School as an Instrument of Peace, 3HO 
Foundation Inc (Healthy, Happy, Holy Organization, Inc.), 
International Educational Development Inc. (IED), 
non-governmental organizations on the Roster 
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  بند جدول األعمال  لوثيقةرمز ا
A/HRC/6/NGO/63 ٣  Written statement submitted by the International Network 

for the Prevention of Elder Abuse, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/64 ٣  Written statement submitted by Amnesty International, a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/65 ٣  Written statement submitted by Amnesty International, a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/66 ٤  Written statement submitted by International Federation of 
Human Rights Leagues (FIDH), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/6/NGO/67 ٤  Written statement submitted by Amnesty International, a 
non-governmental organization in special consultative status 

  الوثائق الصادرة يف سلسلة نشرات املؤسسات الوطنية

   بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/6/NI/1 ٣  Information presented by the Danish Institute for Human 

Rights, the German Institute for Human Rights, the 
National Commission for Human Rights of Greece, the 
National Consultative Commission of Human Rights of 
France, and the Norwegian Centre of Human Rights 
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  املرفق اخلامس
  اخلطوات الرئيسية الواجب اختاذها فيما يتعلق"مذكرة أعدهتا األمانة وعنواهنا 

  )"يف اجلولة األوىل(بوضع برنامج عمل آلية االستعراض الدوري الشامل 

  )قبل عملية االختيار( اخلطوة األوىل - ١

جيوز للدول األعضاء ، ٥/١ من النص املتعلق ببناء املؤسسات واملرفق بقرار اجمللس ١٢وفقاً للفقرة   )أ(  
وينبغي إشعار  . يف اجمللس والدول املشاركة فيه بصفة مراقب أن تتطوع ألن ُتستعَرض أوضاُعها على سبيل األولوية              

  ؛ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١قبل األمانة بالرغبة يف ذلك 

. ت اإلقليميـة  وستضع األمانة مخَس قوائم بالبلدان مرتبةً أجبدياً، كلٌ منها جملموعة من اجملموعـا              )ب(  
  وسُتوضع قوائم اجملموعات اإلقليمية استناداً إىل فئات ُوضعت يف نيويورك يف ظروف مشاهبة؛

 من النص املتعلق ببناء املؤسسات، سُيبيَّن بوضوح يف كل قائمة من القوائم أعضاِء      ٩ووفقاً للفقرة     )ج(  
كما سُتبيَّن يف . ∗٢٠٠٨يونيه /تهي يف حزيران أو ستن٢٠٠٧يونيه /اجمللس الذين انتهت فترات عضويتهم يف حزيران   

  ؛)انظر التذييل األول(كل قائمٍة البلدانُ املتطوعةُ لكي تستعرض أوضاعها 

وحفاظاً على توازن جيد بني األعضاء وغري األعضاء، سيبيَّن أيضاً، حسب االقتضاء، أعضاء اجمللس   )د(  
  .أو بعده ٢٠٠٩يونيه /الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف حزيران

  )عملية االختيار( اخلطوة الثانية - ٢

، بسحب قرعة الختيار الدولـة األوىل العـضو أو          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١سيقوم الرئيس، يف      )أ(  
وسيعاد تشكيل كل   . املشاركة بصفة مراقب اليت سُيستخَدم امسها إلعادة تنظيم القوائم املذكورة أعاله وفقاً لذلك            

 ٢٠٠٧يونيه /فالبلدان اليت انتهت فترات عضويتها يف حزيران). ج(١يات املذكورة يف الفقرة قائمة مع مراعاة األولو
، فضالً عن البلدان ٢٠٠٨يونيه /ستنتقل إىل أعلى القائمة، تليها البلدان اليت سوف تنتهي فترات عضويتها يف حزيران

 واألعضاء غري األوائـل يف اجمللـس   ٢٠٠٩يونيه /أما األعضاء الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف حزيران  . املتطوعة
 فسُيدرجون يف القائمة يف أول فرصة ممكنة يف العام الذي ستنتهي فترات             ٢٠١٠الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف      

  عضويتهم أثناءه؛

  

                                                      

