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 ٣/١- ودإ ١/٣- ودإ ١/١-متابعة قرارات جملس حقوق اإلنـسان دإ        -ألف
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متابعة : العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           -تاسعاً 

  ١٧٠  ٤١٩-٣٩٠  ........................................وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
  ١٧٠  ٣٩٨-٣٩٠  .............................احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  -ألف  

 من جدول األعمـال واملناقـشة       ٩ار البند   ـة يف إط  ـالتقارير املقدَّم   -باء 
  ١٧١  ٤٠٤-٣٩٩  .....................................................العامة بشأنه

  ١٧٢  ٤١٩-٤٠٥  .................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم 
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  املرفقات
  ١٧٩  ...........................................................................جدول األعمال  -األول 
قرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة من آثار إداريـة وآثـار يف              ـلى ال ـب ع ـما يترت   -الثاين 

  ١٨٠  ..........................................................................امليزانية الربناجمية
  ٢٠١  ..................................................................................احلضور  -الثالث 
  ٢١٥  ..............................................ثائق الصادرة للدورة السابعة للمجلسقائمة بالو  -الرابع 
  ٢٣٦  ..............اخلاصة الذين عينوا يف الدورة السابعة قائمة بأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات  -اخلامس
  ٢٣٩  .............................................قائمة بأعضاء اللجنة االستشارية ومدة عضويتهم  -السادس
  ٢٤٠  .............................لقائمة باجملموعات الثالثية يف إطار آلية االستعراض الدوري الشام  -السابع
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   القرارات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة-  اجلزء األول

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمـات والتـوغالت           - ٧/١
العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، وبـشكل         

  خاص اهلجمات والغارات األخرية على قطاع غزة

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني              إذ يسترشد     
  اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 حبقوق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها بأنفسها ويف عدم جواز حيازة أراضٍ باسـتخدام               وإذ يسترشد أيضاً    
  حدة،القوة، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املت

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

فيهـا   انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبـا              ؤكد أيضاً ـوإذ ي   
  القدس الشرقية،

 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما قامت به              وإذ يسلم   
منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، تشكل انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين الذي                

ة، مبا فيها مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلـسطينية،  يعيش فيه وتقوض اجلهود الدولي   
  ،٢٠٠٨قصد إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة حبلول هناية عام 

 احملتل قد أوقعت خسائر كبرية يف        بأن اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية األخرية يف قطاع غزة        وإذ يسلم أيضاً    
  األرواح وأحدثت إصابات بني املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع،

 اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية املتكررة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة منها ما حدث            يدين  - ١  
 شخصاً ومئات اإلصابات بـني املـدنيني   ١٢٥ا يزيد عن  مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن خسائر يف األرواح مل          

  الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع؛

 عن صدمته إزاء القصف اإلسرائيلي لبيوت الفلسطينيني وقتل املدنيني فيهـا، وإزاء الـسياسة          يعرب  - ٢  
للقانون اإلنساين الدويل، ويـدعو إىل      اإلسرائيلية املتمثلة يف إنزال عقوبة مجاعية حبق السكان املدنيني، اليت هي خمالفة             

  مقاضاة مرتكبيها؛

 إىل الوقف الفوري جلميع التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة يدعو  - ٣  
وإلطالق الصواريخ البسيطة الصنع، الذي أسفر عن مقتل مدنيَّْين ووقوع جرحى بني بعض املـدنيني اآلخـرين يف                  

  ائيل؛جنوب إسر
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 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، يدعو أيضاً  - ٤  
السلطة القائمة باالحتالل، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية 

  صار املفروض على قطاع غزة احملتل؛املتواصلة واملتكررة يف هذه األراضي واحل

 دعواته إىل توفري احلماية الفورية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة امتثـاالً              يكرر  - ٥  
  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

نسان والقـانون اإلنـساين      مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإل          حيث  - ٦  
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة، تقريراً             يطلب  - ٧  
  .عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

  اجللسة العاشرة  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٦  

وكانـت  . عن التصويت  عضواً   ١٣ صوتاً مقابل صوت وامتناع      ٣٣بتصويت مسّجل بأغلبية    القرار   اعُتمد 
  :نتيجة التصويت كما يلي

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
سري النكـا،   وزامبيا،  و جيبويت،وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  والربازيل،  و
مدغشقر، وماليزيا،  ومايل،  وكوبا،  وقطر،  والفلبني،  وغانا،  والصني،  و ،سويسراوالسنغال،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، و، نيجريياوموريشيوس، واململكة العربية السعودية، واملكسيك، ومصر، و

  ؛كندا  :املعارضون

سلوفينيا، ورومانيا، ومجهورية كوريا، وواهلرسك، البوسنة وإيطاليا، وأوكرانيا، وأملانيا،   :املمتنعون
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و، الكامريونو فرنسا،وغواتيماال، و
  .اليابانوهولندا، و

  .انظر الفصل السابع

   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٧/٢

  ، إن جملس حقوق اإلنسان

، الذي قررت فيه    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري   
اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                  

  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ؤرخ  امل٤٨/١٤١حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية يف قرارها 
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   جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان واجمللس،وإذ حييط علماً  

 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين مالك موظفي مفوضية             وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،(A/HRC/7/57) السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة 

 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمم املتحدة            وإذ حييط علماً كذلك   
عن متويل ومالك موظفي مفوضية األمم املتحدة الـسامية         و) Add.1و (A/59/65-E/2004/48السامية حلقوق اإلنسان    

  ،(JIU/REP/2007/8) حلقوق اإلنسان

 أن من املمكن الختالل توازن يف مالك املوظفني أن يقلص فعالية عمل املفوضية السامية               وإذ يأخذ يف االعتبار     
  إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،

تعلق بالتمثيل اإلقليمي ملوظفي     أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما ي         وإذ يؤكد من جديد     
  املفوضية السامية،

يف استخدام موظفني على مجيع املستويات هو ضرورة تأمني أعلى مستوى           األمسى  على أن االعتبار    وإذ يشدد     
يعرب عـن    وإذ من ميثاق األمم املتحدة،      ١٠١ من املادة    ٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره   من الكفاءة واملقدرة والرتاهة،     

   بأن هذا اهلدف يتفق مع مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل،اعهاقتن

أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعيـة العامـة املنـوط هبـا                وإذ يؤكد من جديد       
  مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية،

ية يف تقريرها ومؤداه أن حتقيق التوازن اجلغرايف يف         مبا ذكرته املفوضية السام   حييط علماً مع االهتمام       - ١  
 إىل املفوضة السامية وخلفائها اختاذ كل ويطلبمالك موظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان سيظل إحدى أولوياهتا، 

  التدابري الالزمة إلصالح اختالل التوازن احلايل يف التوزيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية السامية؛

مبختلف التدابري املقترحة واملتخذة فعالً ملعاجلة اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملـالك             حييط علماً     - ٢  
  ؛جلياًاملوظفني، مع التشديد على أن اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ال يزال 

ع اجلغرايف يف املفوضـية      بالتزام املفوضة السامية بوضع تدابري إضافية لتحسني التوزي        حييط علماً أيضاً    - ٣  
  السامية، وفقاً ملا ذُكر يف االستنتاجات الواردة يف تقريرها؛

 إىل املفوضني السامني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلارية يف العمل على بلوغ اهلدف املتمثل               يطلب  - ٤  
  يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛

 ووظائف الفئة الفنية، مبا علياز التنوع اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الوظائف ال  على أمهية تعزي   يشدد  - ٥  
  يف ذلك وظائف كبار املديرين، باعتباره مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛
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حلقوق  األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية              يؤكد  - ٦  
اإلنسان، مع مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، وكذلك أمهية النظم               

  السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفة، بالنسبة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨ عاشراً من قرار اجلمعية العامة        من الفرع  ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    - ٧  
 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت فيها اجلمعية طلبها إىل األمني العام أن يـضاعف جهـوده     ٢٠٠١يونيه  /حزيران

  ة؛الرامية إىل حتسني تكوين األمانة العامة من خالل كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كاف

 اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز النطاقات املستصوبة للتوازن اجلغرايف يف يشجع  - ٨  
مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينيـة               

  القانونية؛وكذلك تنوع النظم السياسية واالقتصادية و

   بالزيادة الكبرية يف املوارد البشرية واملالية املخصصة ألنشطة املفوضية السامية؛يرحب  - ٩  

، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٥٩قرار اجلمعية العامة    وتنفيذ   بأمهية متابعة    يسلّم  - ١٠  
الدعم واإلرشادات إىل املفوضية الـسامية يف       تقدمي  العامة يف    اجلمعية   قصوى ُمضي  على ما يتسم به من أمهية        ويشدد

  العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛

 وفقاً لربنامج عمله ٢٠٠٩ إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً وحمدَّثاً إىل اجمللس يف عام يطلب  - ١١  
 على غرار هيكل تقريرها ونطاقه ومع التركيز بشكل خـاص علـى التـدابري               السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه     

  .اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 .عـن التـصويت  أعـضاء   ٣ وامتناع  أصوات١٠ صوتاً مقابل    ٣٤بتصويت مسّجل بأغلبية    القرار  اعُتمد  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
سري النكـا،   وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  والربازيل،  و
كوبـا،  والكـامريون،   وقطر،  والفلبني،  وغواتيماال،  وغانا،  وغابون،  والصني،  والسنغال،  و
موريـشيوس،  واململكة العربية السعودية،    واملكسيك،  ومصر،  ومدغشقر،  وماليزيا،  ومايل،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، ونيجرييا، و

، كنداو فرنسا،وسلوفينيا، ورومانيا، والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وأملانيا،    :املعارضون
  ؛هولنداولكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، املمو

  .اليابانوسويسرا، ومجهورية كوريا،   :املمتنعون

  .انظر الفصل الثاين
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   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان- ٧/٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ليه يف ميثاق األمم املتحدة، وال سيما يف على النحو املنصوص ع التزامه بتعزيز التعاون الدويل، إذ يعيد تأكيد  
إعالن وبرنامج عمل فيينا اللـذين اعتمـدمها        الواردة يف   األحكام ذات الصلة    فضالً عن    منه،   ١ من املادة    ٣الفقرة  

، بغية توطيد التعاون الصادق بني الـدول األعـضاء يف           ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف      
  ، اإلنسانميدان حقوق

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف          وإذ يذكِّر   
 ٣٠ املؤرخ   ٤/١٠٤، وإذ يضع يف االعتبار مقرر اجمللس        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٠ هاولقرار
  ،٢٠٠٧مارس /آذار

ر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن              املؤمتبوإذ يذكِّر أيضاً      
يف ه دورب، و٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨أغسطس إىل / آب٣١تعصب، الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من 

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

أمهية جوهرية يف حتقيق مقاصد األمـم       ميدان حقوق اإلنسان يكتسي      بأن تعزيز التعاون الدويل يف       وإذ يسلم   
  ل،املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعا

بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الـصادق وأن               سلم أيضاً   يوإذ    
  ،يز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاءيهدفا إىل تعز

يسهم من شأنه أن حقوق اإلنسان ميدان  أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف من جديدوإذ يؤكد   
  إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع علـى             على ضرورة    وإذ يشدد   
  احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،

واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الرامية إىل تعزيـز               أن التفاهم    وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان ومحايتها،

من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعضاء تعزيز حقوق اإلنسان            أنه  ؤكد جمدداً   ي  - ١  
  واحلريات األساسية ومحايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛

مـسؤولية  ، باإلضافة إىل املسؤوليات اخلاصة املنوطة هبا جتاه جمتمعاهتـا،     تقع عليها  الدول بأن   يسلّم  - ٢
  إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي؛تتمثل يف مجاعية 
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 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، من جديديؤكد   - ٣
  بشأن احلوار بني احلضارات؛ة والدولية واإلقليمية رحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على الصعد الوطنييو

نظام دويل على أساس الشمولية والعـدل       إقامة  مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على         حيث  - ٤  
، وعلى نبذ مجيع    ةواملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي           

   أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛مذاهب االستبعاد على

التعاون الدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتقيق أهداف          توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  - ٥  
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛محلة 

ميثاق يف  عليها  املنصوص  ويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبقاً للمقاصد واملبادئ         التعاون الد  أن   يرى  - ٦  
األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً يف املهمة امللحة املتمثلة يف منع انتهاكات حقـوق   

  اإلنسان واحلريات األساسية؛

يع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلـا        وجوب االهتداء يف تعزيز مج    يؤكد جمدداً     - ٧  
وص عليها  ـواملقاصد واملبادئ املنص  بطريقة تنسجم   مببادئ العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،       إعماالً تاماً   
  يف امليثاق؛

عاون الدويل يف ميدان    بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز الت         حييط علماً     - ٨  
  ؛(A/HRC/7/31) حقوق اإلنسان

 الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تدأب على إجـراء              يدعو  - ٩  
حوار بّناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتـها، ويـشجع               

  ومية على املسامهة بنشاط يف هذا املسعى؛املنظمات غري احلك

 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة حبقوق اإلنسان إىل أن تواضب على إيالء               يدعو  - ١٠  
  العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية           إىل مفوضة األمم     يطلب  - ١١  
الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار آليات األمـم                 

عامـة يف ديباجـة قرارهـا       املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وفق ما سلّمت به اجلمعية ال              
، وأن تقدم تقريراً بشأن ما توصلت إليه من استنتاجات إىل اجمللس يف دورته              ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١

  ؛٢٠٠٩ذات الصلة يف عام 

  . وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩ مواصلة نظره يف هذه املسألة يف عام يقرر  - ١٢  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس /ر آذا٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 
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والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن              - ٧/٤
االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامـل جبميـع           
  حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،ق اإلنسانإن جملس حقو

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيـف               إذ يعيد تأكيد  
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية 

 ٢٣ املؤرخ   ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٧ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤ت  ، مبا يف ذلك القرارا    واالجتماعية والثقافية 
 ٢٠٠٤أبريل  /  نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 تـشرين   ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٩، فضالً عن مقرر جملس حقوق اإلنسان        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٩و
  ، ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

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

املعنون  ٥/٢، و "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "املعنون   ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري 
 ١٨املـؤرخني   " قـوق اإلنـسان   مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلـس ح           "

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

 الذي قدمه اخلبري املستقل املنتهية واليته املعين بآثـار سياسـات   (A/HRC/7/9)  التقريروإذ يضع يف احلسبان  
على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية            اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية     

  ،واالجتماعية والثقافية

 طيلة فترة واليته بوصفه اخلـبري       السيد بريناردز آندرو نياموايا مودهو     وإسهام   بعمل ينوه مع التقدير    - ١
الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة على التمتع املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية 

  ، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخري املقدم إىل اجمللس؛احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اخلبري املستقل  "ب  إعادة حتديد الوالية املتعلقة باإلجراء املواضيعي اخلاص وإعادة تسمية صاحبها            يقرر  - ٢
التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،     جية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على          املعين بآثار الديون اخلار   

  :ا يليبغية السماح للمكلف هبا بأن يويل اهتماماً خاصاً مل" وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على التمتع الكامل جبميع حقوق     ثار  والسياسات املعتمدة يف التصدي لتلك اآل     لديون اخلارجية   اآثار    )أ(
  اإلنسان يف البلدان النامية، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

تأثري الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا يف قدرة الدول علـى وضـع                   )ب(
ـ          وتنفيذ سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك امليزانيات ال        ال ـوطنية اليت تستجيب للمتطلبات احليوية من أجل تعزيـز إعم

  احلقوق االجتماعية؛
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التدابري املتخذة من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف من حدة هذه   )ج(
  اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً املثقلة بالديون؛

القتصادي  اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيما يتعلق بسياسات اإلصالح ا          التطورات  )د(
وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة               

  ؛واملنظمات غري احلكومية

  ائية لأللفية؛ األهداف اإلمنلتحقيقاملعايري الدنيا حتديد   )ه(

  تعزيز التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بغية إجناز الوالية؛  )و(

ـ     متديد والية    يقرر أيضاً   - ٣ ة ـاخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامـات املالي
القتصادية واالجتماعية والثقافية، لفترة    التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق ا       الدولية املتصلة هبا على     

  ثالث سنوات؛

 إىل اخلبري املستقل أن يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان،                يطلب  - ٤
اإليدز، عند حبث تـأثري     /استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشرية            

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة       اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على          الديون  
، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  النطاق الواسع لواليته؛التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل 

 إىل اخلبري املستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، واملنظمات الدوليـة، ووكـاالت         يطلب أيضاً   - ٥  
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري             

ادئ التوجيهية العامة بغية حتسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقدمي مشروع حمّدث للمبادئ            احلكومية، بشأن مشروع املب   
  ؛٢٠١٠التوجيهية العامة إىل اجمللس يف عام 

 إىل اخلبري املستقل التعاون، وفقاً لواليته، مع اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية               يطلب كذلك   - ٦  
الستشارية، واإلجراءات اخلاصة، واآلليات، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملـة         واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة ا     

التابعة للمجلس واملتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، وذلك يف جمال عمله الرامـي إىل              
  حتسني املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله؛

وفر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتاج إليـه مـن              إىل األمني العام أن ي     يطلب  - ٧  
  موظفني وموارد من أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛

طـاع   احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة والق         حيث  - ٨  
  اخلاص على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛
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 إىل اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا               يطلب  - ٩  
ة، أن يقـدم إىل اجمللس يف      على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي          

، وفقاً لربنامج عمله السنوي تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع                 ٢٠٠٩عام  
  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛

  .ال مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعميقرر  - ١٠  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٣ًمقابل   صوتا٣٤ًبتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد 

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
، سري النكـا  وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  و،  بوليفياوبنغالديش،  والربازيل،  و
كوبا، والكامريون،  وقطر،  والفلبني،  وغواتيماال،  وغانا،  وغابون،  والصني،  والسنغال،  و
اململكـة العربيـة الـسعودية،      واملكـسيك،   ومـصر،   ومدغشقر،  وماليزيا،  ومايل،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، ونيجرييا، وموريشيوس، و

سلوفينيا، ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وملانيا،  أ  :املعارضون
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،         وكندا،  وفرنسا،  وسويسرا،  و
  .اليابانوهولندا، و

  .انظر الفصل الثالث

  الدويلستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن ملاخلبري ا  والية - ٧/٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة              جمدداًإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا فيها قرار اللجنة 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ية العامة  من قرار اجلمع٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره

 املعنـَون  ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     " املعنَون   ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري 
 ١٨، املـؤرخْين    "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقـوق اإلنـسان             "

  مه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،ايؤدي مهأن صاحب الوالية على أن إذ يؤكد  و،٢٠٠٧يونيه /حزيران



A/HRC/7/78 
Page 16 

 

 من زاوية تعزيز ومحاية التضامن الدويل، إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدولية مثل وإذ يشري أيضاً،
لتمويل التنمية، املعقـود يف مـونتريي، يف        ، واملؤمتر الدويل    ١٩٩٣املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينا عام         

، ١٩٩٢، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، عام               ٢٠٠٢املكسيك، عام   
املعـين  ، واملؤمتر العاملي    ٢٠٠٢ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، يف جنوب أفريقيا، عام             

  ،٢٠٠٥باحلد من الكوارث، املعقود يف كويب، يف اليابان، عام 

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول وال             جمدداً  د  وإذ يؤكِّ 
ببذل قصارى جهده   جيوز أن يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية قيام كل بلد                  

  لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

أمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان الناميـة           حظيت به   بأن االهتمام الذي    إذ يقرُّ   و
 الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميـع، مل                

  يكن كافياً،

 ملدة ثالث سنوات مـن      وق اإلنسان والتضامن الدويل   ـل املعين حبق  ـستقملاخلبري ا متديد والية   يقرِّر    - ١
  :أجل ما يلي

تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل بُسبلٍ منها مواصلة وضع مبادئ توجيهيـة،                 )أ(
 احلق األساسي واختاذ تدابريٍ على الصعيدين اإلقليمي والـدويل لتعزيـز            ومقاييس، ومعايري، ومبادئ تعزِّز التمتُّع هبذا     

 وهتيئة األوضاع اليت تتيح إعمـال حقـوق         ة،وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان النامية يف مساعيها املبذولة بشأن التنمي         
  اإلنسان إعماالً كامالً؛

، وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة     التماس آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة      )ب(
واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وذلك لدى اضطالع اخلبري بواليته، آخذاً يف حسبانه نتائج مجيع مؤمترات القمة                 
الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة العاملية واالجتماعات الوزاريـة املعقـودة يف امليـدانني                  

  االجتماعي؛االقتصادي و

حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الـشعوب واألفـراد يف                  )ج(
  التضامن الدويل؛

الشعوب واألفـراد يف    اإلعمال الكامل حلق    ها من أجل    اختاذتقدمي توصياٍت بشأن اخلطوات املمكن        )د(
  ا يواجه التعاون الدويل من حتدياٍت متزايدة؛ ومقترحاٍت للتصدي مل،التضامن الدويل بصورٍة تدرجيية

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك               )ه(  
مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع نطاقٍ ممكن من املصاحلِ والتجارب، كل يف نطاق واليتها، كـي                    

  يف إطـار أنشطـة األمم املتحدة اإلعمال الفعلي حلق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل تعميماً كامالً؛تعمِّـم 
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مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات والتظاهرات الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال حـق                )و(
  الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛

كاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غـري          وإىل   و  إىل مجيع الدول،   يطلب  - ٢
اخلـبري   وأن تتعاون مـع      م يف أنشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل         احلكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

سـتجابة لطلبـات اخلـبري     أثناء واليته، وأن تزوِّده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جبدية يف اال  ستقلملا
  املستقل لزيارة بلداهنا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

الالزمة مجيع املوارد البشرية واملالية     توفر  ن   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  - ٣
  ال؛ فعَّحنوٍعلى أداء واليته من  ستقلمللتمكني اخلبري ا

عمل من أجل إعداد مشروع إعالن بـشأن حـق الـشعوب            الخلبري املستقل أن يواصل      إىل ا  يطلب  - ٤
   وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللسواألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم

  .يقرِّر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال  - ٥

  اسعة والثالثوناجللسة الت  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٣ًمقابل   صوتا٣٤ًبتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،             :املؤيدون
أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا،      والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب      

والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكـامريون، وكوبـا،           
ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريـشيوس،          

  ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛

فرنـسا،  وسويسرا،  وسلوفينيا،  ورومانيا،  والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  ويا،  أوكرانوأملانيا،    :املعارضون
  .اليابانوهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وكندا، و

  .انظر الفصل الثالث

    والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات- ٧/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقوق األشخاص املنـتمني إىل أقليـات              إذ يشري إىل      
  ،قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
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حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثنيـة وإىل        إىل مجيع القرارات السابقة بشأن       وإذ يشري أيضاً    
وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرار اللجنة            اجلمعية العامة    اهت اعتمد اليتأقليات دينية ولغوية    

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥ وقرار اجمللس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٩

قليات قومية اختاذ تدابري فعالة وهتيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أ          أن   وإذ يؤكد   
ـ ملـشاركة أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، مبا يضمن على حنو فعال عدم التمييز واملساواة للجميع، فضالً عن ا     ة الكامل

 يف املسائل اليت متسهم، إمنا يسهمان يف احليلولة دون نشوء مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان وأوضاع األقليـات                  ةوالفعال
  اع بصورة سلمية،ويف تسوية هذه املشاكل واألوض

 والصراعات اليت تتعلق بأقليات يف بلدان كثرية واليت أسـفرت           الرتاعات ةّد تكرار وحِ  إزاءوإذ يساوره القلق      
عن نتائج مأساوية يف كثري من األحيان، وإزاء معاناة األشخاص املنتمني إىل أقليات معاناة غري متناسبة يف كـثري مـن          

 للتشريد بطرق   على وجه اخلصوص  ة إىل انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وتعرضهم         األحيان من آثار الرتاعات املؤدي    
  ،منها نقل السكان، وتدفق الالجئني، وإعادة التوطني القسري

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

 بشأن مدونة ٥/٢ وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، بشأن بناء مؤسسات ٥/١ قراريهوإذ يشري إىل   
يونيـه  / حزيـران ١٨قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني             

  ،يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتماأن صاحب الوالية على ، وإذ يؤكّد أن ٢٠٠٧

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينيـة          رير األمني العام بشأن حقوق       بتق وإذ حييط علماً    
، والذي أوصى فيه بضرورة أن حيافظ اجمللس على اآلليات          )A/HRC/4/109 ( املقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعة      ولغوية

  القائمة وحتسينها، مبا يف ذلك اإلجراء اخلاص،

ه اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات من عمل حىت اآلن، وبالدور اهلام الذي             مبا اضطلعت ب  يشيد    - ١  
 وزيادة تسليط الـضوء     األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية         أدته يف زيادة الوعي حبقوق      

قهم مبا يكفل التنمية العادلة وإجياد جمتمعات       على هذه احلقوق، ويشيد جبهودها املتواصلة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقو          
آمنة ومستقرة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع احلكومات، وهيئات وآليات األمـم املتحـدة ذات الـصلة                    

  واملنظمات غري احلكومية؛

  للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت أولت عناية خاصـة           يعرب عن تقديره    - ٢  
، وقدمت الـدعم إىل اخلـبرية   األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية   لتعزيز ومحاية حقوق    

  املستقلة فيما تقوم به من عمل؛

  : متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ملدة ثالث سنوات ويطلب إليها ما يلييقرر  - ٣  

عالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينيـة              تعزيز تنفيذ اإل    )أ(  
 مع احلكومات، مع مراعاة املعايري الدولية والتشريعات الوطنيـة املوجـودة            املشاوراتعن طريق   مبا يف ذلك    ولغوية،  

  خبصوص األقليات؛
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 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان للتعاون التقين معحتديد أفضل املمارسات واإلمكانات   )ب(  
  بناء على طلب احلكومات؛

  عملها؛األخذ مبنظور جنساين يف   )ج(  

 ، مع التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتا وآلياهتا املعنية القائمة ومع املنظمات اإلقليمية              )د(  
  ؛يةتاليف االزدواج

  ؛احلكومية بشأن املسائل املتصلة بواليتهمراعاة آراء املنظمات غري ا  )ه(  

  ؛٦/١٥ حسبما قرر اجمللس يف قراره عين بقضايا األقلياتاملنتدى توجيه عمل امل  )و(  

ذلك تقدمي توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات فعالة ، مبا يف موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها  )ز(  
  .إىل أقلياتاملنتمني من أجل حتسني إعمال حقوق األشخاص 

ـ  جبميع الدول أن تتعاون مع اخلبرية املستقلة يف تأدية املهام والواجبات املنوطة هبـا، و               يهيب  - ٤   ع شّجي
الوكاالت املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية على إجراء             

  ؛حوار منتظم مع املكلف بالوالية والتعاون معه

األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان توفري املساعدة البشرية والتقنيـة واملاليـة             يطلب إىل     - ٥  
  الالزمة الضطالع اخلبرية املستقلة بواليتها على حنو فعال؛

  .وفقاً لربنامج العمل السنوي للمجلسيقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة   - ٦  

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

    محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب- ٧/٧

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ٢٠٠٣/٦٨، وإذ يشري أيضاً إىل قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان            ٦/٢٨ وقراره   ٢/١١٢إىل مقرره   إذ يشري     
 ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩ فضالً عـن قـرارات اجلمعيـة العامـة           ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤/٨٧و
  ،٦٢/١٥٩ و٦١/١٧١و

أن على مجيع الدول أن تكفل توافق أي إجراء يتخذ ملكافحة اإلرهاب مـع التزاماهتـا                يعيد تأكيد     - ١  
  نساين؛مبوجب القانون الدويل وال سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني والقانون اإل
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 للمعاناة اليت يتسبب فيها اإلرهاب لضحاياه وأسرهم ويبـدي تـضامنه            يعرب عن استيائه الشديد     - ٢  
  العميق معهم ويشدد على أمهية توفري املساعدة املالئمة هلم؛

 إدانته القاطعة جلميع أفعال التعذيب وأساليبه وممارساته وجبميع أشكاله ومظـاهره            يؤكد من جديد    - ٣  
ب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أفعاالً إجرامية ال مربر هلا، وجيّدد التزامه بتعزيز             حيثما ارتك 

التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب وحماربته فيدعو هبذا اخلصوص الدول واهليئات الفاعلة األخرى ذات الصلة بالقيـام،                
تحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تؤكد على أمور عـدة منـها     حسب االقتضاء، مبواصلة تنفيذ استراتيجية األمم امل      

  احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب؛

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         ٤ التزام الدول، وفقاً للمادة      يؤكد من جديد أيضاً     - ٤  
عينة بوصفها غري قابلة للتقييد يف أي ظرف من الظروف، ويشري، فيما يتعلق جبميع احلقوق               باحترام حقوق م   والسياسية

األخرى املتضمنة يف العهد إىل أن أية تدابري تقيد أحكام العهد جيب أن تتخذ، يف مجيع احلاالت، وفقاً ألحكام تلـك                     
  ؛)١(نائي ومؤقتاملادة، ويشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل ذا طابع استث

   بالدول إذكاء وعـي السلطات الوطنية الضالعة يف مكافحة اإلرهاب بأمهية هذه االلتزامات؛يهيب  - ٥  

 أن تدابري مكافحة اإلرهاب ينبغي تنفيذها يف إطار املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان الـيت               يعيد تأكيد   - ٦  
نأى عن التمييز القائم على أسس العرق أو اللون أو اجلنس أو            يتمتع هبا األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات وجيب أن ت         

  اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي؛

الدول عدم اللجوء إىل التنميط املستند إىل مناذج مقولبة مبنّية على أسس التمييز اليت حيظرهـا           يناشد    - ٧  
  ة؛أو الديني/القانون الدويل، مبا يف ذلك على األسس العرقية واإلثنية و

الدول على أن تتحلى، يف مكافحتها لإلرهاب، بالوفاء الّتام بالتزاماهتا فيما خيـص التعـذيب               حيث    - ٨  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن حتظر التعذيب حظراً مطلقاً؛

بعدم اإلعادة القسرية لالجئني، مبوجب قانون  الدول أيضاً على أن حتترم احتراماً كامالً التزاماهتا حيث  - ٩  
الالجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وعلى أن تستعرض يف الوقت نفسه، مع االحتـرام الكامـل هلـذه                
االلتزامات والضمانات القانونية األخرى، شرعية أي قرار تكون قد اختذته بشأن منح شخص مركز الالجئ يف حـال                 

مصداقيته وأمهيته يشري إىل أن الشخص املعين قد ارتكب أي أعمال جنائية، مبا فيها أعمـال إرهابيـة                  ظهور دليل له    
  تندرج ضمن شروط االستثناء مبوجب قانون الالجئني الدويل؛ 

بالدول االمتناع عن إعادة األشخاص، مبا يف ذلك يف احلاالت املتصلة باإلرهاب، إىل بلداهنم              يهيب    - ١٠  
 ثالث إذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما قانون حقوق اإلنسان                 األصلية أو بلد  

                                                      

تقييد األحكام أثناء حالـة     ( من العهد    ٤بشأن املادة   ) ٢٠٠١(٢٩ال، التعليق العام رقم     انظر، على سبيل املث     )١(
 .الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان) الطوارئ
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 فيها أسباب قوية تدعو إىل االعتقاد       جدوالقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، مبا يف ذلك احلاالت اليت تو           
 حريتهم ستكون عرضة للتهديد، يف انتهاك لقانون الالجئني         أهنم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياهتم أو        

الدويل، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إىل جمموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي،                  
  مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة مبحاكمة األشخاص الذين ال تتم إعادهتم؛

كفالة توخي الوضوح واالحترام التام اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وخباصة           بالدول   يهيب أيضاً   - ١١  
قانون الالجئني وقانون حقوق اإلنسان، يف املبادئ التوجيهية واملمارسات املتعلقة جبميع عمليات مراقبة احلدود وغريها               

  من اآلليات السابقة للدخول إزاء األشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية؛

 الدول على أن تكفل، يف سياق مكافحة اإلرهاب، توفري ضمانات باتباع اإلجراءات القانونية              حيث  - ١٢  
الواجبة، مبا يتفق مع مجيع األحكام ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتزاماهتا مبوجب العهـد الـدويل       

 اخلاصـة بوضـع     ١٩٥١هتا اإلضافية واتفاقية عـام      اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وبروتوكوال      
   اخلاص بوضع الالجئني، يف اجملاالت اليت يسري فيها كل منها؛١٩٦٩الالجئني وبرتوكول عام 

 مجيع الدول على اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لكفالة متتع األشـخاص احملـرومني مـن                حيث أيضاً   - ١٣  
اعتقاهلم، بالضمانات اليت حيق هلم التمتع هبا مبقتضى القانون الدويل، مبا           حريتهم، بغض النظر عن مكان احتجازهم أو        

   األساسية؛ضائيةيف ذلك إعادة النظر يف احتجازهم ومنحهم، إن خضعوا للمحاكمة، الضمانات الق

 أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية الذي يبلغ حد وضع الشخص احملتجز خارج نطاق                يعارض  - ١٤  
، وحيث الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى معاملة مجيع السجناء               محاية القانون 

  يف مجيع أماكن االحتجاز وفقاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

ـ     باعتماد اجلمعية العامة لالتفاقية الدولية حلماية مجي       ينّوه  - ١٥   اء القـسري، يف  ـع األشخاص من االختف
  ، ويسلّم بأن بدء نفاذها سيشكل حدثاً له أمهيته؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧قرارها 

أو األنشطة اإلرهابية وصياغتها    / بالدول كفالة اإلحاطة بقوانينها اليت جترم السلوك اإلرهايب و         يهيب  - ١٦  
  عي األثر، ووفقاً للقانون الدويل مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان؛بدقة وبشكل غري متييزي وغري رج

 الدول على القيام، عند السهر على االمتثال الكامل اللتزاماهتا الدولية، بإدراج ضمانات حقوق              حيث  - ١٧  
  اب؛اإلنسان املالئمة يف إجراءاهتا الوطنية لوضع القوائم اليت تشمل األفراد والكيانات بغية مكافحة اإلره

 أنه يتحتم على مجيع الدول أن تسعى إىل حفظ ومحاية كرامة األفـراد وحريـاهتم                يؤكد من جديد    - ١٨  
  األساسية، وكذلك التمسك باملمارسات الدميقراطية وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

 سياق مكافحة اإلرهاب  بتقارير املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يفينّوه مع التقدير    - ١٩  
  ؛)E/CN.4/2006/98، وA/HRC/4/26، وCorr.1و A/HRC/6/17( املقدمة إىل اجمللس
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ينّوه مع التقدير بتقريري املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات                  - ٢٠  
فضالً عـن العمـل     . A/HRC/4/88) و E/CN.4/2006/94(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب املقدمني إىل اجمللس         

ـ ٢٠٠٥/٨٠الرامي إىل تنفيذ الوالية اليت أناطتها هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها            ة مبوجـب  ـ واجلمعية العام
   ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة جهودها املبذولة يف هذا الصدد؛٦٠/١٥٨قرارها 

مية تعزيز تنسيقها وتعاوهنا يف جمال النهوض حبمايـة          املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقلي     يناشد  - ٢١  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

خالصة السوابق القضائية لألمم املتحـدة  "الدول على أن تتيح للسلطات الوطنية ذات الشأن يشجع    - ٢٢  
  أخذ حمتواها بعني االعتبار؛تو" فحة اإلرهابواملنظمات اإلقليمية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكا

 باحلوار اجلاري يف سياق مكافحة اإلرهاب بني جملس األمن وجلنة مكافحة اإلرهاب             ينّوه مع التقدير    - ٢٣  
التابعة له واهليئات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويشجع هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا فيها مفوضية           

تحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية علـى                األمم امل 
القيام، يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبواصلة تطوير وحتسني التعاون واحلوار مع جملس األمن وجلنة مكافحة اإلرهـاب                 

  التابعة له، مبا يف ذلك مديريتها التنفيذية؛

 بالتعاون بني املقرر اخلاص واملعنيني اآلخرين باإلجراءات واآلليات ذات الصلة           مع التقدير أيضاً  ينّوه    - ٢٤  
التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وحيـثهم               

 يكون ذلك مناسباً، من أجل تعزيز اتبـاع هنـج   على مواصلة تعاوهنم وفقاً لوالياهتم وعلى تنسيق جهودهم، حيث ما   
  متسق بشأن هذا املوضوع؛

 الدول على أن تأخذ يف اعتبارها، يف سياق مكافحة اإلرهاب قرارات األمم املتحدة ومقرراهتا      يشجع  - ٢٥  
 باإلجراءات  ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ويشجعها على إيالء االعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن املعنيني             

  واآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والتعليقات واآلراء ذات الصلة الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان؛

 مـن املبـادئ     ٢بإصدار جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن العـدد          حييط علماً مع التقدير       - ٢٦  
  ان واللجنة؛التوجيهية املتعلقة بالسياسات فيما خيص حقوق اإلنس

بالطلبات اليت وجهتها اجلمعية العامة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     حييط علماً     - ٢٧  
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، الداعية إىل مواصلة          

لتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، بسبل منها إذكاء الوعي بضرورة احترام حقوق           اإلسهام يف عمل فرقة العمل املعنية با      
  اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير منتظم إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي وإىل اجلمعيـة               يطلب    - ٢٨  
  العامة عن تنفيذ هذا القرار؛
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لس، وفقاً لربنـامج    ـ للمج ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هـذه املسألة يف الدورة      مواصلة النظـر يف  يقرر    - ٢٩  
  .عمله السنوي

  اجللسة التاسعة والثالثون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

    والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان- ٧/٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، الذي اعتمدت اجلمعيـة     ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٣/١٤٤ىل قرار اجلمعية العامة     إإذ يشري     
العامة مبوجبه بتوافق اآلراء، اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق                