ترد أمساء الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان خبط غليظ يف التذييل األول أدناه، والسنة املَبيَّنة جبانب كل          *
  .  فيها فترة عضويتهامنها هي السنة اليت تنتهي
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 بلـداً، أي أنـه      ٤٨ من النص املتعلق ببناء املؤسسات، ُينظَر سنوياً يف أوضاع           ١٤وفقاً للفقرة     )ب(  
ويف هـذا   .  بلداً يف كل دورة من دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل            ١٦ أوضاع   سُتستعَرض

، سيوضع اجلدول   ) من نص بناء املؤسسات    ١١الفقرة  (الصدد، وحرصاً على املراعاة التامة للتوزيع اجلغرايف العادل         
  ة يف التذييل الثاين؛ واألعوام التالية استناداً إىل اجلداول الوارد٢٠٠٨الزمين لعام 

سيقوم الرئيس بعد ذلك بسحب قرعة لتحديد ترتيب البلدان اليت سُينظَر يف أوضاعها أثناء الدورة                 )ج(  
وسُتسَحب قرعات مماثلة يف كل دورة عامة من الدورات اليت سيعقدها الحقاً            . األوىل لالستعراض الدوري الشامل   

  لشامل؛الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري ا

 أن تبـيِّن قبـل   ٢٠٠٨أخرياً، سُيطلَب إىل كل دولة من الدول اليت سُتستعَرض أوضاُعها يف عام         )د(  
 ما إذا كانت تعتزم أن تطلب أن يكون أحد املقرِّرين الثالثة من جمموعتـها               ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥تاريخ  

  ).٥/١سسات املرفق بالقرار  من نص بناء املؤ١٩وهو خيار تنص عليه الفقرة (اإلقليمية 
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  التذييل األول

  قائمة غري رمسية باجملموعات اإلقليمية

  الدول األفريقية
)٥٣(  

  سيويةآلالدول ا
)٥٤(  

دول أمريكا الالتينية والكارييب 
)٣٣(  

دول أوروبا الغربية ودول 
  )٢٩(أخرى 

  دول أوروبا الشرقية
)٢٣(  

  إثيوبيا
  إريتريا
  )٢٠١٠(أنغوال 
  أوغندا
  بنن
  وتسواناب

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  تشاد
  توغو

  )٢٠٠٧(تونس 
  )٢٠٠٧(اجلزائر 

  جزر القمر
  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

)   ٢٠١٠-٢٠٠٧(  
  )٢٠٠٨(جيبويت 

  الرأس األخضر
  رواندا
  )٢٠٠٨(زامبيا 

  بابويزم
  سان تومي وبرينسييب

  )٢٠٠٩(السنغال 
  سوازيلند
  السودان
  سرياليون
  سيشيل
  الصومال
  )٢٠٠٨(غابون 
  غامبيا
  )٢٠٠٨(غانا 
  غينيا