لقرار، وإذ تكرر تأكيد أمهية اإلعالن وتشدد على أمهيـة         اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، املرفق بذلك ا        
  تعزيزه وتنفيذه،

  إىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع أحكام اإلعالن املذكور أعاله،وإذ يشري أيضاً   

 ٢٠٠٥/٦٧ إىل مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، وخاصة قرار جلنة حقوق اإلنسان              كذلك وإذ يشري   
  ،٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٥٢، وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠املؤرخ 

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

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة، و            ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
يونيه / حزيران١٨ن مدونة سلوك املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل جملس حقوق اإلنسان، بتاريخ بشأ

  ا،مومرفقاهتين القرارين هلذؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهامه وفقاً ، وإذ ي٢٠٠٧

يف ذلك املنظمات غري احلكومية،  الدور اهلام الذي يؤديه األفراد وتؤديه مؤسسات اجملتمع املدين، مبا     وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،كافة واجلماعات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية 

ة املـدافعني عـن     ـ بالعمل الذي أجنزه املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبال         حييط علماً مع التقدير     - ١  
  حقوق اإلنسان؛

يد والية املكلّف باإلجراء اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوصـفه مقـرراً                متد يقرر  - ٢  
  :خاصاً لفترة ثالث سنوات، ويطلب إىل املقرر اخلاص القيام مبا يلي
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تعزيز التنفيذ الفعال والشامل لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمـع يف                )أ(  
ية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، عن طريق التعاون واحلوار البّناء واملـشاركة مـع      تعزيز ومحا 

  احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني واجلهات الفاعلة األخرى املعنية؛

القيام، بطريقة شاملة، بدراسة االجتاهات والتطورات والتحديات املتصلة مبمارسة حق أي شـخص               )ب(  
  عمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ي

التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة هتدف إىل توفري محاية أفضل للمدافعني عـن حقـوق                 )ج(  
  اإلنسان، عن طريق اعتماد هنج عاملي، ومتابعة هذه التوصيات؛

الة وحق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخـرين يف تعزيـز              التماس املعلومات اخلاصة حب     )د(  
  ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتلقي تلك املعلومات وفحصها والرد عليها؛

  إدراج منظور جنساين يف مجيع أعمال واليته، وإيالء اهتمام خاص حلالة املدافعات عن حقوق اإلنسان؛  )ه(  

ق مع هيئات األمم املتحدة ومكاتبها وإداراهتا ووكاالهتا املتخصصة األخـرى ذات            العمل بتعاون وثي    )و(  
  الصلة، سواء يف املقر أو على الصعيد القطري، وال سيما مع آليات اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس؛

  تقدمي التقارير بانتظام إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة؛  )ز(  

تعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وموافاتـه بكافـة            مجيع احلكومات على ال   حيث    - ٣  
  املعلومات، والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون إبطاء ال موجب له؛

 احلكومات إىل التفكري جّدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثها علـى               يدعو  - ٤  
ه مبزيد  ـاز واليت ـن إجن ـناء مع املقرر اخلاص فيما يتعلق مبتابعة توصياته وتنفيذها، حىت يتمكن م           الدخول يف حوار ب   

  من الفعالية؛

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة الضرورية إىل             يطلب    - ٥  
  املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛

 .صلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي موايقرر  - ٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 
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    حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة- ٧/٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ديـسمرب  / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٧٠خرها القرار   آإىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، و      إذ يشري     
 كـانون   ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٢٧ بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والقرار           ٢٠٠٧
   بشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني،٢٠٠٧ديسمرب /األول

 املـؤرخ   ٢٠٥/٦٥ حقوق اإلنسان، وآخرها القرار       إىل القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا جلنة       وإذ يشري أيضاً    
  ، وكذا قرارات جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥

 مشولية وتالحم وترابط وتشابك مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية وحاجـة        وإذ يؤكد من جديد     
   متييز،دون هلم التمتع الكامل هبا باألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن يضمن

قف ا بأن اإلعاقة مفهوم متطور وأهنا نامجة عن التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة وحواجز املو              وإذ يعترف   
  ،غريهمالبيئية اليت تعرقل مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع احلواجز و

لوصول إىل البيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم           مبا لتيّسر ا   وإذ يعترف أيضاً    
  واإلعالم واالتصال، من أمهية يف متكني ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

قة يف كل بلد وخاصة يف      بأمهية التعاون الدويل من أجل حتسني ظروف معيشة ذوي اإلعا         وإذ يعترف كذلك      
  البلدان النامية،

يؤكد على  أن   و ، بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كثرياً ما يكّن عرضة للتمييز املتعدد األشكال            وإذ يعترف   
  ضرورة األخذ مبنظور جنساين يف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز متتع ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 ضرورة تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة متتعـاً كـامالً               كد من جديد  يؤ  - ١  
ومتكافئاً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأّصلة ويدعو احلكومـات، يف هـذا                 

  :الصدد، إىل اختاذ تدابري فعالة من أجل ما يلي

  ذوي اإلعاقة؛األشخاص تمييز ضد منع وحظر مجيع أشكال ال  )أ(  

ضمان املشاركة واإلشراك الكاملني والفعالني لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحترام استقالهلم الذايت، مبا              )ب(  
  يف ذلك حرية االختيار الشخصي؛ واالستقالل؛ وتكافؤ الفرص؛

وهلا االختيـاري يف    باعتماد اجلمعية العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوك        يرحب    - ٢  
   ويعرب عن أمله يف أن يدخال حيز النفاذ يف موعد مبكر؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣



A/HRC/7/78 
Page 26 

 

 دولة وقعت   ٧١ دولة صدقت عليها، و    ١٧ دولة قد وقعت على االتفاقية و      ١٢٦ بكون   يرحب أيضاً   - ٣  
 ٣٠تفاقيـة وبروتوكوهلـا يف       دولة، منذ أن فتح باب التوقيع على اال        ١١على بروتوكوهلا االختياري وصدقت عليه      

، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل اإلقليمي، اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تنظر يف مسألة التوقيـع                 ٢٠٠٧مارس  /آذار
  والتصديق على االتفاقية والربوتوكول االختياري على سبيل األولوية؛

ذوي اإلعاقة عند   األشخاص  قوق   بالعناية اليت أوالها العديد من املقررين اخلاصني حل        يرحب كذلك   - ٤  
االضطالع بوالياهتم، ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة أن تأخذ يف احلسبان، عند اضطالعها بوالياهتا، متتع األشـخاص                

  ذوي اإلعاقة الكامل واملتكافئ جبميع حقوق اإلنسان؛

ذ مبنظور اإلعاقة،    جملس اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وسائر آليات اجمللس، على األخ          يشجع  - ٥  
  حسب االقتضاء، عند اضطالعها بعملها ويف توصياهتا لكي يتسّنى إشراك ذوي اإلعاقة يف عمل اجمللس؛

 كافة أصحاب املصلحة على إيالء االعتبار حلقوق ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل االسـتعراض               حيث  - ٦  
على املستوى الوطين من أجل حتضري املعلومات املتوقع        الدوري الشامل، مبا يف ذلك إبان املشاورات اليت جتريها الدول           

تقدميها لالستعراض، بغية إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية املمثلة لذوي اإلعاقة يف               
  تلك املشاورات؛

ق مبا يعار من اهتمام حلقوق ذوي اإلعاقة يف أعمال عدة أجهزة راصدة ملعاهـدات حقـو               يرحب    - ٧  
اإلنسان ويشجع كل تلك األجهزة على زيادة األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعماهلا، مبا يف ذلك أنشطتها للرصد وعن            

  طريق إصدار تعليقات عامة؛

 احلكومات على أن تتناول بالكامل، بالتشاور مع جهات منها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان              حيث  -٨  
ألة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى امتثاهلا لاللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير           ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، مس    

  مبقتضى صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ذات الصلة، ويرحب جبهود احلكومات اليت بدأت تفعل ذلك؛

دة يف الدراسة   بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الوار           يرحب    -٩  
 ويدعو املفوضة السامية إىل مواصلة تقدمي الدعم املالئم من أجل           (A/HRC/7/61)املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعمال اجمللس ومواصلة أنشطة مفوضيتها اليت تسهم يف التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص             
  يف ذلك التعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة؛ذوي اإلعاقة ويف فهمها، مبا 

محالت للتوعيـة   من خالل   الدول على التوعية فيما خيص حقوق ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك            يشجع    - ١٠  
ية فيما يتـصل بـذوي      اجلماعية وبرامج تدريبية، حملاربة األفكار النمطية والتحيز واملمارسات الضارة واحلواجز املوقف          

  اإلعاقة وتعزيز التصّورات اإلجيابية وزيادة الوعي االجتماعي لذوي اإلعاقة؛

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على مراعاة التنفيذ التدرجيي للمعايري واملبادئ التوجيهية اليت             يشجع  - ١١  
ة، أيضاً مع أخذ أحكام اتفاقيـة حقـوق         تتيح االستفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األمم املتحدة مراعاة كامل         
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األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان، ويشدد على احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له من مـوارد علـى               
  شبكة اإلنترنت، متاحاً بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

احلواجز اليت حتـول دون وصـول     الدول على اختاذ التدابري املالئمة لتحديد وإزالة العراقيل و         يشجِّع  - ١٢  
األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة العمل على أن يتيّسر لذوي اإلعاقة الوصول، على قدم املساواة مع اآلخـرين، إىل                   
البيئة املادية ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، وسائر التسهيالت املفتوحة أو املتاحة للجمهور، يف كل من املناطق 

  ة؛احلضرية والريفي

 بالدور اهلام الذي لعبته املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها              يرحب  - ١٣  
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف التفاوض على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويـشجِّع املؤسـسات                

  اقية و، عند االقتضاء، تنفيذها؛واملنظمات ذات الصلة على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز فهم االتف

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على االستمرار يف تقوية شراكاهتا مع منظمات اجملتمع املدين         يشجِّع  - ١٤  
وأنشطتها املُوِصلة إليها، مع التأكيد بصفة خاصة على املنظمات املمثلة لذوي اإلعاقة، بغية توعيتها بأعمال منظومـة                 

  حقوق اإلنسان؛

 إجراء حوار تفاعلي سنوي يف إحدى دوراته العادية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وأن ُيجرى أول   يقرِّر  - ١٥  
حوار من هذا القبيل يف دورته العاشرة، مركِّزاً على التدابري القانونية الرئيسية الالزمة للتصديق على االتفاقية وتنفيذها                 

  ييز؛الفعال، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة وعدم التم

إىل املفوضية السامية إعداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             يطلب    - ١٦  
اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانونية اليت هي مفتاح للتصديق على االتفاقية وتنفيذها الفعال، مثل تلـك                  

التشاور مع الدول ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها منظمات ذوي اإلعاقة،         لتنفيذ، ب التمييز ل املتعلقة منها باملساواة وعدم     
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب أن تتاح الدراسة على املوقع الشبكي للمفوضية السامية، يف شكل متيسِّر، 

  قبل انعقاد دورة اجمللس العاشرة؛

 العام أن يرفع إىل اجلمعية يف دورهتا القادمة تقريراً عن  بأن اجلمعية العامة طلبت إىل األمنيحييط علماً  - ١٧  
، وبأهنا طلبت أيضاً إىل األمني العام أن يقدم ذلك          ٦٢/١٧٠حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ القرار        

  التقرير إىل اجمللس إسهاماً منه يف مناقشته حلقوق ذوي اإلعاقة؛

باإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية أن يواصل التعاون مع اجمللس وأن            املقرر اخلاص املعين     يدعو  - ١٨  
  .خياطبه بشأن األنشطة املضطلع هبا عمالً بواليته، طبقاً لربنامج عمل اجمللس

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 
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  التعسفي من اجلنسية  حقوق اإلنسان واحلرمان -٧/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   بأغراض ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها لكل فرد أن تكـون لـه   ١٥ باملادة وإذ يسترشد أيضاً   
  جنسية وتنص على أال حيرم أي أحد من جنسيته تعسفاً،

، وكذا مجيع القرارات السابقة الـيت       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١١ مقرره   كيدوإذ يعيد تأ    
 ٢٠٠٥/٤٥اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية، وال سيما القرار 

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ 

  كتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل، حبق الدول يف سن قوانني حتكم اوإذ يعترف  

ار خالفـة الـدول   ـأن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل اجلمعية العامة يف إط           وإذ يالحظ     
  الواسعة النطاق،

تعلقة بانعـدام   األحكام ذات الصلة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ويف الصكوك امل          وإذ حييط علماً بأن       
 ٣ من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والفقرة            ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(اجلنسية، ومنها الفقرة    

 ١ من اتفاقية حقوق الطفل، واملواد       ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤من املادة   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة             ٩ية املرأة املتزوجة، واملادة      من اتفاقية جنس   ٣إىل  

  خفض حاالت انعدام اجلنسية،

إىل أن احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان والالجـئني وكـذلك          وإذ يشري     
فيما يتصل يّتصل بالدول األطراف، االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي      الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية، مبا فيها       

  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امللحق هبا،واجلنسية 

 على أن مجيع حقوق اإلنسان تعم الكافة ومتالمحة ومترابطة ومتشابكة وأنه ال بد للمجتمع الدويل                وإذ يشدد   
ن على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم املساواة وبنفس التشديد، حسب ما              من أن يعامل حقوق اإلنسا    

 ١٩٩٣يونيـه   /أكده من جديد إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف حزيـران               
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ يف نتائجه واجلمعية العامة مبوجب قرارها        ٢٠٠٥ومؤمتر القمة العاملي لعام     

  الذي أنشأت اجلمعية مبقتضاه جملس حقوق اإلنسان،

، الذي جاء فيه، يف مجلـة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٦١/١٣٧إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
يتعلـق بتحديـد عـدميي    أمور، أهنا حتثّ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة أنشطتها فيما        

  اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،
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 بالعمل اهلام الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف سـعيها إىل                وإذ حييط علماً    
، ٢٠٠٦ -) ٥٧-د(١٠٦االستنتاَج رقم معاجلة مشكلة انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، وال سيما اعتماد جلنتها التنفيذية 

   انعدام اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،حديداملتعلق بت

، ١٩٨٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣ املؤرخ   ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، مبوجب قرارها       وإذ يضع يف اعتباره     
حلريات األساسية واالمتناع عن حرمان أفراد سـكاهنا        النداء املوجه إىل كافة الدول من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وا          
  منها بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،

 ٢ املؤرخ   ٥٩/٣٤ و ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٣إىل قراري اجلمعية العامة     وإذ يشري     
   يف حالة خالفة الدول، بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 إىل قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن حقوق غري املواطنني، وال سيما           وإذ يشري أيضاً    
 وكذلك إىل التقرير النهائي املقدم من املقرر اخلاصة ٢٠٠٣أغسطس / آب١٣ املؤرخ  ٢٠٠٣/٢١ من قرارها    ٧الفقرة  

  ،)Add.1-4 وE/CN.4/Sub.2/2003/23 (ملواطننيحقوق غري ابشأن للجنة الفرعية 

 حلرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعسفاً من جنسيتهم، خاصة ألسباب وإذ يعرب عن قلقه العميق  
  عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو جنسانية أو سياسية،

ىل انعدام اجلنسية ويعرب، يف هذا      إىل أن حرمان الفرد من جنسيته، ذكراً كان أم أنثى، قد يؤدي إ            وإذ يشري     
الصدد، عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املوجهة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجب قانون حقوق                  

  ، الدويلاإلنسان

أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن               وإذ يؤكد     
   احتراماً كامالً،ُتحترم

  يف اجلنسية حق أساسي من حقوق اإلنسان؛كل إنسان  أن حق يؤكد من جديد  - ١  

بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية ألسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينيـة أو سياسـية أو                  يسلم    - ٢  
  قوق اإلنسان واحلريات األساسية؛هاكاً حلانتيعّد جنسانية 

ول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات والتمّسك هبا وهي حترم              إىل مجيع الد   يطلب  - ٣  
أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي الـسياسي أو األصـل                  

  القومي أو اإلثين، خاصة إذا كانت هذه التدابري والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛

مع مبا يتفق  مجيع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات بشأن اجلنسية بغية تفادي انعدام اجلنسية، حيث  - ٤  
  مبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع احلرمان التعسفي من اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول؛
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بعد، يف االنضمام إىل اتفاقية خفض حـاالت         إىل الدول أن تنظر، إن مل تكن قد فعلت ذلك            يطلب  - ٥  
  انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛

 أن متتع الفرد، ذكراً كان أم أنثى، متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية قد                يالحظ  - ٦  
  ؛ اجملتمعيفيتعثر نتيجة احلرمان التعسفي من اجلنسية، مما يعوق اندماجه 

 إىل الدول أن تضمن إتاحة وسيلة انتصاف ناجعة لألشخاص الذين يكونون قد حرموا تعسفاً               يطلب  - ٧  
  من جنسيتهم؛

لمجلس وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهـدات          ل اآلليات املناسبة التابعة     حيث  - ٨  
ى مواصلة مجع املعلومات بشأن مسألة حقـوق اإلنـسان          ويشجع مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عل       

واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وعلى مراعاة هذه املعلومات، إىل جانب أيـة توصـيات                   
  عنها، يف تقاريرها ويف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛

 املسألة من مجيع املصادر ذات الصلة وتوفريها للمجلس  من األمني العام مجع معلومات عن هذهيرجو  - ٩  
  كي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته العاشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ١٠  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

    دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-٧/١١

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه معياراً مشتركاً لإلجناز لدى الشعوب واألمم كافةً يسري              ذ يسترشد إ
مل فيينا، اللذين أكـدا أن      على كل فرد من أفراد اجملتمع وكل هيئة من هيئاته، وإذ يسترشد أيضاً بإعالن وبرنامج ع               

  مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،

 وإىل مجيـع القـرارات   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٨ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري 
ـ  ـ إعالن األم  السابقة ذات الصلة فيما يتعلق بدور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك إىل              دة ـم املتح

  بشأن األلفية،

 بأمهية إجياد بيئة تفضي، على الصعيدين الوطين والدويل، إىل التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان        وإذ يسلِّم 
  أمهية عالقة التعاضد بني احلكم السديد وحقوق اإلنسان،بواحلريات األساسية، و
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ملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويلّبي احتياجات وتطلعات       بأن احلكم الذي يتسم بالشفافية وا      وإذ يسلِّم أيضاً  
الشعب، مبا يف ذلك النساء وأفراد اجلماعات الضعيفة واملهمَّشة، هو األساس الذي يقوم عليه احلكم السديد، وبأن هذا   

  األساس شرطٌ ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان، ومنها احلق يف التنمية، إعماالً كامالً،

على أن الدميقراطيات قد تضمَّنت مزايا مؤسسية ال جدال يف مواتاهتا للتنمية املستدامة، وأهنا، حني                وإذ يشدِّد 
تقوم على احترام حقوق اإلنسان، توفر للحكوماِت حوافز سياسية لتلبية احتياجات الشعب ومطالبه، وتتيح حواراً عن                

   الضوابط والتوازنات الالزمة لسلطة احلكومة،السياسات العامة أكثر ترّوياً ومشوالً وأكثر مرونةً، وتقييم

 الدور القيادي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف النهوض بالدميقراطية وحقـوق اإلنـسان               وإذ يؤكد جمدداً  
ات األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديـدة أو املـستعادة             ـدور العملي ـم ب ـوتعزيزها، وإذ تسلّ  

  راطيات،وجمتمع الدميق

 أمهية التعاون الدويل واإلقليمي، عندما تطلبه الدول عند احلاجة، من أجل تيسري تنفيـذ  أيضاً وإذ يؤكد جمدداً 
  احلكم السديد وممارسات مكافحة الفساد على مجيع األصعدة،

طَّـرد  أن احلكم السديد على الصعيدين الوطين والدويل أمٌر أساسٌي لتحقيق النمو االقتـصادي امل             وإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع، كما ورد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

، ٢٠٠٠ بنتائج كلٍّ من مؤمترات جمتمع الدميقراطيات، املعقودة يف وارسو يف عام             مع االرتياح  وإذ حييط علماً  
، واليت تعهَّدت فيهـا الـدول       ٢٠٠٧كو يف عام    ، ويف باما  ٢٠٠٥، ويف سانتياغو يف عام      ٢٠٠٢ويف سيول يف عام     

باالستناد إىل مبادئها وأهدافها املشتركة لتعزيز الدميقراطية يف مناطق العامل كافة، ولدعم سالمة العمليات الدميقراطية يف 
  ي،اجملتمعات اليت تشقُّ طريقها حنو الدميقراطية، ولتنسيق سياساٍت ترمي إىل تعزيز فعالية احلكم الدميقراط

أن مكافحة الفساد على كل األصعدة يؤدي دوراً مهماً يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها ويف             وإذ يدرك   
  عملية إجياد بيئٍة تفضي إىل التمتع الكامل هبا، 

 بتزايد الوعي يف اجملتمع الدويل مبا الستشراء الفساد من أثرٍ ضارٍ على حقوقِ اإلنـسان بإضـعاف                  وإذ يسلِّم 
عة ثقة اجلمهور باحلكومة، وكذلك بإعاقة قدرات احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا على حدٍّ سـواء،         املؤسسات وزعز 

  وال سيما باحلقوق االقتصادية واالجتماعية لألشخاص األكثر ضعفاً وهتميشاً،

زيـز حقـوق    بأن اختاذ تدابريٍ فعَّالة ملكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان متالزمان وبأن تع وإذ يسلِّم أيضاً  
   للوفاء بكل جوانب أي استراتيجية ملكافحة الفساد،ان أساسياناإلنسان ومحايتها أمر

 بنتائج الدورتْين األوىل والثانية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة              مع االهتمام  وإذ حييط علماً  
  ،٢٠٠٨، ويف بايل، بإندونيسيا، يف عام ٢٠٠٦ملكافحة الفساد، املعقودتْين يف البحر امليِّت، باألردن، يف عام 

 مبذكرة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اليت حتيل هبا التقرير اخلاص مبؤمتر األمم               يرحِّب  - ١
املتحدة ملكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، الذي عقدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق                
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، وحتيط فيها علماً باملواضيع الرئيسية اليت نوقـشت خـالل        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨ارسو يف   اإلنسان يف و  
  :احللقة الدراسية

  أثر الفساد على حقوق اإلنسان؛  )أ(  

  حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد؛  )ب(  

  دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم؛  )ج(  

  مكافحة الفساد مع صْون حقوق اإلنسان؛  )د(  

 الدول إىل التفكري يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها، وإىل                يدعو  -٢
  تعزيز الشفافية، واملساءلة، والوقاية واإلنفاذ، بوصفها مبادئ رئيسية تسترشد هبا اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد؛

ممارسات احلكم السديد مـن     "بنشرة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنَونة         ب  يرحِّ  - ٣
، ويطلب إىل املفوضية إعداد منشورٍ عـن        ٢٠٠٥/٦٨، عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان       "أجل محاية حقوق اإلنسان   

  متر وارسو؛مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤ

 أن يواصل النظر يف مسألة دور احلكم السديد، مبا يف ذلك مسألة مكافحة الفساد يف سـياق                  يقرِّر  - ٤
  .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف دورٍة مقبلة

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 وكانت نتيجـة    .صويتعن الت أعضاء   ٦وامتناع    صوتاً مقابل ال شيء،    ٤١اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية     
  :التصويت كما يلي

باكـستان،  وإيطاليـا،  وأوكرانيا، وأوروغواي، وأنغوال، وإندونيسيا، واألردن،  وأذربيجان،    :املؤيدون
جنوب أفريقيـا،   وكوريا،  ومجهورية  و بريو،والبوسنة واهلرسك،   وبنغالديش،  والربازيل،  و
غواتيمـاال،  وغانا، وغابون، وسويسرا،  والسنغال،  وسلوفينيا،  وزامبيا،  ورومانيا،  وجيبويت،  و
مـصر،  ومدغـشقر،   وماليزيـا،   ومـايل،   و،  نداكوالكامريون،  وقطر،  والفلبني،  وفرنسا،  و
  ؛اليابانوهولندا، و، اهلندونيجرييا، وموريشيوس، واململكة العربية السعودية، واملكسيك، و

  .نيكاراغواوا، كوبوالصني، وسري النكا، وبوليفيا، واالحتاد الروسي،   :املمتنعون

  .انظر الفصل الثالث
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   حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي -٧/١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

صلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ال املواد ذات إذ يؤكد من جديد  
 قاحلرية واألمن الشخصي، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب، و        والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة، واحلق يف احل        

   االعتراف للفرد بالشخصية القانونية،يف

 املنشئ لفريـق عامـل      ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦- د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
حباالت االختفاء القسري أو    ف من مخسة أعضاء يعملون كخرباء بصفتهم الشخصية لبحث املسائل ذات الصلة             ـيتأل

  غري الطوعي،

، الذي اعتمـدت  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة    وإذ يشري أيضاً    
ه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هذا اإلعالن جمموعة مبـادئ               ـاجلمعية مبوجب 
  جلميع الدول،

هـا  قرار، يف   التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري        اجلمعية العامة ل  باعتماد   وإذ يقر   
، وإذ يعترف بأن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن            ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماًسيشكل حدثاًعليها  دولة ٢٠عن طريق تصديق 

 بصفة خاصة إزاء تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق شىت مـن                قلقوإذ يساوره بالغ ال     
العامل، مبا فيها حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف اليت تندرج يف إطار حاالت االختفاء القسري أو ما شاهبها من   

 وسـوء   ةـني من مـضايق   ـ املختف حاالت، وتزايد األنباء عما يتعرض لـه الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب           
  ،ويفمعاملة وخت

أفعال االختفاء القسري جرائُم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفها يف نظام روما األساسي للمحكمة               بأن وإذ يقر   
  اجلنائية الدولية،

 املؤرخ  ٢٠٠٥/٢٧ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٠ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  ،٢٠٠٥أبريل /ن نيسا١٩

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

قـراره   و "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       " املعنون   ٥/١إىل قرار اجمللس    وإذ يشري     
، املؤرخني  "جراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإل       " املعنون   ٥/٢

   وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،مهامه، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨
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 (A/HRC/7/2) بتقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي           حييط علماً     - ١  
  ؛والتوصيات الواردة فيه

ه بواليتـه،   ـويشجعه، يف سياق اضطالع   إضافية   متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات         يقرر  - ٢  
  :على ما يلي

ر االتصال بني أسر املختفني واحلكومات املعنية، وال سيما عندما ختفق القنوات العاديـة يف               يّسأن يُ   )أ(  
اً وحمددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هـذه املعلومـات           ذلك، بغية كفالة التحقيق يف كل حالة موثقة توثيقاً كافي         

  تندرج ضمن واليته وتتضمن العناصر املطلوبة؛

 مهمته اإلنسانية، مبعايري األمم املتحدة وممارساهتا فيما يتعلق بتنـاول البالغـات             سياق تقيد، يف أن ي   )ب(  
  والنظر يف ردود احلكومات؛

الن املتعلـق   ـاب يف ضوء األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلع        نظر يف مسألة اإلفالت من العق     أن ي   )ج(  
ـ     حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واضعاً       وق ـ يف االعتبار جمموعة املبادئ الرامية إىل محاية وتعزيـز حق

، املرفـق الثـاين،     E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1 (اإلنسان عن طريق العمل على مكافحة اإلفالت من العقاب        
  ؛)E/CN.4/2005/102/Add.1و

 حلاالت األطفال ضحايا االختفاء القسري وأطفال األشـخاص املخـتفني،           اً خاص اً اهتمام ويليأن    )د(  
  ؛حتديد هويتهموالتعاون تعاوناً وثيقاً مع احلكومات املعنية يف البحث عن هؤالء األطفال و

تعلـق   من املنظور اإلنـساين وت     األكثر إحلاحاً   ملا حيال إليه من حاالت تعترب      اً خاص اً اهتمام أن يويل   )ه(  
توجيه هتديدات خطـرية  بلشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أقارب املختفني، أو      اإساءة معاملة   ب
  هم، أو ترويعهم؛يلإ

ان  حلاالت اختفاء األشخاص العاملني يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـس            اً خاص اً اهتمام أن يويل   )و(  
  واحلريات األساسية، أينما حدثت، ووضع توصيات مناسبة ملنع حدوثها ولتحسني محاية هؤالء األشخاص؛

  أخذ مبنظور جنساين يف إعداد تقاريره، مبا يف ذلك عند مجع املعلومات وصياغة التوصيات؛أن ي  )ز(  

  القائمة؛قدم املساعدة املناسبة للدول يف تنفيذ اإلعالن والقواعد الدولية أن ي  )ح(  

  اصل مداوالته بشأن أساليب عمله وإدراج هذه اجلوانب يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان؛أن يو  )ط(  

  ؛ للمجلسعمل السنويال لربنامج  عن تنفيذ واليته إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاًاًتقريربانتظام قدم أن ي  )ي(  

ردوداً موضوعية بشأن االدعـاءات بوقـوع        احلكومات اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة،          دعوي  - ٣  
من  هيف تقارير ملا يقدمه الفريق العامل     حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلك الردود وإيالء االهتمام الواجب             

  ؛ه املسألةتوصيات متعلقة هبذ
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  : على ما يلي الدولحيث  - ٤  

  ختفاء القسري، وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من اال  )أ(  

أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هذا اإلطار،                   )ب(  
  يف الطلبات املقدمة لزيارة بلداهنا؛

ص حمروم  أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها احلرص على أال ُيعتقَل أي شخ                )ج(  
من احلرية إال يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني، وضمان فتح مجيع أمـاكن االحتجـاز يف وجـه                    

رمسية أو سجالت   /والسلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قوائم              
  ين إىل سلطة قضائية فور احتجازهم؛علنية مستوفاة للمحتجزين، والعمل على إحالة احملتجز

 عمليات االختفاء القسري من العقاب، واستجالء       اجلناة يف أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت          )د(  
  حاالت االختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛

اص ينتمون إىل فئات مستضعفة، وخاصة      اختفاء قسري ألشخ  تؤدي إىل   أن حتول دون وقوع أعمال        )ه(  
  األطفال، وحتقق يف هذه احلاالت باهتمام خاص، وتقدم مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

أن تتخذ خطوات لتقدمي احلماية الكافية للشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي،                 )و(  
اء القسري، واحملامني، وأسر األشخاص املختفني ممـا قـد          وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لعمليات االختف      

  يتعرضون له من ترويع أو سوء معاملة؛

  :احلكومات املعنية على ما يلي ثحي  - ٥  

  أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتخذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق العامل إليها؛  )أ(  

جالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على تزويد السلطات املختصة          أن تواصل جهودها الست     )ب(  
  بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد حلل القضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أسـرهم                  )ج(  
نصٍف وفوري وكافٍ، وأن تنظر إضافة إىل ذلك، وعند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزية ُتقـر                احلصول على تعويض م   

  مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني؛  )د(  

  :الدول مبا يلي يذكِّر  - ٦  

عالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء          من اإل  ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة          )أ(  
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛
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أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبات مالئمة تراعـي                  )ب(  
  ؛نائيقانون اجلالاملراعاة الواجبة مدى خطورة هذه األعمال مبوجب 

أن عليها أن تضمن قيام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مىت ما وجدت   )ج(  
  أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛

ة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حال إذا  أن عليها،     )د(  
   ختفاء؛مجيع اجلناة الضالعني يف هذا االأراضٍ خاضعٍة لواليتها، أن تقدم إىل العدالة 

أن اإلفالت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت االختفاء القسري وإحدى   )ه(  
  حلاالت؛العقبات الرئيسية اليت حتول دون استجالء هذه ا

 من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم علـى            ١١أنه ينبغي، مبقتضى املادة       )و(  
، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف تكفـل          حنو يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعالً             

  سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛

  :عما يلي يعرب  - ٧  

شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على طلباته للحـصول علـى             عن    )أ(  
طلب إليها أن تويل توصيات الفريق العامـل  يمعلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، و    

  اء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛دعوها إىل إبالغه بأي إجريكل االهتمام الالزم، و

تقديره للحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها، أو               عن    )ب(  
اليت تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسـبة                    

  ومات املعنية على التوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛للتحقيق فيها، وتشجع مجيع احلك

الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من التدابري، مبا فيها ما يلزم عند إعالن                 دعوي  - ٨  
 التقنية  حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطار املساعدة              

عند االقتضاء، وموافاة الفريق العامل مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهه من عقبات يف سـعيها ملنـع                    
  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛

فريق العامل وبأنشطتها الداعمة لتنفيذ  باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل اليط علماً حي  - ٩  
  دعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛ياإلعالن، و

  : إىل األمني العام أن يواصل ما يليطلبي  - ١٠  

كفالة حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك دعم مبادئ              )أ(  
   ومتابعتها وعقد دورات يف البلدان اليت تبدي استعداداً الستقباله؛اإلعالن، ليتسىن له إيفاد بعثات
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  أن يتيح املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛  )ب(  

أن ُيبقي الفريق العامل واللجنة بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل نشر اإلعالن والترويج                   )ج(  
  نطاق واسع؛له على 

  . لربنامج عملهيقرر مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاً  - ١١  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء             - ٧/١٣
  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  لس حقوق اإلنسان،إن جم

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

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة و  ٥/١ إىل قراري اجمللس   وإذ يشري 
 ١٨ اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املـؤرخني        املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات        

  يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،أن صاحب الوالية إذ يؤكد أن على ، و٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة بالوالية اخلاصة مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      وإذ يشري أيضاً    
، ومقرر اجمللس ١٩٩٠مارس / آذار٧ املؤرخ ١٩٩٠/٦٨ملواد اإلباحية، وخباصة قرار جلنة حقوق اإلنسان     األطفال يف ا  

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٨٥االقتصادي واالجتماعي 

   اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني والصكوك األخرى املتصلة هبذه الوالية،وإذ يضع يف اعتباره  

 إزاء استمرار ممارسة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية   عرب عن بالغ القلق   وإذ ي   
  يف أحناء عديدة من العامل،

بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        يرحب    - ١  
  املواد اإلباحية؛

  :ية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات كيما يتسىن له القيام مبا يلي متديد واليقرر  - ٢  

  النظر يف املسائل املتصلة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛  )أ(  
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مواصلة العمل من أجل حتليل األسباب اجلذرية الكامنة وراء بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل                 )ب(  
طفال يف املواد اإلباحية، والتصدي جلميع العوامل اليت تساهم يف هذه املمارسات، ال سيما عامل الطلب، وذلك من                  األ

خالل احلوار املتواصل والبناء مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمـات غـري            
  احلكومية املهتمة؛

ة لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة والتقـدم             حتديد األمناط اجلديد    )ج(  
  بتوصيات ملنع هذه األمناط ومكافحتها؛

حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد          )د(  
  اإلباحية وتبادل هذه املمارسات وتروجيها؛

لة جهوده من أجل وضع استراتيجيات وتدابري شاملة بشأن مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال مواص  )ه(  
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك بالتشاور مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبا يف            

  ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛
ـ            تقدمي توصيات بشأن      )و(    تملنيتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألطفال من الـضحايا الفعلـيني أو احمل

ـ             ل األطفـال ضـحايا     ـملمارسات البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، وبشأن اجلوانب املتصلة بإعادة تأهي
  االستغالل اجلنسي؛

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

وق الطفل  ـعمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، وجلنة حق            ال  )ح(  
وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس، كاملقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص، ال سـيما                 

ملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، واملمثـل    النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، وا         
اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، واضعاً يف اعتباره التكامل بني خمتلف هذه اإلجراءات اخلاصـة،                  

 لـه يف    هبدف تعزيز األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مع جتنب أي ازدواج ال لزوم               
  اجلهود املبذولة؛

  تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛  )ط(  

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلف به مـن مهـام                    يطلب  - ٣  
   تستجيب بسرعة ملا يوجهه من نداءات عاجلة؛وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن

أن تفكر جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه مـن              مجيع احلكومات إىل  يدعو    - ٤  
  االضطالع بواليته على حنو فعال؛

املقرر اخلاص  إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُيقّدما إىل              يطلب  - ٥  
  كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛
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  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ٦  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

  اءاحلق يف الغذ  -٧/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٦٢/١٦٤اجلمعيـة العامـة      إىل مجيع القرارات السابقة بشأن مسألة احلق يف الغذاء، وال سيما قرار              إذ يشري  
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املـؤرخ    ٦/٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  

  ة يف هذا الصدد،وكذلك مجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان املتخذ

 الذي ينص على أن لكل شخص احلق يف التمتع مبستوى           ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     أيضاً وإذ يشري  
 وإعـالن   ،معيشي الئق لضمان صحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء، واإلعالن العاملي للقضاء على اجلوع وسوء التغذية               

  ،األمم املتحدة لأللفية

ىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يعتـرف             كذلك إ  وإذ يشري  
  باحلق األساسي لكل شخص يف العيش يف مأمن من اجلوع،

 ،ر القمة العاملي لألغذية   ـن الغذائي العاملي، وخطة عمل مؤمت     ـأن األم ـ يف اعتباره إعالن روما بش     ضعيوإذ   
  ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣مخس سنوات بعد االنعقاد، الذي اعتمد يف روما يف :  لألغذيةوإعالن مؤمتر القمة العاملي

 من جديد التوصيات العملية الواردة يف املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف               وإذ يؤكد  
 لألغذية والزراعـة يف تـشرين       غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة            

  ،٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١  اجلمعية العامة من قرار٦ الفقرة يف اعتباره وإذ يضع 

، وأنه ال بد من تناوهلا على  ومتشابكة أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وال تتجزَّأ ومترابطة من جديد  وإذ يؤكد  
  و عادل ومتكافئ، وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام،الصعيد العاملي على حن

 أن هتيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السالم واالستقرار، على            وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
لألمن الغذائي  الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء، هي الركيزة األساسية اليت متكن الدول من إيالء أولوية كافية                 