  غينيا االستوائية
   بيساو-غينيا 

  )٢٠٠٩(األردن 
  أفغانستان

  اإلمارات العربية املتحدة
  )٢٠١٠- ٢٠٠٧(إندونيسيا 
  أوزبكستان

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  بابوا غينيا اجلديدة

  )٢٠٠٨(باكستان 
  باالو

  )٢٠٠٧(البحرين 
  بروين دارالسالم

  )٢٠٠٩(بنغالديش 
  بوتان
  تايلند

  تركمانستان
  توفالو
  تونغا 
   ليشيت- تيمور 

  جزر سليمان
  جزر مارشال

  اجلمهورية العربية السورية
  )٢٠٠٨(مجهورية كوريا 

  مجهورية كوريا الشعبية
     الدميقراطية

  الو الدميقراطية الشعبيةمجهورية 
  ساّموا

  )٢٠٠٨(سري النكا 
  سنغافورة

  )٢٠٠٩(الصني 
  طاجيكستان

  العراق
  ُعمان
  فانواتو

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(الفلبني 
  فيجي

  فييت نام
  قربص

  )٢٠٠٧(األرجنتني 
  )٢٠٠٧(إكوادور 

  أنتيغوا وبربودا
  )٢٠٠٩(أوروغواي 
  باراغواي
  )٢٠٠٨(الربازيل 
  بربادوس

  بليز
  بنما

  )٢٠١٠(بوليفيا 
  )٢٠٠٨(بريو 

  ترينيداد وتوباغو
  جامايكا

  جزر البهاما
  اجلمهورية الدومينيكية

  دومينيكا
  سانت فنست وجزر غرينادين

  سانت كيتس ونيفس
  سانت لوسيا
  السفادور
  سورينام
  شيلي
  غرينادا

  )٢٠٠٨(غواتيماال 
  غيانا

  ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
  )٢٠٠٩(كوبا 

  كوستاريكا
  كولومبيا

  )٢٠٠٩(كسيك امل
  )٢٠١٠(نيكاراغوا 

  هاييت
  هندوراس

  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل
  )٢٠٠٩(أملانيا 
  أندوّرا
  آيرلندا
  آيسلندا
  )٢٠١٠(إيطاليا 
  الربتغال
  بلجيكا
  تركيا

  الدامنرك
  سان مارينو

  السويد
  )٢٠٠٩(سويسرا 

  )٢٠٠٨(فرنسا 
  )٢٠٠٧(فنلندا 
  )٢٠٠٩(كندا 

  لكسمربغ
  ليختنشتاين

  مالطة
 دة لربيطانياــ املتحاململكة

     العظمى وآيرلند الشمالية
)   ٢٠٠٨(  

  موناكو
  النرويج
  النمسا

  نيوزيلندا
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(هولندا 

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليونان

  )٢٠٠٩(االحتاد الروسي 
  )٢٠٠٩(أذربيجان 

  أرمينيا
  إستونيا
  ألبانيا

  )٢٠٠٨(أوكرانيا 
  بلغاريا

  )٢٠١٠(البوسنة واهلرسك 
  )٢٠٠٧(ندا بول

  بيالروس
  )مونتينغرو(اجلبل األسود 

  )٢٠٠٧(اجلمهورية التشيكية 
 مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

     السابقة
  جورجيا
  )٢٠٠٨(رومانيا 
  سلوفاكيا
  )٢٠١٠(سلوفينيا 

  صربيا
  كرواتيا
  التفيا
  ليتوانيا
  مولدوفا
  هنغاريا
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  الدول األفريقية
)٥٣(  

  سيويةآلالدول ا
)٥٤(  

ا الالتينية والكارييب دول أمريك
)٣٣(  

دول أوروبا الغربية ودول 
  )٢٩(أخرى 

  دول أوروبا الشرقية
)٢٣(  

  )٢٠٠٩(الكامريون 
  كوت ديفوار

  الكونغو
  كينيا
  ليبرييا
  ليسوتو
  )٢٠٠٨(مايل 

  )٢٠١٠(مدغشقر 
  )٢٠١٠(مصر 

  )٢٠٠٧(املغرب 
  مالوي
  موريتانيا

  )٢٠٠٩(موريشيوس 
  موزامبيق
  ناميبيا
  النيجر
  )٢٠٠٩(ا نيجريي

  )٢٠١٠(قطر 
  قريغيزستان
  كازاخستان
  كمبوديا
  الكويت
  كرييباس

  لبنان
  )٢٠٠٩(ماليزيا 
  ملديف

اململكة العربية السعودية 
)٢٠٠٩(  

  منغوليا
  ميامنار

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناورو
  نيبال
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(اهلند 

  )٢٠٠٨(اليابان 
  اليمن
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  ٢التذييل 

ستعراض الدوري الشامل اليت سينظر فيها جملس عدد تقارير اال  - ألف 
  حقوق اإلنسان أثناء اجلولة االستعراضية األوىل 

  اجملموعات اإلقليمية
عدد التقارير اليت سُينظَر فيها 
  خالل فترة أربع سنوات

متوسط عدد التقارير 
 اليت سُينظَر فيها سنوياً

متوسط عدد التقارير 
اليت سُينظَر فيها يف كل 

  راضيةدورة استع
  ٤,٤١  ١٣,٢٥  ٥٣  اجملموعة األفريقية
  ٤,٥  ١٣,٥  ٥٤  اجملموعة اآلسيوية

  ٢,٧٥  ٨,٢٥  ٣٣  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب
  ٢,٤١  ٧,٢٥  ٢٩  جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى

  ١,٩١  ٥,٧٥  ٢٣  جمموعة أوروبا الشرقية

   التوزيع حسب الدورة والسنة- باء 

 السنة/الدورة
اجملموعة 
  األفريقية

اجملموعة 
  اآلسيوية

 جمموعة أمريكـا
 الالتينية والكارييب

جمموعة أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

جمموعة 
  اجملموع أوروبا الشرقية

١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٨ - ١  
١٦  ٢  ٢  ٢  ٥  ٥  ٢٠٠٨ - ٢  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٨ - ٣  
١٦  ٢  ٢  ٢  ٥  ٥  ٢٠٠٩ - ٤  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٩ - ٥  
١٦  ١  ٢  ٣  ٥  ٥  ٢٠٠٩ - ٦  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٥  ٤  ٢٠١٠ - ٧  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠١٠ - ٨  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٥  ٤  ٢٠١٠ - ٩  

١٦  ٢  ٢  ٣  ٤  ٥ ٢٠١١ - ١٠  
١٦  ٢  ٣  ٢  ٥  ٤ ٢٠١١ - ١١  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٤  ٥ ٢٠١١ - ١٢  

    ٢٣  ٢٩  ٣٣  ٥٤  ٥٣     اجملموع
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  املرفق السادس
  ستعراض الدوري الشاملاجلدول الزمين للنظر يف أوضاع الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف إطار آلية اال

  الدورة األوىل
)٢٠٠٨(  

  الدورة الثانية
)٢٠٠٨(  

  الدورة الثالثة
)٢٠٠٨(  

  الدورة الرابعة
)٢٠٠٩(  

  الدورة اخلامسة
)٢٠٠٩(  

  الدورة السادسة
)٢٠٠٩(  

  الدورة السابعة
)٢٠١٠(  

  الدورة الثامنة
)٢٠١٠(  

 الدورة التاسعة
)٢٠١٠(  

 الدورة العاشرة
)٢٠١١(  

 عشرةالدورة احلاديـة 
)٢٠١١(  

 الدورة الثانيـة عشرة
)٢٠١١(  

مجهورية أفريقيا   الكامريون  بوتسوانا  غابون  املغرب  ١
  الوسطى

  سوازيلند  سيشيل  موزامبيق   ليبرييا  غينيا  أنغوال  كوت ديفوار

مجهورية الكونغو   تشاد  جيبويت  بوركينا فاسو  غانا  جنوب أفريقيا  ٢
  الدميقراطية

ة ـاجلماهريي   بيساو-غينيا   مصر
  العربية الليبية

  توغو  سرياليون  ناميبيا

  أوغندا  الصومال  النيجر  مالوي  كينيا  مدغشقر  غينيا االستوائية  جزر القمر  موريشيوس  بوروندي  مايل   تونس  ٣
مجهورية ترتانيا   السودان  رواندا  موريتانيا  ليسوتو  غامبيا  إريتريا  كونغو  نيجرييا  الرأس األخضر  زامبيا  اجلزائر  ٤

  املتحدة
سان تومي   لبنان  كرييباس  قطر  إثيوبيا  فانواتو  السنغال  تركمانستان  بنن  البحرين  ٥

  وبرينسييب
  زمبابوي  باالو

اجلمهورية العربية   بابوا غينيا اجلديدة  ميامنار  ملديف  الكويت  فيجي  بوتان  فييت نام  بنغالديش  توفالو  اليابان  اهلند  ٦
  السورية

ية اإلمارات العرب  باكستان  إندونيسيا  ٧
  املتحدة

مجهورية (إيران   بروين دار السالم  اليمن  الصني
  ) اإلسالمية-

  طاجيكستان  ساموا  ناورو  جزر مارشال  قريغيزستان

مجهورية الو   العراق  كمبوديا  أفغانستان  األردن  أوزبكستان  مجهورية كوريا  الفلبني  ٨
  الدميقراطية الشعبية

ميكرونيزيا 
 -واليات (

  )املوحدة

  تايلند  سنغافورة  نيبال

   ليشيت-تيمور   جزر سليمان  عمان  منغوليا  غرينادا  كازاخستان  قربص  أوروغواي  ماليزيا  كولومبيا  سري النكا  األرجنتني  ٩
اململكـة العربية   جزر البهاما  تونغا  إكوادور ١٠

  السعودية
مجهورية كوريا   بليز

  الشعبية الدميقراطية 
زر سانت فنست وج  باراغواي  هندوراس  غيانا  بوليفيا

  غرينادين
  ترينيداد وتوباغو

سانت كيتس   جامايكا  هاييت  نيكاراغوا  كوستاريكا  شيلي  كوبا  بربادوس  غواتيماال  الربازيل ١١
  ونيفس

 -مجهورية (فرتويال   سورينام
  )البوليفارية

  وبربوداأنتيغوا   بلجيكا  سانت لوسيا  بنما  إسبانيا  السلفادور  دومينيكا  مالطة  املكسيك  إسرائيل  بريو  هولندا ١٢
اجلمهورية   موناكو  كندا  ليختنشتاين  فرنسا  فنلندا ١٣

  الدومينيكية
الواليات املتحدة   السويد  إيطاليا

  األمريكية
  آيسلندا  الدامنرك  أستراليا

  آيرلندا  اليونان  النمسا  أندورا  تركيا  سان مارينو  النرويج  نيوزيلندا  أملانيا  لكسمربغ  سويسرا  اململكة املتحدة  ١٤
اجلبل األسود   رومانيا  ابولند ١٥

  )مونتنغرو(
  ليتوانيا  هنغاريا  إستونيا  بلغاريا  أرمينيا  سلوفينيا  الربتغال  سلوفاكيا  االحتاد الروسي

اجلمهورية  ١٦
  التشيكية

مجهورية مقدونيا   أذربيجان  صربيا  أوكرانيا
اليوغوسالفية 

  السابقة

  ولدوفام  التفيا  جورجيا  كرواتيا  بيالروس  البوسنة واهلرسك  ألبانيا
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  املرفق السابع
  ترتيب االستعراض أثناء الدورات الثالث األوىل للفريق العامل 

  املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
 ١٨- ٧املقرر انعقادها يف الفترة (

  )٢٠٠٨أبريل /نيسان

  الدورة الثانية
 ١٦- ٥ يف الفترة املقرر انعقادها(

  )٢٠٠٨مايو /أيار

  الدورة الثالثة
 ١٢- ١املقرر انعقادها يف الفترة (

  )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
   بوتسوانا- ١   غابون- ١   البحرين- ١
   جزر البهاما- ٢   غانا- ٢   إكوادور- ٢
   بوروندي- ٣   بريو- ٣   تونس- ٣
   لكسمربغ- ٤   غواتيماال- ٤   املغرب- ٤
   بربادوس- ٥   بنن- ٥   إندونيسيا- ٥
  صربيا واجلبل األسود - ٦   مجهورية كوريا- ٦   فنلندا- ٦
   اإلمارات العربية املتحدة- ٧   سويسرا- ٧   اململكة املتحدة - ٧
   إسرائيل- ٨   باكستان- ٨   اهلند- ٨
   ليختنشتاين- ٩   زامبيا- ٩   الربازيل- ٩

   صربيا- ١٠   اليابان- ١٠   الفلبني١٠
  كمانستان تر- ١١   أوكرانيا- ١١   اجلزائر- ١١
   بوركينا فاسو- ١٢   سري النكا- ١٢   بولندا- ١٢
   الرأس األخضر- ١٣   فرنسا- ١٣   هولندا- ١٣
   كولومبيا- ١٤   تونغا- ١٤   جنوب أفريقيا- ١٤
   أوزبكستان- ١٥   رومانيا- ١٥   اجلمهورية التشيكية- ١٥
   توفالو- ١٦   مايل- ١٦   األرجنتني- ١٦
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  املرفق الثامن
  )أ()٢٠٠٧/٢٠٠٨(لجولة الثانية جمللس حقوق اإلنسان برنامج العمل السنوي ل

  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

أربعة أسابيع، منها (الدورة السابعة 
  )أسبوع ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  ٢٨- ٣الدورة الرئيسية 
  ٢٠٠٨مارس /آذار

  ) وعانأسب(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٢

   املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند    املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند    املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند 
  اعتماد برنامج عمل الدورة  اعتماد تقرير الدورة

  اجلزء الرفيع املستوى
  اختيار وتعيني املكلفني بواليات

  اللجنة االستشارية للمجلسانتخاب أعضاء 
  اعتماد تقرير الدورة

  اعتماد برنامج عمل الدورة
  اختيار وتعيني املكلفني بواليات

  اعتماد تقرير الدورة
اعتماد التقرير السنوي جمللـس حقـوق       

  اإلنسان

 التقرير الـسنوي ملفوضـة      - ٢البند  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  )ج(لعاموتقارير املفوضية واألمني ا