  وللقضاء على الفقر،



A/HRC/7/78 
Page 40 

 

مخس :  ما ورد يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية   وإذ يكرر تأكيد   
 وإذ يؤكد من جديد   سنوات بعد االنعقاد، ومفاده أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي،               

 أمهية التعاون والتضامن الدوليني، وكذلك ضرورة االمتناع عن االنفراد باختاذ تدابري ال تتفـق مـع                 يف هذا اخلصوص  
  القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرض األمن الغذائي للخطر،

 عتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراهتا لتحقيق األهداف اخلاصة هباأن تمنه بوجوب  واقتناعاً 
يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية،                  

، هبدف إجياد حلول مجاعية ملسائل األمن الغذائي العاملية يف عامل يتزايد فيه              ودولياً تعاون يف الوقت نفسه، إقليمياً    أن ت و
  ، أساسياً فيه تنسيق اجلهود وتقاسم املسؤوليات أمراًعّدات واالقتصادات وُيالترابط بني املؤسسات واجملتمع

 من الناحية العملية أي تقدم      يسجَّل بأن ملشكليت اجلوع وانعدام األمن الغذائي أبعاداً عاملية، وبأنه مل            وإذ يسلم  
ملناطق ما مل تتخذ إجراءات عاجلة يذكر يف جمال احلد من اجلوع، وأن هذه املشكلة قد تتفاقم على حنو خطري يف بعض ا

  ،وحامسة ومتضافرة، وذلك بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف عدد سكان العامل والضغط على املوارد الطبيعية

 ممـا   ،تزيد من حدة البؤس ووطأة اليأس     كلها أمور    أن تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي         وإذ يالحظ  
   يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية،يؤثر سلباً على إعمال احلق

إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات وآثارها املتزايدة يف السنوات           وإذ يعرب عن بالغ قلقه       
ض اإلنتاج الزراعي واألمن الغـذائي للخطـر،        األخرية، مما أدى إىل تكبد خسائر جسيمة يف األرواح واألرزاق وعرَّ          

  لدان النامية،وخباصة يف الب

 أمهية عكس مسار االخنفاض املستمر يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصـصة للزراعـة، باألرقـام     وإذ يؤكد  
  احلقيقية وكنسبة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية على السواء،

 لالحتفال بيوم   ضوعاًمو" حلق يف الغذاء  ا"موضوع   باختيار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        وإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦األغذية العاملي يف 

 باإلعالن اخلتامي الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل ملنظمة األغذية والزراعـة املعـين باإلصـالح                علماً وإذ حييط  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٠الزراعي والتنمية الريفية املعقود يف بورتو أليغري بالربازيل يف 

 أن اجلوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة اإلنسان ويتطلب بالتايل اختاذ تدابري عاجلة             ؤكد من جديد  ي  - ١ 
  على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل القضاء عليه؛

، مبا يتفق مـع احلـق يف         حق كل إنسان يف احلصول على طعام مأمون ومغذّ         أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
كاف واحلق األساسي لكل إنسان يف أن يكون يف مأمن من اجلوع، لكي يتمكن من النمو على حنو احلصول على غذاء 

  كامل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
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 ماليني طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ           ٦ أن أكثر من     يــرى أنه من غري املقبول      - ٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً يف التغذية،       ٨٥٤ن يكون يف العامل حوايل      سن اخلامسة نتيجة ألمراض متصلة باجلوع، وأ      

وأنه بينما تقلصت درجة انتشار اجلوع فإن العدد املطلق للذين يعانون نقصاً يف التغذية قد ازداد يف السنوات األخرية،                   
ذاء مـا يكفـي     ـالغيف حني ترى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن من املمكن أن ينتج كوكب األرض من                 

  ؛ بليون نسمة، أي ضعف سكان العامل حاليا١٢ًإلطعام 

ر، ـل غري متناسب للجوع وانعدام األمن الغذائي والفقـ إزاء تعرض املرأة والفتاة بشك يعرب عن قلقه    -٤ 
 البنات يف العديد    د املرأة، ومن أن احتماالت وفاة     ـز ض ـمما يعزى يف جانب منه إىل انعدام املساواة بني اجلنسني والتميي          

من البلدان من جراء سوء التغذية واإلصابة بأمراض الطفولة اليت ميكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتماالت وفاة البنني، ومن             
  عف نسبة الرجال؛ـاهز ضـة النساء الاليت يعانني سوء التغذية تنـرات تشري إىل أن نسبـأن التقدي

ات للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املـرأة،           مجيع الدول على اختاذ إجراء     يشجع  - ٥ 
وخباصة حيثما يسهم ذلك يف تعرض املرأة والفتاة لسوء التغذية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تكفل إعمال احلق يف الغـذاء                     

، ءلدخل واألرض واملـا    وعلى قدم املساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول املرأة على املوارد، مبا فيها ا               كامالً إعماالً
  لتمكينها من إطعام نفسها وأسرهتا؛

العمل على تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين       مواصلة   املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على         يشجع  - ٦ 
فيما يضطلع به من أنشطة يف إطار أداء واليته، ويشجع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومجيع هيئات وآليـات      

ألمم املتحدة األخرى املعنية بتناول مسألة احلق يف الغذاء واألمن الغذائي على إدماج بعد جنساين يف سياساهتا وبراجمها                ا
  وأنشطتها ذات الصلة؛

 ييـة األشـخاص ذو    َمل برامج تقدمي األغذية املأمونة واملغذّ     ْشتضرورة ضمان أن    من جديد    يؤكد  - ٧ 
  ؛تكون يف متناوهلماإلعاقة و

 مجيع الدول على اختاذ خطوات تؤدي تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاء، مبـا يف                 عيشج  - ٨ 
ن كل فرد من العيش يف مأمن من اجلوع وتكفل التمتع الكامل باحلق             ذلك اختاذ خطوات للنهوض باألوضاع اليت متكّ      

قر يف هذا الصدد باجلهود الكبرية ي ويف الغذاء يف أسرع وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية ملكافحة اجلوع،
والتطورات اإلجيابية اليت تشهدها بعض البلدان واملناطق النامية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، مبا فيها اجلهود والتطورات                 

  ؛ط عليها الضوء يف تقرير املقرر اخلاصلّاليت ُس

عام يف جمال التنمية الريفية أمر ضـروري       أن حتسني الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واالستثمار ال        يؤكد  - ٩ 
ال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع االسـتثمار يف التكنولوجيـات   وللقضاء على الفقر واجلوع،    

  ر مبوجات اجلفاف؛سرعة التأثاملناسبة يف جمال الري وإدارة املياه يف املشاريع الصغرية احلجم من أجل احلد من 

 يف املائة منهم    ٥٠ يف املائة ممن يعانون من اجلوع يعيشون يف املناطق الريفية، وأن             ٨٠بأن نسبة    يقر  - ١٠ 
من صغار املزارعني، وأن هؤالء األشخاص معرضون بشكل خاص خلطر انعدام األمن الغذائي، نظراً إىل تزايد تكلفـة                  

 واملياه والبذور وغري ذلك من املوارد الطبيعية        املدخالت، واخنفاض اإليرادات من املزارع؛ وبأن احلصول على األراضي        
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يعد حتدياً متزايداً يواجهه املنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم املقدم من الدول إىل صغار املزارعني وجمتمعات الصيادين وإىل                 
  املشاريع احمللية عنصر أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتوفري احلق يف الغذاء؛

جلوع يف املناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بـشراكات             أمهية مكافحة ا   يؤكد  - ١١ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور األراضي، واالستثمارات والسياسات العامة املالئمة بوجه خاص للتصدي خلطر               

 يف البلدان اليت تعاين     جفاف األراضي، ويدعو يف هذا الصدد إىل التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر             
  ؛أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز وحيمي، دومنا متييز، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب             أيضاً يؤكد  - ١٢ 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األصلية وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، آخذاً يف االعتبار، حسب االقتضاء، 

 ويعترف بأن كثرياً من منظمات الشعوب األصلية وممثلي جمتمعات الشعوب األصلية قد أعربـوا يف                ،الشعوب األصلية 
خمتلف احملافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات اليت تواجهها تلك الشعوب من أجل التمتع التـام بـاحلق يف                    

ول اختاذ إجراءات خاصة ملكافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء املستويات العالية غري املتناسـبة              هيب بالد يالغذاء، و 
  للجوع وسوء التغذية يف صفوف الشعوب األصلية واستمرار التمييز ضدها؛

 إىل مجيع الدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل املنظمات الدولية، كل يف إطار يطلب  - ١٣ 
يته، أن تضع متاماً يف اعتبارها ضرورة تعزيز اإلعمال الفعلي للحق يف الغذاء جلميع البشر، مبا يف ذلك يف املفاوضات    وال

  اجلارية يف خمتلف امليادين؛

 باحلاجة إىل تعزيز االلتزام الوطين واملساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان املتضررة وبالتعاون              يسلم  - ١٤ 
 احلق يف الغذاء ومحايته على حنو أفضل، وإىل القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية حلماية السكان معها، بغية إعمال

الذين أجربوا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب اجلوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت هي من صنع اإلنسان 
  واليت تنال من التمتع باحلق يف الغذاء؛

بذل اجلهود لتعبئة املوارد التقنية واملالية من مجيع املصادر وختصيصها واستخدامها            احلاجة إىل    يؤكد  - ١٥ 
على أمثل وجه، مبا يف ذلك ختفيف عبء الديون اخلارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإىل تعزيز اإلجـراءات                   

  الوطنية الرامية إىل تنفيذ سياسات األمن الغذائي املستدام؛

 اختتام منظمة التجارة العاملية ملفاوضات جولة الدوحة اإلمنائية بنجاح، كمسامهة يف هتيئة  بضرورةيقر  - ١٦ 
  الظروف الدولية اليت تتيح إعمال احلق يف الغذاء؛

ا لكفالة أال يكون لـسياساهتا الدوليـة ذات         ـارى جهده ـ أن على مجيع الدول أن تبذل قص       يؤكد  -١٧ 
  لك االتفاقات التجارية الدولية، أي تأثري سليب على احلق يف الغذاء يف بلدان أخرى؛الطابع السياسي واالقتصادي، مبا يف ذ

 بأمهية إعالن نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة اجلوع والفقر، ويوصي مبواصلة اجلهـود              يذكر  - ١٨ 
  الرامية إىل إجياد مصادر إضافية لتمويل مكافحة اجلوع والفقر؛
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 بتخفيض عدد من يعانون     ١٩٩٦عت يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عام          بأن الوعود اليت قط    يقر  - ١٩ 
نقص التغذية مبقدار النصف مل تتحقق بعد، ويدعو مرة أخرى مجيع املؤسسات املالية واإلمنائية الدوليـة، إضـافة إىل                   

 خفض نسبة الذين يعانون     وكاالت األمم املتحدة وصناديقها ذات الصلة، إىل إيالء األولوية لتحقيق اهلدف املتمثل يف            
 وإتاحة التمويل الالزم لذلك، وإعمال احلق يف الغذاء، على النحو املبـني يف             ٢٠١٥اجلوع مبقدار النصف حبلول عام      

  إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛

هدف متكني مجيع الناس يف مجيع األوقات من  أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي يف من جديد يؤكد  - ٢٠ 
يشكل احلصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاهتم الغذائية وفقاً ألفضلياهتم من أجل حياة نشيطة وصحية 

والسل واملالريا ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / من التصدي الشامل النتشار فريوس نقص املناعة البشرية        اًجزء
  األمراض املعدية األخرى؛و

  يف الغذاء؛  الدول على أن تويل، يف استراتيجياهتا اإلمنائية ونفقاهتا، أولوية كافية إلعمال احلقحيث  - ٢١ 

تقدمي املساعدة اإلمنائية الدولية، وال سيما يف األنـشطة         و أمهية التعاون الدويل يف جمال التنمية        يؤكد  - ٢٢ 
 ويف حاالت الطوارئ، من قبيل حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن              املتعلقة باحلد من خطر الكوارث    

صنع اإلنسان، واألمراض واآلفات، وذلك من أجل إعمال احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام، ويـسلم يف                  
  الوطنية يف هذا الصدد؛الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول يف املقام األول عن ضمان تنفيذ الربامج واالستراتيجيات 

 بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة املعنيني دعم اجلهود الوطنية             يهيب  - ٢٣ 
الرامية إىل التصدي على وجه السرعة ألزمات الغذاء اليت تشهدها حالياً أفريقيا بأسرها، ويعرب عن بالغ قلقه من أن                   

  فيها اجلنوب األفريقي؛  العاملي على خفض عملياته يف خمتلف املناطق، مبا نقص التمويل جيرب برنامج األغذية

 مجيع املنظمات الدولية املعنية، مبا فيها البنك الدويل وصندوق النقـد الـدويل، إىل تـشجيع                 يدعو  - ٢٤ 
احلق يف الغذاء يف تنفيذهم  يف احلق يف الغذاء، وإىل ضمان أن حيترم الشركاء            إجيابياً السياسات واملشاريع اليت تؤثر تأثرياً    

ـ                    اللمشاريع املشتركة، وإىل دعم استراتيجيات الدول األعضاء الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء وتفـادي اختـاذ أمي
  ؛إجراءات قد تؤثر فيه سلباً

ن  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسا              يشجع  - ٢٥ 
والشركات عرب الوطنية وسائر املؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع اخلاص يف إعمال احلق 

  ؛يف الغذاء، مبا يشمل مسألة أمهية ضمان توافر موارد مائية مستدامة الستهالك اإلنسان والزراعة

على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة تأثريهـا        التأثري السليب للزيادات الشاملة يف أسعار األغذية         ب ُيقر  - ٢٦ 
  ؛على السكان يف البلدان النامية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على واردات الغذاء لتلبية احتياجاهتا الوطنية الغذائية

 م من أجل تعزيز احلق يف الغذاء يف        وبعمله القيّ  ، بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       علماً حييط  - ٢٧ 
مجيع أحناء العامل، ويعرب عن تقديره ملا قام به املقرر اخلاص األول الذي كلف هبذه الوالية من عمل وما أبـداه مـن                  

  التزام من أجل إعمال احلق يف الغذاء؛
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واضـعاً يف االعتبـار      صاحب الوالية اجلديد املعين باحلق يف الغذاء على االضطالع بأنشطته            يشجع  - ٢٨ 
  يت حتققت يف سياق االضطالع بالوالية يف السنوات األخرية؛اهلامة الاإلجنازات 

 ٦/٢ ه سنوات مبوجب قـرار    ٣للمجلس لفترة    تنفيذ والية املقرر اخلاص، بالصيغة اليت مددت         يؤيد  - ٢٩ 
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

 املوارد البشرية    إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يتيحا كل            يطلب  - ٣٠ 
  ؛واملالية الضرورية لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ مهام واليته تنفيذاً فعاالً

 بالعمل الذي قامت به بالفعل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز     يرحب  - ٣١ 
 مـن العهـد     ١١املادة  (ق يف الغذاء الكايف     بشأن احل ) ١٩٩٩(١٢احلق يف الغذاء الكايف، وال سيما تعليقها العام رقم          

 الذي أكدت فيه اللجنة مجلة أمور منها أن احلق يف الغـذاء        ،)الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
الكايف يرتبط ارتباطاً ال ينفصم بصميم كرامة اإلنسان، وأنه حق ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان األخرى املكرسة                  

 الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه أيضاً حق ال ميكن فصله عن العدالة االجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسـات        يف
اقتصادية وبيئية واجتماعية مالئمة، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، ترمي إىل القضاء على الفقر وإعمـال                 

  كل حقوق اإلنسان للجميع؛

 ،) من العهد  ١٢ و ١١املادتان   (ءبشأن احلق يف املا   ) ٢٠٠٢(١٥يق اللجنة العام رقم      إىل تعل  يشيـر  - ٣٢ 
 والزراعة اإلنسانالذي تالحظ فيه اللجنة مجلة أمور منها أمهية ضمان توافر موارد مستدامة من املياه ألغراض استهالك      

  إعماالً للحق يف الغذاء الكايف؛

الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغـذاء الكـايف يف     أن املبادئ التوجيهية     من جديد  يؤكد  - ٣٣ 
 ،٢٠٠٤نوفمرب /سياق األمن الغذائي الوطين، اليت اعتمدها جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف تشرين الثاين

لتـايل أداة إضـافية     تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء للجميع، وتسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتتيح با               
  ، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية؛لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

 لتعزيـز  أخرى ميكن اختاذهـا   بشأن تدابري   ممكنة   توصيات   تنظر يف  إىل اللجنة االستشارية أن      يطلب  - ٣٤ 
، واضعة يف االعتبار ما يكتسيه تنفيذ املعـايري         ق عليها إعمال احلق يف التغذية وأن تقدم تلك التوصيات إىل اجمللس ليواف          

  ؛القائمة من أمهية تتعلق باألولويات

 بالتعاون املستمر بني املفوضة السامية واللجنة واملقرر اخلاص، ويشجعهم على مواصلة تعاوهنم يرحب  - ٣٥ 
  يف هذا الصدد؛

عده على أداء مهمته، وأن تزوده جبميع        جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تسا         يهيب  - ٣٦ 
املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من الوفاء 

  بواليته مبزيد من الفعالية؛
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  .حلق يف الغذاءحلقة نقاش بشأن إعمال ا ٢٠٠٩دورته الرئيسية يف عام فترة عقد خالل أن ي يقرر  - ٣٧ 

، ومؤداها أن يقدم املقرر اخلـاص إىل        ٦٢/١٦٤ إىل طلبات اجلمعية العامة، الواردة يف قرارها         يشري  - ٣٨ 
 القرار وأن يواصل عمله، مبا يف ذلك دراسة القضايا ذلكاجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ 

 طلب اجمللس أن يقدم املقرر اخلاص تقريراًكما يشري إىل ق يف الغذاء يف إطار واليته احلالية، الناشئة اليت تتعلق بإعمال احل
  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٩يف عام   بواليتهاضطالعه بشأن شامالً

 احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة، واهليئات املنشأة مبعاهدات يدعو  - ٣٩ 
جلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً                 وا

ات بشأن سبل ووسائل إعمـال      ـات ومقترح ـمع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وذلك بعدة طرق منها تقدمي تعليق           
  احلق يف الغذاء؛

 نفس البند من جدول األعمال وفقـاً        يف إطار  ٢٠٠٩ذه املسألة يف عام      أن يواصل النظر يف ه     يقرر  - ٤٠ 
  .لربنامج عمله السنوي

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الثالث. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

    حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية-٧/١٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي حنتفل هذا العام بالذكرى الستني رشدإذ يست  
  ، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،صدورهل

ن حالـة حقـوق      جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأ           وإذ يذكر   
 وقـرار اجلمعيـة   ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها قـرارا اللجنـة           

  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،٦٢/١٦٧

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

وقـراره   "جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     مؤسسات  بناء  "املعنون   ٥/١جمللس  قرار ا إىل   شريوإذ ي   
املـؤرخني  ،  "يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      مدونة قواعد السلوك لصحاب الواليات      " املعنون   ٥/٢