 التقرير السنوي ملفوضة األمم     - ٢البند  
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير     

  )ج(املفوضية واألمني العام

 التقرير الـسنوي ملفوضـة      - ٢البند  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  )ج(وتقارير املفوضية واألمني العام
سنوي ملفوضة األمم املتحـدة     التقرير ال   بيان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

السامية حلقوق اإلنسان وتقارير أخـرى      
  للمفوضية واألمني العام

عرض للحالة الراهنة تقدمـه مفوضـة       
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     

  وتقارير املفوضية واألمني العام

  

  

  ــــــــــــــ
 وقرارات ومقررات أخرى اعتمدها اجمللس، وقد       ٥/١ ُوضع مشروع برنامج العمل السنوي استناداً إىل القرار         )أ(  

خيضع للتغيري وفقاً ملا يعتمده اجمللس من قرارات ومقررات إضافية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بعملية استعراض الواليات وترشيدها            
  . وحتسينها

  .ة السادسة للمجلسديسمرب، الذي ُوزِّع أثناء الدور/ كانون األول-سبتمرب /برنامج عمل دورة أيلول  )ب(  
مع أن مجيع التقارير املنسوبة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أو إىل املفوضية، أو إىل األمني            )ج(  

  . من جدول األعمال، فقد يرغب اجمللس يف أن ينظر فيها يف إطار بند آخر من بنود جدول أعماله٢العام، ُتقدَّم يف إطار البند 
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  )أربعة أسابيع(لسادسة الدورة ا
  ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع (الدورة السابعة 
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  ٢٨-٣الدورة الرئيسية 
  ٢٠٠٨مارس /آذار

  )أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

 حقوق اإلنسان،    تعزيز ومحاية مجيع   -٣البند  
املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     

  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،      -٣البند  
املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     

  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،      -٣البند  
ملدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     ا

  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
  سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي
تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان        •

  )١/١٠٢املقرر (والتضامن الدويل 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو         •

  )٤/١٠القرار (املعتقد 
  :ناقشات أخرى متصلة هبذا البندتقارير وم

تقرير عن إمكانية احلصول علـى املـاء      •
  )٢/١٠٤املقرر (

تقرير عن التدابري القسرية املتخذة مـن         •
  )٤/١٠٣املقرر (جانب واحد 

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين         •
  باألطفال والرتاعات املسلحة

  ديسمرب/كانون األول
  :احلوار التفاعلي

 املقرر اخلاص املعـين بالـسكان       تقرير  •
  )٥/١القرار (األصليني 

تقرير املقرر اخلاص املعـين مبكافحـة         •
  )٥/١القرار (اإلرهاب 
  تقارير أخرى

تقارير عن تصحيح الوضـع القـانوين         •
للجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       

  )٤/٧القرار (واالجتماعية والثقافية 
توكول تقرير الفريق العامل املعين بالربو      •

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     
ــة ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي  االقت

  )١/٣القرار (

  :احلوار التفاعلي
  )٦/٢القرار (تقرير عن احلق يف الغذاء   •
تقرير املقرر اخلاص املعين مبـسألة بيـع          •

  )٥/١القرار (األطفال 
تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق        •

  ∗)٥/١القرار (
تقرير الفريق العامل املعين مبسألة املرتزقة        •

  )٥/١القرار (
تقرير اخلبري املستقل املعين باإلصـالح        •

  )٥/١القرار (االقتصادي 
تقرير الفريق العامـل املعـين حبـاالت          •

االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي        
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف          •
  )*٥/١القرار (الصحة 

تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        •
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية التعـبري         •
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف        •
  )٥/١القرار (ضد املرأة 

تقرير املقرر اخلاص املعين باملهـاجرين        •
  )٥/١القرار (

عين مبسألة االجتار   تقرير املقرر اخلاص امل     •
  )٥/١القرار (غري املشروع 

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالنفايـات         •
  )٥/١القرار (السّمية 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو         •
  )٥/١القرار (املعتقد 

  :احلوار التفاعلي
تقرير املقرر اخلـاص املعـين بـالتعليم          •

  )**٥/١القرار (
خلـاص املعـين حبـاالت      تقرير املقرر ا    •

القـرار  (اإلعدام بـإجراءات مـوجزة      
٥/١(**  

تقرير املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل         •
  )**٥/١القرار (القضاة واحملامني 

تقرير ممثل األمني العام املعين باملشردين        •
  )*٥/١القرار (داخلياً 

تقرير املقرر اخلاص املعين بالشركات عرب        •
  )٥/١القرار ** (الوطنية

  :قارير أخرىت
تقرير الفريق العامل املعـين بـاحلق يف          •

  التنمية
تقرير املفوضة السامية عـن احلـق يف          •

  )٢/١٠٢ واملقرر ١/٤القرار (التنمية 
تقرير الفريق العامل املعين بالربوتوكول       •

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     
ــة  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت

  )ُيستكَمل(

                                                      

  .٢٠٠٧ديسمرب /رهناً باستعراض الواليات وترشيدها وحتسينها يف كانون األول  *
  ٢٠٠٧ مارس/آذاررهناً باستعراض الواليات وترشيدها وحتسينها يف   **



A/HRC/6/22 
Page 213 

  )أربعة أسابيع(لسادسة الدورة ا
  ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع (الدورة السابعة 
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  ٢٨-٣الدورة الرئيسية 
  ٢٠٠٨مارس /آذار

  )أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

تقرير الفريق العامل املعين باالحتجـاز        •
  )٦/٤القرار (التعسفي 

العام املعـين   تقرير املمثل اخلاص لألمني       •
ــسان  ــوق اإلن ــدافعني عــن حق بامل

  )٥/١القرار (
تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة الفقـر         •

  )٥/١القرار (املدقع 
تقرير اخلبري املستقل املعـين باألقليـات         •

  )٥/١القرار (

  

  :ير أخرىتقار
تقرير األمني العـام عـن إمكانيـة   •

التداوي يف سياق جـوائح فـريوس       
متالزمة نقـص   /نقص املناعة البشرية  

والـسل  ) اإليـدز (املناعة املكتسب   
  )٢/١٠٧املقرر (واملالريا 

تقرير املفوضة السامية عن زيادة التعاون        •
الدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان        

  )٤/١٠٤املقرر (
رحلي املشترك لألمـني العـام     التقرير امل   •

واملفوضة السامية عن إقامـة أنـشطة       
إعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مـن       
بينها احلملة اإلعالمية العامليـة بـشأن       

  )٦/٩القرار (حقوق اإلنسان 
تقرير املستشار اخلاص لألمني العام عن        •

    )٦/١٠٤املقرر (منع اإلبادة اجلماعية 
نـسان الـيت     حاالت حقوق اإل   -٤البند  

  تتطلب اهتمام اجمللس هبا
 حاالت حقوق اإلنـسان الـيت       -٤البند  

  تتطلب اهتمام اجمللس هبا
 حاالت حقوق اإلنـسان الـيت       -٤البند  

  تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي
تقرير مرحلي لفريـق اخلـرباء املعـين          •

  )١/٣/القرار إ ت(بدارفور 
  ديسمرب/كانون األول

  : احلوار التفاعلي
التقرير النهائي لفريق اخلـرباء املعـين         •

  )١/٣/القرار إ ت(بدارفور 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

  )٥/١-القرار دإ(اإلنسان يف ميامنار 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •
اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية       

  )٥/١القرار (الدميقراطية 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

  )٥/١القرار (اإلنسان يف ميامنار 
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  )أربعة أسابيع(لسادسة الدورة ا
  ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع (الدورة السابعة 
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  ٢٨-٣الدورة الرئيسية 
  ٢٠٠٨مارس /آذار

  )أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند    هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند    هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند 
  سبتمرب/أيلول

الـشروط  :  املكلفون بإجراءات خاصة    •
  التقنية واملوضوعية

ستـشارية جمللـس حقـوق      اللجنة اال   •
  الشروط  التقنية واملوضوعية: اإلنسان

  الفريق العامل املعين  بالبالغات  •
األفرقة العاملة السابقة التابعة للجنة الفرعية        •

واملعنية بالسكان األصليني، والرق،    (سابقاً  
  )واألقليات واحملفل االجتماعي

تقرير عن إجـراء تقـدمي الـشكاوى          •
  )ُيستكَمل(

ر عن إجـراء تقـدمي الـشكاوى        تقري  •
  )ُيستكَمل(

   االستعراض الدوري الشامل-٦البند    االستعراض الدوري الشامل-٦البند    االستعراض الدوري الشامل-٦البند 
  سبتمرب/أيلول

اعتماد املبادئ التوجيهية العامة املتعلقـة      
باالستعراض الدوري الشامل واختيـار     
 البلدان اليت سُتـستعرض أوضـاعها يف      

  ٢٠٠٨إطاره يف عام 

النظر يف تقارير الفريق العامـل املعـين          •  
  باالستعراض الدوري الشامل

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

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

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

  سبتمرب/أيلول
  احلوار التفاعلي

تقرير عـن حالـة حقـوق اإلنـسان          •
يف األراضـــي العربيـــة احملتلـــة 

  )١/٢/القرار إ ت(

  احلوار التفاعلي
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلـة      
  )٥/١القرار ( ١٩٦٧منذ عام 
  :تقارير أخرى

 ١/١-تقرير عن متابعـة القـرارين دإ        •
  )٦/١٨القرار  (٣/١-ودإ

تقرير عن احلقـوق الدينيـة والثقافيـة       •
ــة   ــسطينية احملتل ــي الفل يف األراض

  )٦/١٩القرار (

  

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـامج      -٨البند  
  عمل فيينا

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـامج      -٨البند  
  ييناعمل ف

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـامج      -٨البند  
  عمل فيينا

      مناقشات عن املنظور اجلنساين
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  )أربعة أسابيع(لسادسة الدورة ا
  ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع (الدورة السابعة 
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  ٢٨-٣الدورة الرئيسية 
  ٢٠٠٨مارس /آذار

  )أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

 العنصرية والتمييـز العنـصري      -٩البند  
وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن         

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب
  عمل ديربان

 العنصرية والتمييـز العنـصري      -٩البند  
 مـن   وكره األجانب وما يتـصل بـذلك      

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب
  عمل ديربان

 العنصرية والتمييـز العنـصري      -٩البند  
وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن         

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب
  عمل ديربان

  سبتمرب/أيلول
  :احلوار التفاعلي

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالعنـصرية         •
  )٤/٩القرار (

  :تقارير أخرى
   مناقشات-مؤمتر ديربان االستعراضي   •
تقرير عـن تـشويه صـورة األديـان        •

  )٤/٩القرار (

  :احلوار التفاعلي
تقرير أعـده الفريـق العامـل املعـين           •

ــي   ــل أفريق ــن أص ــدرين م باملنح
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالعنـصرية         •
  )٥/١القرار (

  :تقارير أخرى
املعين بالتنفيذ الفعلي   تقرير الفريق العامل      •

 -إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان        
مارس / دورة آذار  -ُيستكَمل  (مناقشات  
  )يونيه/أو حزيران

  :تقارير أخرى
الفريق العامل املعين بالتنفيـذ الفعلـي         •

 -إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان        
مارس / دورة آذار  -ُيستكَمل  (مناقشات  
  )يونيه/أو حزيران

   مناقشات-راضي مؤمتر ديربان االستع  •

   املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند    املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند    املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند 
  سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •

اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
  )١/١٠٢ر املقر(

  :احلوار التفاعلي
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •

  )*٥/١القرار (اإلنسان يف ليبرييا 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

  )*٥/١القرار (اإلنسان يف السودان 
تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين         •

حبالة حقـوق اإلنـسان يف كمبوديـا        
  )٥/١القرار (

تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •
اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

  )٥/١القرار (
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •

  )٥/١القرار (اإلنسان يف الصومال 
  :تقارير أخرى

تقرير املفوضة السامية عـن التعـاون         •
اإلقليمي على تعزيز ومحايـة حقـوق       

 منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ      اإلنسان يف 
  )٦/٢٥القرار (

تقرير اخلبري املستقل املعيَّن مـن ِقبـل          •
األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان      

 (PRST/6/1)يف هاييت 

 -  -  -  -  -  