  ما،اهت القرارين ومرفقوفقاً هلذينصاحب الوالية أن يؤدي مهامه وإذ يؤكد أن على ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨
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 التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية               وإذ يضع يف اعتباره     
  حيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيها،إذ ، وA/HRC/7/20 وA/62/264الدميقراطية، مبا فيها التقريران 

  الة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والية املقرر اخلاص املعين حبوقد استعرض  

بالغ القلق إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق             وإذ يساوره     
 اليت مل حتسم    املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل           

بعد، اليت تثري قلق اجملتمع الدويل، واليت تتعلق باختطاف األجانب، وحيث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                
  على االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

  قراطية،حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدمي  خلطورةوإذ يعرب عن استيائه  

 عن بالغ أسفه لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بوالية املقرر اخلاص أو               وإذ يعرب   
  التعاون معه بشكل تام،

   الوضع اإلنساين اخلطري يف البلد،وإذ يثري جزعه  

يع سكاهنا متتعاً كامالً     تأكيد مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتع مج           وإذ يعيد   
  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

على املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام بـه                يثين    - ١  
  من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته رغم حمدودية سبل الوصول إىل املعلومات؛

، ٢٠٠٥/١١ و ٢٠٠٤/١٣ان  ـ متديد والية املقرر اخلاص، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنـس          يقرر  - ٢  
  لفترة سنة؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلـاص وأن                حيث  - ٣  
  ملعلومات الالزمة لتمكينه من تنفيذ واليته؛تستجيب بشكل مؤات لطلباته املتعلقة بزيارة البلد وأن تقدم إليه كل ا

إىل  حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان الوصول اآلمن دومنا عوائـق              حيث أيضاً   - ٤  
  ملساعدات اإلنسانية اليت تسلم برتاهة على أساس االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛ا

ا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، وأصحاب        األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهت     ُيشجع  - ٥  
الواليات، واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعاون مستمرين مع املقرر 

  اخلاص يف تنفيذ واليته؛

اعدة وموظفني لالضطالع بواليته  إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مسيطلب  - ٦  
  بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل هذه اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛
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  . تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامةتقدمي املقرر اخلاص إىل يدعو  - ٧  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 وكانت  .عن التصويت  اًوعض ١٨وامتناع    أصوات ٧ صوتاً مقابل    ٢٢بتصويت مسّجل بأغلبية    القرار  د  اعُتم
  :نتيجة التصويت كما يلي

بوليفيا، والبوسنة واهلرسك،   والربازيل،  وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وأوروغواي،  وأملانيا،  واألردن،    :املؤيدون
كنـدا،  وفرنـسا،   وغانـا،   وويـسرا،   سوسلوفينيا،  ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   و بريو،و
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     واململكة العربية السعودية،    واملكسيك،  ومدغشقر،  و

  ؛اليابانوهولندا، والشمالية، 

  ؛نيكاراغواومصر، وماليزيا، و كوبا،والصني، و إندونيسيا،واالحتاد الروسي،   :املعارضون

زامبيــا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   و،  )٢(بنغالديشوباكستان،  و،  أنغوالوأذربيجان،    :املمتنعون
الكامريون، وقطر،  ولبني،  ـالفوواتيماال،  ـغوا،  ـغانوغابون،  والسنغال،  و سري النكا، و
  .اهلندونيجرييا، وموريشيوس، ومايل، و

  .انظر الفصل الرابع

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان-٧/١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني              يسترشد إذ  
  حبقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              وإذ يؤكد من جديد     
عالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،         وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإل       

  وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

، وقـراري  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان   وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤اجمللس 

                                                      

 .أفاد ممثل بنغالديش فيما بعد أن وفده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار )٢(
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 (A/62/354)  التقرير الذي قدمته املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان           وإذ يضع يف اعتباره     
  وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، 

  ؛(A/HRC/7/22)  بتقرير املقررة اخلاصةحييط علماً  - ١  

ملستوى الوزاري، ويالحـظ     بتعاون حكومة السودان مع املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك على ا           يرحب  - ٢  
  باهتمام تعاملها مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان؛

 حكومة السودان على مواصلة التعاون الكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا اخلاصـة              حيث  - ٣  
  طالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛بزيارة مجيع مناطق السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االض

 جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان باختاذ        تكثيف إىل حكومة السودان مواصلة و     يطلب  - ٤  
  مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

سان يف السودان، غري أنه ُيعرب       مبا اختذته حكومة السودان من تدابري ملعاجلة حالة حقوق اإلن          يسلِّم  - ٥  
   على أرض الواقع؛نشودعن انشغاله ألن تنفيذ هذه التدابري مل ُيحِدث، ألسباب عديدة ومتعددة، األثر اإلجيايب امل

 إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف            عن بالغ قلقه   ُيعرِب  - ٦  
دعوته إىل مجيع األطراف لوضع حد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بوجه              بعض أجزاء دارفور، ويكرر     

خاص على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملشردون داخلياً، وكذلك املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان                
  والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

ا، مبن فـيهم كافـة      ـ عن محاية مجيع مواطنيه     على أن حكومة السودان هي املسؤول األول       يشدِّد  - ٧  
  الفئات الضعيفة؛

 املوقِّعني على اتفاق سالم دارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلِّم              يدعو  - ٨  
لسياسية اخلاصة بدارفور    يف العملية ا   ملشاركةبالتدابري اليت اتُِّخذَت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقِّعة عليه إىل ا           

 ٥االحتاد األفريقي واألمم املتحدة امتثاالً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك الفقـرة               كل من   اليت يتزعمها   
  ؛٤/٨من قرار اجمللس 

 جهودها لتنفيذ التوصيات اليت حّددها فريق اخلرباء وفقاً تكثيف حكومة السودان على مواصلة وحيث  - ٩  
  الزمنية واملؤشرات احملّددة؛لألطر 

ال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ـ حكومة السودان على تسريع اإلعم     يشجِّع  - ١٠  
  يف السودان؛

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           يدعو  - ١١  
لدعم واملساعدة الفنية للسودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء، ويناشد املاحنني مواصلة توفري            اإلنسان، إىل مواصلة تقدمي ا    

املساعدة املالية والفنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان ومواصلة تقدمي الدعم من أجل تنفيذ    
  اتفاق السالم الشامل؛
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يذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء اللجان املتبقيـة، وال سـيما            حكومة السودان إىل تسريع تنف     يدعو  - ١٢  
  استكمال عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛

 بوجه خاص ألنه مل تتم حىت اآلن مساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلـسيمة الـسابقة               يعرب عن قلقه    - ١٣  
الدويل يف دارفور عن اجلرائم اليت ارتكبوها، وحيث حكومة السودان على           واجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين      

التصدي هلذه املسألة على وجه السرعة بإجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 
  الدويل وذلك بإحضار مرتكيب هذه االنتهاكات أمام القضاء بسرعة؛

  .٢٠٠٨سبتمرب /ة حقوق اإلنسان يف السودان يف دورته املقررة يف أيلول استعراض حاليقرِّر  - ١٤  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل الرابع. بدون تصويتالقرار اعُتمد 

    حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه-٧/١٧

   حقوق اإلنسان،جملس إن

 واخلمسني منه اخلامسةال سيما بأحكام املادة األوىل واملادة  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، ومبقاصد سترشدي إذ  
 االحترام الدقيق ملبدأ االمتنـاع يف العالقـات         ضرورةعيد تأكيد   ياللتني تؤكدان حق الشعوب يف تقرير مصريها، وإذ         

 بالعالقاتلة صيل املتيف إعالن مبادئ القانون الدوعلى النحو احملّدد   أو استخدامها،    القوةالدولية عن التهديد باستخدام     
املـؤرخ  ) ٢٥- د(٢٦٢٥ العامة يف قرارها     اجلمعيةالوّدية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، الذي اعتمدته           

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤

 ١، واملادة  والثقافية واالجتماعية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١ املادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
   اللتني تؤكدان حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها،والسياسية،من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعـالن             كذلك سترشدي وإذ  
 حلقوقن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي          إعال أحكامو ،منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة    

ـ  من اجلزء األول     ٣ و ٢ن  االفقرتمنها  وخاصة  ،  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ اإلنسان يف  ن ااملتعلقت
  الحتالل األجنيب،الشعوب الواقعة حتت ا تقرير مصريها، وخصوصاً يفحبق مجيع الشعوب 

قرارهـا  و ،١٩٤٧نوفمرب  /الثاين تشرين   ٢٩املؤرخ  ) ثانياً( ألف وباء    ١٨١جلمعية العامة    قرار ا  إىل شريي وإذ  
 حقـوق الـشعب     وُتحـّدد ، وإىل سائر القرارات اليت تؤكد       ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٣- د(١٩٤

  الفلسطيين غري القابلة للتصرف، وخاصة حقه يف تقرير مصريه،
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 ،١٩٦٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمـن لس   قرارات جم  إىلشري أيضاً   ي وإذ  
 ،٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و

يوليـه  / متـوز  ٩ؤرخـة   إىل االستنتاج الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف فتواها امل          وإذ يشري كذلك      
أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك القـدس                  ،  ٢٠٠٤

  ه،، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريالشرقية، إىل جانب التدابري املتخذة سابقاً

 ٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/١ يف هذا الصدد وآخرها القرار        اإلنسان اليت اعتمدهتا جلنة حقوق    القرارات إىل شريي وإذ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 يف تقرير مصريه وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحـدة وقراراهتـا            الفلسطيين الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
 مبدأً دولياً وحقاً جلميع     بوصفه الصلة، وألحكام العهود واملواثيق الدولية املتعلقة باحلق يف تقرير املصري            ذاتوإعالناهتا  

 الدويل، وشرطاً أساسياً للتوصل إىل سالم عـادل ودائـم           القانون من قواعد    قاعدة قطعية شعوب العامل، نظراً لكونه     
  األوسط،وشامل يف منطقة الشرق 

 والدائم وغري املشروط يف تقرير مصريه،       غري القابل للتصرف   الشعب الفلسطيين    حق  من جديد  ؤكدي  - ١  
تصلة األراضـي ذات سـيادة ومـستقلة        مة  إقامة دول العيش يف ظل احلرية والعدالة والكرامة ويف         ذلك حقه يف     مبا يف 

  ؛ودميقراطية وهلا مقّومات البقاء

دعمه للحل القائم على وجود دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن،             يؤكد من جديد أيضاً       - ٢  
  ؛ وإسرائيلمها فلسطني

احترام وصون وحدة األرض الفلسطينية احملتلة بأكملها وتواصلها وسالمتها، مبا          رة   على ضرو  يشدد  - ٣  
  ؛يف ذلك القدس الشرقية

مجيع الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحـدة علـى دعـم الـشعب                  حيث  - ٤  
  ل حقه يف تقرير مصريه يف أقرب وقت؛يالفلسطيين ومساعدته على ن

  .٢٠٠٩مارس /ة النظر يف هذه املسألة يف دورته لشهر آذارمواصل قررُي  - ٥  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  .انظر الفصل السابع. بدون تصويتالقرار اعُتمد 
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املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها          - ٧/١٨
  اجلوالن السوري احملتليف القدس الشرقية، و

  اإلنسان،إن جملس حقوق 

   مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، يسترشدإذ  

 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، كمـا               وإذ يؤكد من جديد    
قوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصـني  تفصيل يف اإلعالن العاملي حلالوردت ب كما  وردت يف ميثاق األمم املتحدة و     

  حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك املنطبقة،

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان وجملس األمـن                وإذ يشري   
، الذي أكدت فيـه     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٦٢/١٠٨واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجلمعية العامة       

   عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،، مجلة أموريف ،اجلمعية العامة من جديد

 ١٢ املؤرخة أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب،              وإذ يضع يف اعتباره     
مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ على األراضي الفلسطينية و، واليت تنطبق قانوناً على ١٩٤٩أغسطس /آب
ر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطـراف الـسامية         ، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّ        ١٩٦٧عام  

  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف 

 أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هو خرق التفاقية إذ يرىو  
جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكـول اإلضـايف األول               

ملتعلقة حبماية ضـحايا الرتاعـات املـسلحة الدوليـة           وتلك ا  ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    
  ،)الربوتوكول األول(

اآلثار القانونية الناشئة    بشأن   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري   
اإلسـرائيلية يف األرض    إقامة املستوطنات   " أن   ما خلصت إليه من   ، وإىل   عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  ،"متثل خرقاً للقانون الدويل) مبا فيها القدس الشرقية(الفلسطينية احملتلة 

  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-  إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً  

 خطـرية جـداً    أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة تشكل انتهاكات            وإذ يؤكد   
ض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف      لحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هذه األرض وتقوّ       لللقانون اإلنساين الدويل و   

 إنعاش عملية السالم    اهلادفة إىل  للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،        الدويل  ومؤمتر باريس   للسالم ذلك مؤمتر أنابوليس  
  ،٢٠٠٨اورة وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء حبلول هناية عام وإقامة دولة فلسطينية جم
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  بغية  الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية     خارطةلتزاماهتما مبوجب   ال الطرفني    كال إىل متّسكه بتنفيذ  وإذ يشري     
وإذ يالحظ على وجه  ،)املرفق، (S/2003/529 الفلسطيين على أساس وجود دولتني - إجياد حل دائم للرتاع اإلسرائيلي 

   جتميد مجيع األنشطة االستيطانية، إىلالتحديد دعوهتا

شديد إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة املستوطنات وتوسيعها           ال ه عن قلق  وإذ يعرب   
لشرقية احملتلة والربط بينها، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك خطط توسيع املستوطنات اإلسرائيلية حول القدس ا

   بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،مبا يهدد إقامة دولة فلسطينية جماورة، منتهكةً

ض حتقيق حل النـزاع علـى أسـاس         أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوّ     من أن  وإذ يعرب عن قلقه     
  وجود دولتني،

 إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القانون الدويل، يف تشييد اجلدار داخل األرض قلقه الشديدوإذ ُيعرب عن   
يعرب عن قلقه بوجه خـاص إزاء مـسار اجلـدار           إذ  الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، و         

  على وجـود   مئقاالل  احل وجيعل   ية املستقبل فاوضاتامل، مما قد حيكم مسبقاً على       ١٩٤٩املنحرف عن خط اهلدنة لعام      
   الشعب الفلسطيين،يواجههايتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت مما دولتني مستحيل التنفيذ مادياً و

 مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية            لكون وإذ يساوره بالغ القلق     
  احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،يف األرض الفلسطينية 

مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة، وخاصة         إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً       وإذ يعرب عن قلقه     
  ،١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

 ١٩٦٧لة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  بتقرير املقرر اخلاص املعين حبايرحب  - ١  
(A/HRC/7/17) ،؛بالكامل مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته أن تتعاون  إىل حكومة إسرائيلدعووي  

بناء وحدات سكنية جديـدة للمـستوطنني      ب املتعلقة إسرائيل    عن مؤخراً الصادرة   إلعالناتل يأسف  - ٢  
 وذات سـيادة   دولة فلسطينية جمـاورة قامةوإيليني يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، ألهنا تقوض عملية السالم       اإلسرائ
 تـشرين   ٢٧إسرائيل يف مؤمتر أنابوليس للـسالم املعقـود يف          بتعهدات  تنتهك القانون الدويل وختل     ألهنا  ، و ومستقلة
  ؛ ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  :يليإزاء ما يعرب عن بالغ قلقه   - ٣  

 من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك توسـيع           بهاستمرار االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل        )أ(  
املستوطنات، ونزع ملكية األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشـق الطـرق               

كوين الدميغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية واجلـوالن            االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطابع العمراين والت       
، ١٩٤٩أغسطس / آب١٢السوري، ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املربمة يف          

وشامل وإنشاء دولة فلـسطينية     املستوطنات عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل        ف من تلك االتفاقية؛     ٤٩وال سيما املادة    
  متلك مقومات البقاء وذات سيادة ودميقراطية؛ومستقلة 
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 الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم اإلسرائيلية وتشييد ١- اخلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة هاء  )ب(  
ويؤدي يل واجلنويب من الضفة الغربية       القدس الشرقية احملتلة عن اجلزأين الشما      األمر الذي يزيد من فصل    اجلدار حوهلا،   

   سكاهنا الفلسطينيني؛إىل عزل

آثار إعالن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتل االستيطانية الرئيسية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف                 )ج(  
  ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛

سرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة الـيت بـات            توسيع املستوطنات اإل    )د(  
 مبثابـة   قد يكون وضعاً دائماً، وهو مايصبح على األرض قد "أمراً واقعاً" ينشئيتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما     

  ضم فعلي؛

وهو سغات زئيف اإلسرائيلية،    ام بني القدس الغربية ومستوطنة ب     َرقرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ تْ       )ه(  
  لقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ما يتعارض مع ا

استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، وتقييد حرية               )و(  
سبب يف وضع إنـساين     يت األمر الذي ة،  تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكرر لنقاط العبور يف قطاع غز            

   متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعية؛على سلباً يؤثّرحرج للغاية بالنسبة إىل السكان املدنيني، و

االستمرار يف بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية وحوهلا، وهو ما            )ز(  
  لقانون الدويل؛يتعارض مع ا

  : إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يليحيث  - ٤  

أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري وأن   )أ(  
النمـو  " لـدواعي    تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقف توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك             

  ؛ ذات الصلةنشطةواأل" الطبيعي

  أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛  )ب(  

، وال سيما ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥ على التنفيذ الكامل التفاق الوصول والتنقل املؤرخ حيث  - ٥  
رور املـواد الغذائيـة واإلمـدادات       مل ة بالنسبة يكتسي أمهية حامس  اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر         

   عن وصول وكاالت األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛األساسية، فضالً

املقدمة من مفوضة األمم املتحدة الـسامية       و ، إسرائيل بتنفيذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات     يطالب  - ٦  
هبا املفوضة الزيارة اليت قامت ب واملتعلقا إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة واخلمسني حلقوق اإلنسان يف تقريره

  ؛(E/CN.4/2001/114)  إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردنالسامية
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ـ وتطبيـق  أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلك مصادرة األسـلحة      إىل  إسرائيل يدعو  - ٧   ات  عقوب
جنائية، هبدف منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سـالمة ومحايـة                 

  املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

يد تقيداً كامالً بالتزاماهتا القانونية املـذكورة يف         إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتق      يطالب  - ٨  
  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٩الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

 ملؤمتر أنابوليس للسالم ومؤمتر باريس       الطرفني على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السالم، وفقاً         حيث  - ٩  
) ٢٠٠٣(١٥١٥ الطريق اليت أقرها جملس األمن يف قراره  خارطةفذا  الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، وأن ين       

 تنفيذاً كامالً، هبدف التوصل إىل تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات جملـس             ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املؤرخ  
 ٢٢رخ املـؤ ) ١٩٧٣(٣٣٨  والقرار١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ األمن، مبا يف ذلك القرار   

 وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي              ١٩٧٣أكتوبر  /تشرين األول 
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها           ١٩٩١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ُعقد يف مدريد يف     

  إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

  .٢٠٠٩مارس / مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته يف آذاريقرر  - ١٠  

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صوتاً مقابل صوت واحد٤٦بتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد 

، وأوكرانيـا  وأوروغـواي،    االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال،        :املؤيدون
ومجهورية وبوليفيا، وبريو،   والبوسنة واهلرسك،   والربازيل، وبنغالديش،   وإيطاليا، وباكستان،   

وسويسرا، ، والسنغال،   وزامبيا، وسري النكا  ورومانيا،  وجنوب أفريقيا، وجيبويت،    كوريا،  
ون، وكوبـا،   والفلبني، وقطر، والكامري  وفرنسا،  والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال،     

اململكـة   وومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية،         
، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلنـد    املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،      

  ؛وهولندا، واليابان

  .كندا  :املعارضون

  .انظر الفصل السابع
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   األديان  مناهضة تشويه صورة-٧/١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٤ املـؤرخ    ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارهـا        ٢٠٠٥إىل وثيقة نتائج مؤمتر القمة لعام       إذ يشري     
، واليت أكدت فيها اجلمعية على املسؤوليات الواقعة على عاتق مجيع الدول، وفقاً مليثـاق             ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

ام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العـرق أو                األمم املتحدة، باحتر  
اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو أي            

   يف مجيع أحناء العامل،وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف

إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز               إىل   وإذ يشري أيضاً    
، Corr.1 و A/CONF.189/12 (٢٠٠١سـبتمرب   /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك يف أيلول          

  ، )الفصل األول

إلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو إىل اوإذ يشري كذلك   
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥املعتقد الذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها 

ها احلـوار مـا بـني       سامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة املمكن أن يقدم          باملوإذ يسلِّم     
  لقيم املشتركة بني اإلنسانية قاطبة،سني إدراك وفهم ااحلضارات يف حت

باإلعالن الصادر عن املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية أثناء دورته الرابعة والثالثني املعقودة يف             وإذ حييط علماً      
 كره اإلسالم والتمييز املمنهج ضد أتباع هذا الدين  الذي أدان االجتاه املتنامي حنو٢٠٠٧مايو /إسالم آباد، يف شهر أيار

  والذي شدد على احلاجة إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تشويه صورة األديان،

بالبيان اخلتامي الذي اعتمدته الدورة احلادية عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي املعقـودة يف             وإذ حييط علماً كذلك       
عربت فيه املنظمة عن قلقها البالغ إزاء النمطية السلبية اليت تتبع بانتظـام ضـد                والذي أ  ٢٠٠٨مارس  /داكار يف آذار  

املسلمني واإلسالم واألديان السماوية األخرى وشجبت تنامي التعصب والتمييز عموماً ضد اجلماعات املـسلمة ممـا                
  يشكل مهانة للكرامة اإلنسانية ويتعارض مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

 ٧ واملـؤرخ  ،إىل البيان املشترك الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األورويب واألمني العام        وإذ يشري   
الـشعور   والذي تضمن التسليم باحلاجة، يف كافة اجملتمعات، إىل التحلّي باإلحساس املرهـف و             ٢٠٠٦فرباير  /شباط

ع عقيدة بعينها من العقائد، حىت من جانب أولئك الذين          املسؤولية يف تناول القضايا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة ألتبا        ب
  ال يشتركون يف العقيدة،

 والقائل بـأن  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥النداء الذي وجهه رئيس اجلمعية العامة يف بيانه املؤرخ     وإذ يعيد تأكيد      
ارات والثقافات واألديان مـن     هناك حاجة، يف أعقاب انعدام الثقة والتوتر القائمني إىل احلوار والتفاهم فيما بني احلض             
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أجل العمل معاً على منع التصرفات االستفزازية أو املؤسفة والسعي إلجياد أفضل السبل للنهوض بالتسامح واالحتـرام              
  ،وحرية الدين واملعتقد

 بكافة املبادرات الدولية واإلقليمية للنهوض بالوئام بني الثقافات واألديان، مبا فيها مـا متثـل يف               وإذ يرحب     
وجهودها القّيمة صوب النـهوض بثقافـة       " احلوار الدويل بشأن التعاون املشترك بني املعتقدات      "و" حتالف احلضارات "

  السلم واحلوار على مجيع املستويات،

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب           أيضاً بتقرير   وإذ يرحب     
  ،)E/CN.4/2006/17 (تعصب حول وضع املسلمني والعرب يف شىت بقاع العاملوما يتصل بذلك من 

 A/HRC/4/19 (بتقريري املقرر اخلاص املقدمني إىل اجمللس يف دورتيه الرابعة والـسادسة          وإذ يرحب كذلك      
كافـة   صورةواللذين استرعى فيهما انتباه الدول األعضاء إىل خطورة الطابع الذي يتسم به تشويه               ).A/HRC/6/6و

األديان وإىل ضرورة العمل على مكافحة هذه الظواهر عن طريق تعزيز دور احلوار فيما بني األديان والثقافات وتعزيز                  
التفاهم املتبادل والعمل املشترك من أجل مواجهة التحديات األساسية اليت تطرحها التنمية والسلم ومحاية وتعزيز حقوق 

   االستراتيجيات القانونية،اإلنسان فضالً عن احلاجة إىل تكملة

 النداء الذي وجهه املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما               وإذ يكرر   
يتصل بذلك من تعصب إىل الدول األعضاء من أجل تنظيم محلة منهجية ملكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية من 

 على التوازن الدقيق بني الدفاع عن العلمانية واحترام حرية الدين وعن طريق تقبل واحترام تكامل مجيع احلريات   خالل احلفاظ 
  اليت جيسدها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

ـ               وإذ يشدد    ه يف   على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً مهمـاً تلعب
  النهوض بالتسامح وحرية الدين واملعتقد من خالل التثقيف،

 أن تشويه صورة األديان من أسباب التنافر االجتماعي وعدم االستقرار على املستويني الوطين وإذ يالحظ بقلق  
  والدويل ويفضي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان،

ات األخرية حنو التصرحيات اليت هتاجم األديان مبا فيها  ما ملسه من اجتاه متزايد يف السنو    وإذ يالحظ ببالغ القلق     
  اإلسالم واملسلمني داخل منتديات حقوق اإلنسان،

 إزاء النظرة النمطية السلبية إىل األديان وإزاء مظاهر التعصب والتمييز يف مسائل             يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  الدين أو املعتقد؛

ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان  إزاء حماوالت يعرب عن عميق قلقه أيضاً  - ٢  
ويشدد على أن املعاَدلة بني أي دين من األديان وبني اإلرهاب ينبغي أن تقابل بالرفض وأن تكافح من قبـل اجلميـع                      

  وعلى كافة املستويات؛
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 التنمـيط   إزاء تكثيف احلمالت الرامية إىل تشويه صورة األديـان وإىل         يعرب عن بالغ قلقه كذلك        - ٣  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١العرقي والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث 

 إزاء األحداث اخلطرية األخرية املتمثلة يف تعمد التصوير النمطـي لألديـان             يعرب عن بالغ انشغاله     - ٤  
 بعض اجملتمعات وإزاء ما تقترن به  وللمقدسات يف وسائط اإلعالم من قبل األحزاب واجملموعات السياسية يف  اوألتباعه

  تلك األحداث من استفزاز واستغالل سياسي؛

 بأنه يف سياق مكافحة اإلرهاب، يصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً يسهم يف التنكـر                يسلِّم  - ٥  
  للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة فضالً عن استبعادها االقتصادي واالجتماعي؛

إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت وضعت خصيصاً ملراقبة ورصد األقليات املسلمة            يعرب عن قلقه      - ٦  
  وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وتضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛

قافية  من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت التجارية واملراكز الث         يعرب عن استيائه الشديد     - ٧  
  وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان ومن استهداف الرموز الدينية؛

 الدول على أن تتخذ، من خالل املؤسسات واملنظمات السياسية، إجراءات متنع نشر األفكـار               حيث  - ٨  
حتريضاً على واملواد القائمة على العنصرية وكره األجانب واملوجهة ضد أي دين من األديان أو ضّد أتباعه واليت تشكل    

  الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف؛

 الدول على القيام، يف إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفري احلماية الكافية من أفعال حيث كذلك  - ٩  
ـ                 ة لتعزيـز   الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه صورة أي دين، وعلى اختاذ مجيع التـدابري املمكن

التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة النظم القانونية باستراتيجيات فكرية وأخالقية ملكافحة              
  الكراهية والتعصب الدينيني؛

 على أن احترام األديان ومحايتها من املهانة عنصر أساسي يساعد على متتع كافة األشـخاص                يشدد  - ١٠  
  الوجدان والدين؛باحلق يف حرية الرأي و

مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفـون بإنفـاذ               حيث    - ١١  
القوانني والعسكريون وموظفو اخلدمة املدنية واملربون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف األديان واملعتقدات              

  دينهم أو معتقدهم وضمان التثقيف أو التدريب الالزم واملناسب هلم؛وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس 

 على أن لكل شخص، كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل حلقوق اإلنـسان، احلـق يف             يشدد  - ١٢  
حرية التعبري وعلى أن ممارسة هذا احلق تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة ولذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود                 

القيود اليت ينص عليها القانون والالزمة الحترام حقوق ومسعة اآلخرين، أو لغرض محاية األمن الـوطين أو                 لكن فقط   
  النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة؛
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 الصادر عن جلنة القضاء على التمييز العنصري، الذي جاء ١٥ على أن التعليق العام رقم يعيد التأكيد  - ١٣  
ألفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتمشى مع حريـة الـرأي               فيه أن حظر نشر كافة ا     

  والتعبري وهو حظر ينطبق باملثل على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛

 البصرية واإللكترونية، مبا فيها     - من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية        عن استيائه يعرب    - ١٤  
 وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتييـز ضـد                اإلنترنت،

  اإلسالم أو ضّد أي دين؛

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             يدعو  - ١٥  
  ريـر عـن كافـة مظـاهر تـشويه صـورة األديـان،              بذلك من تعصب إىل موافاة اجمللس يف دورته التاسـعة بتق          

  وال سيما ما خيص اآلثار اخلطرية املترتبة على كره اإلسالم بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق؛

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة تقريراً عن تنفيذ هذا يطلب  - ١٦  
ميعاً للتشريعات والسوابق القانونية القائمة ذات العالقة مبوضوع تـشويه صـورة            القرار وأن تتقدم بدراسة تتضمن جت     

  .األديان وانتهاك حرمتها

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 وكانت .عن التصويتعضواً  ١٤وامتناع   أصوات١٠ صوتاً مقابل ٢١بتصويت مسّجل بأغلبية القرار اعُتمد 
  :نتيجة التصويت كما يلي

، جنوب  بنغالديشاالحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، الربازيل،          :وناملؤيد
كوبا، مايل، الكامريون، أفريقيا، جيبويت، سري النكا، السنغال، الصني، الفلبني، قطر،        

  ؛ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا

، اململكة املتحـدة     كندا فرنسا،سويسرا،  طاليا، رومانيا، سلوفينيا،    إيأوكرانيا،  أملانيا،    :املعارضون
  ؛لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

أوروغواي، الربازيل، بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، زامبيا، غابون، غانا، غواتيماال،            :املمتنعون
  .مدغشقر، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليابان

  .تاسعانظر الفصل ال
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    التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية-٧/٢٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

املستقل املعين ، الذي جدد مبوجبه والية اخلبري ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  
  حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن حيني وقت نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله،

 أيضاً املقررات الرامية إىل إنشاء أو استعراض أو وقـف  ي أن تراع٥/١إىل أنه قرر يف قراره     وإذ يشري كذلك      
 بقصد تعزيز قدرة الدول األعضاء على االمتثال اللتزاماهتـا جتـاه            ،احلقيقيالواليات القطرية مبادئ التعاون واحلوار      

يقضي بتبسيط واليات أو دجمها أو إمكانية وقف العمل هبا بضرورة تعزيز كل قرار حقوق اإلنسان، وأن يسترشد دوماً 
  التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها،

لس هذه بشأن والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق يف دورة اجملأجريت وإذ يضع يف احلسبان املناقشات اليت        
  اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق استعراض واليات جملس حقوق اإلنسان وترشيدها وحتسينها، 

 لدور اجملتمع الدويل، وبشكل خاص االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب، يف مجهوريـة             وإذ يعرب عن تقديره     
، ٢٠٠٦نغو الدميقراطية، الذي أسهم يف حتسني احلالة على األرض، مبا يف ذلك إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام                  الكو

  وإذ يراعي التحديـات اليت ال تزال تواجه البلد،

 أن العمل ذا الصلة الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ويضطلع به قسم                 وإذ يعترب   
إلنسان يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يعزز ويكّمل العمل الـذي تقـوم بـه                   حقوق ا 

  اإلجراءات اخلاصة املواضيعية،

 أن مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو            وإذ يأخذ يف االعتبار     
ة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أُدجما بغية حتقيـق             الدميقراطية وقسم حقوق اإلنسان يف بعث     

  كفاءة أكثر يف عملهما املتصل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد،

 تنفيذ آلية التعاون اجلديدة بني حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وقسم حقوق            وإذ يأخذ يف االعتبار أيضاً      
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان            اإلنسان يف بعثة منظمة     

  ،"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"واجملتمع املدين، اليت ُتسمى 

   والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،د استعرضقو  

  لذي أقامته مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اخلبري املستقل أثناء فترة واليته؛ بالتعاون ايرحب  - ١  
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 بتعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية مع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة للمجلس           أيضاً يرحب  - ٢  
مثل اخلاص لألمني العام املعـين      وبدعوته إىل العديد منها، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، وامل              

حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلـاص املعـين                
باحلق يف الصحة، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العـام                  

مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين               املعين  
توصيات حول أفضل الطرق ملساعدة مجهورية الكونغـو        بباألطفال والرتاعات املسلحة، التقدم، كل يف نطاق واليته،         

 التوصل إىل حتسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة مـا            الدميقراطية تقنياً على معاجلة حالة حقوق اإلنسان، بغية       
  تبديه مجهورية الكونغو الدميقراطية من احتياجات؛

 حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل إحاطة اجمللس علما وإبالغه بالتطورات، يف دوراتـه              يدعو  - ٣  
يت قد تظل قائمة أمامها، فضالً عن احتياجاهتا        املقلبة، بشأن حالة حقوق اإلنسان على األرض، مع حتديد التحديات ال          

  يف هذا الصدد؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها امليـداين يف مجهوريـة                يطلب  - ٤  
  الكونغو الدميقراطية، أن تزيد وتعزز أنشطة وبرامج مساعدهتا التقنية بالتشاور مع سلطات البلد؛

ع الدويل دعم تنفيذ اآللية احمللية للتعاون بني حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                اجملتم يناشد  - ٥  
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقسم حقوق اإلنسان ببعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو                

  ؛"جهة الوصل حلقوق اإلنسان"الدميقراطية، وهي اآللية املسماة 

، عن  ٢٠٠٩مارس  /إىل اجمللس، يف دورته اليت ستعقد يف آذار       تقرير    ميقدإىل ت  ة السامي ةملفوضايدعو    - ٦  
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف البلد؛

، تقدمي تقريـر إىل     )اله أع ٢انظر الفقرة   ( إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية املشار إليها أعاله         يطلب  - ٧  
   من جدول األعمال؛١٠، يف إطار البند ٢٠٠٩مارس /اجمللس يف موعد أقصاه دورته العاشرة يف آذار

 مجهورية الكونغو الدميقراطية مبختلف أشكال املساعدة اليت تطلبها، هبـدف   ّدم اجملتمع الدويل    يناشد  - ٨
  حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 هذه املسألـة يف إطار البنـد نفسه من جدول األعمال يف دورته اليت سُتعقـد    متابعة النظـر يف   يقرر  -٩  
  .٢٠٠٩مارس /يف آذار

  اجللسة األربعون  
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧  

 .انظر الفصل العاشر. بدون تصويتالقرار اعُتمد 
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استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق      والية الفريق العامل املعين ب     -٧/٢١
  قة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريهااإلنسان وإعا

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ان بشأن هذا املوضوع،    ـإىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنس          إذ يشري     
 ٧ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢ وقـرار اللجنـة      ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤٥مبا فيها قرار اجلمعية     

  ،٢٠٠٥أبريل /ننيسا

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

 ٥/٢قرار ال و،"بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة     "املعنون   ٥/١  اجمللس  قرار  إىل وإذ يشري  
 ١٨ املؤرخني   ،"انـوق اإلنس ـلس حق جملت اخلاصة   مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءا       "املعنون  
  ،وملرفقيهما وفقاً هلذين القرارين واجباتهيؤدي أن صاحب الوالية وإذ يشدد على أنه جيب على ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وسيلة النتـهاك حقـوق     ك املعين باستخدام املرتزقة     الفريق العامل مهات  اسم بعمل و   مع التقدير  ينوه  - ١  
  ؛)A/HRC/7/7(ها، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخري ة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصرياإلنسان وإعاق

وسـيلة النتـهاك    ك املعين باستخدام املرتزقة     الفريق العامل والية  أن ميدد لفترة ثالث سنوات       يقرر  - ٢  
  :ا يليمن أجل القيام مب مصريها،حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 

وضع وتقدمي مقترحات حمددة بشأن ما ميكن وضعه من معايري تكميلية جديدة ترمي إىل سّد الثغرات      )أ(  
القائمة، ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية جديدة للتشجيع على زيادة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حـق                  

  ة اليت يشكلها املرتزقة أو األنشطة املتصلة باملرتزقة؛الشعوب يف تقرير مصريها، عند مواجهة التهديدات احلالية والناشئ

التماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن   )ب(  
  املسائل املتصلة بواليته؛

  حناء العامل؛مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أ  )ج(  

دراسة وحتديد املصادر واألسباب، والقضايا الناشئة واملظاهر واالجتاهات فيما يتعلـق باملرتزقـة أو                )د(  
  األنشطة املتصلة باملرتزقة وتأثريها يف حقوق اإلنسان، وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛

ملساعدة العسكرية واخلـدمات    رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة اليت تعرض ا            )ه(  
االستشارية واألمنية يف السوق الدولية من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب يف تقرير مـصريها،                   

  وإعداد مشروع مبادئ أساسية دولية تشجع هذه الشركات على احترام حقوق اإلنسان يف أنشطتها؛
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عقد ثالث دورات يف السنة بواقع مخسة أيام عمل لكـل دورة،             أن يأذن للفريق العامل ب     يقرر أيضاً   - ٣  
  منها اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك، اضطالعاً بالوالية املبيَّنة يف هذا القرار؛

 إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون السابقون بـشأن                 طلبي  - ٤  
، مع مراعاة اقتراح    ى ذلك  ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة عل        تعزيز اإلطار القانوين الدويل   

 ديد للمرتزقة الذي تقدم به املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتـا الـستني                 اجلقانوين  التعريف  ال
)E/CN.4/2004/15 ؛)٤٧، الفقرة  

 السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، على سبيل األولوية، بـالتعريف            إىل مفوضية األمم املتحدة    طلبي  - ٥  
 وأن تقدم اخلدمات االستـشارية، عنـد الطلـب    مصريهاباآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير         

   األنشطة؛بتلكوحسب االقتضاء، إىل الدول املتأثرة 

قد املشاورة احلكومية اإلقليمية لدول أمريكا الالتينية        ملا قدمته املفوضية من دعم لع      عرب عن تقديره  ي  - ٦  
وسيلة النتـهاك حقـوق     بوصفها  ومنطقة البحر الكارييب يف بنما بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة            

ات ، وخباصة فيما يتعلق باآلثار املترتبة علـى أنـشطة الـشرك   مصريهااإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير       
  العسكرية واألمنية اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان؛

 إىل املفوضية أن تبلغ اجمللس، يف الوقت املناسب، بتاريخ ومكان عقد املشاورات احلكوميـة               يطلب  - ٧  
، مع مراعاة كون هذه    ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة      ١٥اإلقليمية األخرى بشأن هذه املسألة، وفقا ألحكام الفقرة         

 اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى حتت إشراف األمم املتحدة، وذلك ملناقـشة املـسألة            ية قد تؤدي إىل عقد    العمل
 حاسم ملسؤوليات اجلهات الفاعلـة      فهم ، هبدف تيسري  األساسية لدور الدولة بوصفها اجلهة احملتكرة الستخدام القوة       

 من أجل    الراهن، وااللتزامات اخلاصة بكل منها     السياق يف   ،املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة       
  الالزمة على الصعيد الدويل؛اإلضافية ىل فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط محاية وتعزيز حقوق اإلنسان والوصول إ

   مع الفريق العامل يف الوفاء بواليته؛ كامالً مجيع الدول على التعاون تعاوناًثحي  - ٨  

 األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل بكل               إىل طلبي  - ٩  
ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بواليته، من الناحيتني املهنية واملالية، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامـل                   

تطلبـات يفي مب كـي  كافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ل     مبملعنية  نظومة األمم املتحدة ا   املكونة مل عناصر  الوغريه من   
  ه احلالية واملقبلة؛ـأنشطت

 الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة         أن يستشري  إىل الفريق العامل     طلبي  - ١٠  
اسـتنتاجاته  أن يقدم تقريراً عن     و تنفيذ هذا القرار،     ما خيص فيوغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين          

 إىل اجلمعيـة    مـصريها حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير         كوسيلة النتهاك   بشأن استخدام املرتزقة    
  ؛وفقاً لربنامج عمله السنوي ٢٠٠٩ وإىل جملس حقوق اإلنسان يف عام العامة يف دورهتا الثالثة والستني
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  .ه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالالنظر يف هذمواصلة يقرر   - ١١  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانـت نتيجـة    .  وامتناع عضوين عن التـصويت     ١١ صوتاً مقابل    ٣٢ت مسجل بأغلبية    ـاعُتمد بتصوي 
  : ما يليالتصويت ك

اكـستان،  بوأوروغـواي،   وأنغوال،  وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
السنغال، وسري النكا،   وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  والربازيل،  و
ماليزيـا،  ومـايل،   وكوبـا،   والكامريون،  وقطر،  والفلبني،  وغواتيماال،  وغانا،  والصني،  و
نيجرييـا،  وموريـشيوس،   واململكة العربية الـسعودية،     واملكسيك،  ومصر،  ومدغشقر،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، و

فرنـسا،  وسـلوفينيا،   ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأملانيا،    :املعارضون
  ؛اليابانوهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وكندا، و

  .سويسراوأوكرانيا،   :املمتنعون

  .انظر الفصل الثالث

  لى مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي حقوق اإلنسان واحلصول ع-٧/٢٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد   

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٤ واملقرر   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٨ إىل القرار    وإذ يشري   
  اه الشرب املأمونة والصرف الصحي، املتعلقني حبقوق اإلنسان واحلصول العادل على مي٢٠٠٦

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

مدونة قواعد الـسلوك ألصـحاب      بشأن   ٥/٢ هلس وقرار اجملبناء مؤسسات   بشأن   ٥/١ ه إىل قرار  وإذ يشري 
 وإذ يشدد على أنـه جيـب علـى      ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخني باجمللسالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

  ،ومرفقيهما وفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي أنصاحب الوالية 

إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            وإذ يشري أيضاً      
ة والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني     

  العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
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إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالنات والربامج بشأن احلصول على ميـاه الـشرب   وإذ يشري كذلك      
ي اليت اعتمدت يف مؤمترات رئيسية ومؤمترات قمة عقدهتا األمم املتحدة، وتلك اليت اعتمـدهتا               املأمونة والصرف الصح  

اجلمعية العامة يف دوراهتا االستثنائية واجتماعات املتابعة املتصلة هبا ومنها خطة عمل مار ديل بالتا املتعلقة بتنمية وإدارة   
، أو جدول أعمال املوئل الذي  األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميةمؤمتر الذي اعُتِمد يف ٢١املياه، وجدول أعمال القرن 
  اعتمده مؤمتر املوئل الثاين،

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق ) ٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  إىلوإذ يشري 
  ، )االقتصادية واالجتماعية والثقافية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٢ و١١املادتان (يف املياه 

التزامات اجملتمع الدويل املتعلقة بالتنفيذ التام لألهداف اإلمنائية لأللفية ويؤكد، يف هذا الـسياق،               إىلوإذ يشري   
 األشخاصختفيض نسبة عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسبما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، على    

مبقـدار النـصف    وخدمات الصرف الصحي األساسية      يتسىن هلم احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة          الذين ال 
  ، ٢٠١٥حبلول عام 

 الذي أعلنت فيه    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٩٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
   هي السنة الدولية للصرف الصحي، ٢٠٠٨اجلمعية أن سنة 

 مليار شخص   ٢,٦ إزاء افتقار أكثر من مليار شخص إىل مياه الشرب املأمونة وافتقار             وإذ يساوره بالغ القلق     
  إىل خدمات الصرف الصحي األساسية، 

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        أنوإذ يؤكد   
 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تـستتبع              واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية  

  التزامات تتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

أن بعض جوانب التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونـة              ضع يف اعتباره  يإذ  و
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق  تزال حباجة إىل املزيد من الدراسة، حسبما أُشري إليه يف والصرف الصحي ال

  والـصرف  التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب          اإلنسان بشأن نطاق ومضمون   
  ،)A/HRC/6/3(ن الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسا

رة التركيز على املنظورات احمللية والوطنية عند النظر يف هذه املسألة، وغض الطـرف عـن                 ضرو وإذ يؤكد 
  ، واملسائل املتعلقة باملياه العابرة للحدودالقضايا املطروحة يف إطار قانون اجملاري املائية الدولية 

التزامات حقوق   تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن نطاق ومضمون          إىل   يشري  - ١  
،  الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان        والصرف اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب       

  ؛ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤الذي قُّدم عمالً مبقرر اجمللس 
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اإلنسان املتعلقة باحلصول    تعيني خبري مستقل، ملدة ثالث سنوات، معين مبسألة التزامات حقوق            يقرر  - ٢  
  : على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التايل

إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والسلطات احمللية،               )أ(  
لدوائر األكادميية، بغية حتديد وتعزيز وتبـادل اآلراء        واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، وا       

بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، والقيام يف هذا الصدد                
  بإعداد خالصة بأفضل املمارسات؛ 

ات األمم املتحدة ذات     بالتعاون مع احلكومات وهيئ    - حتقيق تقدم يف العمل عن طريق إجراء دراسة           )ب(  
الصلة وجتسيد أفكارها، ومبزيد من التعاون مع القطاع اخلاص، والسلطات احمللية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

 بشأن زيادة توضيح حمتوى التزامات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك            - ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية      
  م التمييز يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ االلتزامات املتعلقة بعد

  ؛٧تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف   )ج(  

  تطبيق املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل حتديد أوجه الضعف القائمة على أساس نوع اجلنس؛   )د(  

بتنسيق وثيق، مع تفادي االزدواجية غري الضرورية، مع اإلجراءات اخلاصة األخرى واهليئات            العمل    )ه(  
الفرعية للمجلس، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، ومراعاة آراء اجلهات األخـرى صـاحبة                

وق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين،     املصلحة، مبا يف ذلك اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلق          
  واملؤسسات األكادميية؛ 

  تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصيات؛  )و(  

على املوارد اخلبري املستقل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول  إىليطلب   - ٣  
  ؛لى أكمل وجهالالزمة لتمكينه من أداء واليته ع

أن تتبادل معه املعلومات عن أفضل  ويدعوها إىل اخلبري املستقل مجيع احلكومات أن تتعاون مع       يناشد  - ٤  
  وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛املمارسات 

  . يف دورته العاشرة األعمال مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدوليقرر  - ٥  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت
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   حقوق اإلنسان وتغري املناخ-٧/٢٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

أحناء العامل،    مجيع لشعوب واجملتمعات يف  ل وبعيد املدى     فورياً  القلق من أن تغري املناخ يشكل هتديداً       إذ يساوره   
  وأن له انعكاسات على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،

  ، عاملياً بأن تغري املناخ مشكلة عاملية وأنه يستلزم حالًموإذ يسلِّ  

 من جديد ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             وإذ يؤكد   
  قافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، االقتصادية واالجتماعية والث

 مـا   باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبا يف ذلك        وإذ حييط علماً    
اد يف معدالت احلرارة العاملية الذي لـوحظ        االزديمعظم   أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه وأن           خلص إليه من  

  منذ منتصف القرن العشرين ناجم على األرجح عن فعل اإلنسان،

تظل اإلطار العاملي الشامل لتناول مـسائل تغـري    املناخبشأن تغري  بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    وإذ يقر   
مـؤمتر  مبقررات  وإذ يرحب    منها،   ٣لنحو الوارد يف املادة     وإذ يؤكد من جديد مبادئ االتفاقية اإلطارية على ا        املناخ،  

، وال سيما اعتماد خطة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول            
  عمل بايل،

 النحو املنصوص عليه احلق يف التنمية، علىإعالن وبرنامج عمل فيينا أكَّدا من جديد على أن         إىل أن    وإذ يشري   
  يف إعالن احلق يف التنمية، هو حق عاملي وغري قابل للتصرف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية،

 شواغل التنمية املستدامة وبأن احلق يف التنمية جيب أن يتحقق حبيث ُتلىب علـى           حمور و ه اإلنسان بأن   وإذ يقر   
  لألجيال احلالية واملقبلة، حنو منصف االحتياجات اإلمنائية والبيئية 

 بأن فقراء العامل معرضون بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما أولئك الذين يتركـزون يف                 اًوإذ يقر أيض    
   حمدودة أكثر، تكون مااملناطق املهددة خبطر كبري، وبأن قدرهتم على التكيف غالباً

من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان الـيت هبـا منـاطق      بأن البلدان اجلزرية الواطئة وغريها       وإذ يقر كذلك    
ساحلية واطئة أو مناطق قاحلة وشبه قاحلة أو مناطق معرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان الناميـة ذات                  

  النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة ضعيفة للغاية أمام اآلثار السلبية لتغري املناخ، 

 املـؤمترات   املعتمـدة يف   اإلعالنات والقرارات وبرامج العمـل        الواردة يف  ذات الصلة  إىل األحكام    وإذ يشري   
ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، وال سيما جدول أعمال          الرئيسية  

  مية املستدامة، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وإعالن جوهانسربغ بشأن التن،٢١القرن 
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حقـوق  بـشأن    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       أيضاًوإذ يشري     
  ،اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة

ق كعنصر   السكن الالئ  بشأن ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٧لس  اجمل إىل قرار    وإذ يشري كذلك    
 ٢/١٠٤لـس  اجملالقرار، وإىل مقـرر     من هذا  ٣عيشي مناسب، وال سيما الفقرة      ممن العناصر املكونة للحق يف مستوى       

   حقوق اإلنسان واحلصول على املاء، بشأن ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧املؤرخ 

بني التمتع حبقوق اإلنـسان     فهم العالقة   وزيادة  لمجلس يف حبث    ل بإسهام اإلجراءات اخلاصة     وإذ حييط علماً    
  ومحاية البيئة،

 باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة املقرر اخلاص              أيضاً وإذ حييط علماً    
 الذي يتـضمن دعـوة      ،)A/62/214 (املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية            

   اجمللس لبحث تأثري تغري املناخ على حقوق اإلنسان، موجهة إىل

بالتشاور مع الـدول     أن ُتجري،     أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         يقرر  - ١  
وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة واهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،                 

، ومع أخذ آرائهـا يف االعتبـار،         اآلخرون أصحاب املصلحة واملناخ،  بشأن تغري   وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      
لس إىل اجملم قدَّ ُت على أن ، يف حدود املوارد احلالية، بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان،            مفصلةً  حتليليةً دراسةً

   العاشرة؛تهقبل دور

  لدول على اإلسهام يف الدراسة اليت ستجريها املفوضية السامية؛ ايشجع  - ٢  

 من جدول األعمال، وأن يعرض بعد ذلك ٣ البند يف إطار يف املسألة يف دورته العاشرة أن ينظر يقرر  - ٣  
 اإلطارية  العاشرة على مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة      ة اجمللس جرى خالل دور  ملناقشة اليت ستُ  اموجز   و الدراسة

 .املناخ لكي ينظر فيهمابشأن تغري 

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

   القضاء على العنف ضد املرأة-٧/٢٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

ساسية، وإذ يؤكد من     التزام الدول كافة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األ          إذ يؤكد من جديد     
جديد أيضاً أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،                 
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان، وأن                   

  تجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،القضاء عليه يشكل جزءاً ال ي
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 إعالن وبرنامج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
: ٢٠٠٠املرأة عـام  " العامة املعنونة ومنهاج عمل بيجني، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية   

، واإلعالن الذي اعُتمد يف الدورة التاسعة واألربعني        "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        
  للجنة وضع املرأة،

ني والنـهوض   االلتزامات الدولية يف ميدان التنمية االجتماعية واملساواة بني اجلنسوإذ يؤكد من جديد كذلك   
باملرأة املتعهد هبا يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، واملؤمتر العاملي ملكافحـة                 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عن االلتزامات املبينة يف إعالن األمـم               

  ،٢٠٠٥ة ويف مؤمتر القمة العاملي املعقود عام املتحدة بشأن األلفي

، الذي قررت اللجنة ١٩٩٤مارس / آذار٤ املؤرخ ١٩٩٤/٤٥ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد  
  فيه تعيني مقرر خاص معين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،

 بشأن إدماج حقوق    ٢٠٠٧ديسمرب  /األول كانون   ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ قرار اجمللس    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف ضد املـرأة،    

 املؤرخ ٦١/١٤٣ومجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما القرار 
 بشأن ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقرار جملس األمن ٢٠٠٦ديسمرب /ألول كانون ا١٩

  املرأة والسالم واألمن،

 إىل إدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمـة                وإذ يشري   
  اجلنائية الدولية،

كال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا             ألن مجيع أش   وإذ يساوره بالغ القلق     
يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمان املتعددة أو املفرطة يف شدهتا، ميكن أن تؤدي إىل استهداف                  

نتميـات إىل  الفتيات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إىل جعلهن عرضة للعنف، ومنـهن مـثالً النـساء امل    
األقليات، والنساء املنتميات إىل السكان األصليني، والالجئات، واملشردات داخلياً، واملهاجرات، والنساء اللوايت يعشن             
يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء املعوزات، ونزيالت املؤسسات اإلصالحية والسجون، والنـساء املعوقـات،               

اللوايت يعشن يف حاالت الرتاع املسلح، والنساء اللوايت يتعرضن ألشكال أخـرى مـن              واملسنات، واألرامل، والنساء    
  التمييز، منها التمييز بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وضحايا االستغالل اجلنسي التجاري،

   لوضع هناية للعنف ضد املرأة، ٢٠٠٨فرباير / بإطالق محلة األمني العام يف شباطوإذ يرحب  

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

 املتعلـق   ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة و           ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ١٨اإلنـسان، املـؤرخْين     مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق               

  ، وإذ يشدد على أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران
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 مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء كانت اجلهة املرتكبة هلا الدولة أو األفراد               يدين بقوة   - ١  
 القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس داخـل األسـرة، ويف               أو جهات من غري الدول، ويدعو إىل      

اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفقاً لإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف                  
فها جرائم يعاقـب عليهـا      ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوص             

القانون، وكذلك على واجب توفري ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة واملساعدة املتخصصة للـضحايا، مبـا يف ذلـك                  
  املساعدة الطبية والنفسية، فضالً عن املشورة الفعالة؛

   بأعمال املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يرحب  - ٢  

، مبا يف ذلك جهودها لوضع مؤشـرات        )A/HRC/7/6( بالتقرير األخري للمقررة اخلاصة      حييط علماً   - ٣  
وعن معيار ) A/HRC/4/34(للعنف ضد املرأة، وأيضاً بتقريريها السابقني عن أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة 

  ؛)E/CN.4/2006/61(العناية الواجبة بوصفه أداة للقضاء على العنف ضد املرأة 

باملبادرات واجلهود املتزايدة واملسامهات اهلامة على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي            يرحب    - ٤  
والدويل للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع الدول ومجيع هيئات األمم املتحدة وصناديقها                

ت غري احلكومية، ومن بينها املنظمات النسائية، على مواصلة جهودها من أجل            وبراجمها، واملنظمات اإلقليمية، واملنظما   
تعزيز ودعم هذه املبادرات الناجحة، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية، وعلى دعم املشاورات اإلقليميـة يف        

صة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة       هذا اجملال واملشاركة فيها، وذلك إسهاماً منها يف التنفيذ الفعال لوالية املقررة اخلا            
  وأسبابه وعواقبه؛

   متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات؛يقرر  - ٥  

 املقررة اخلاصة إىل القيام، يف أدائها لواليتها، ويف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر               يدعو  - ٦  
كوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واإلعـالن املتعلـق                  الص

  :بالقضاء على العنف ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مبا يلي

، التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه من احلكومات، وهيئات املعاهدات              )أ(  
والوكاالت املتخصصة، وسائر املقررين اخلاصني املسؤولني عن خمتلف مسائل حقوق اإلنسان، واملنظمات احلكوميـة              

  الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك املعلومات؛

ي والوطين واإلقليمي والدويل، للقـضاء      التوصية بتدابري وطرائق ووسائل، على كل من الصعيد احملل          )ب(  
  على مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛

العمل عن كثب مع مجيع اإلجراءات اخلاصة وآليات اجمللس األخرى حلقوق اإلنسان ومع هيئـات                 )ج(  
ات بطريقة منتظمة ومنهجية حقوق املعاهدات، آخذة يف االعتبار طلب اجمللس أن تدرج تلك اإلجراءات واآلليات واهليئ

  اإلنسان للمرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعماهلا، وأن تتعاون عن كثب مع جلنة وضع املرأة يف أدائها ملهامها؛
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مواصلة اتباع هنج شامل وعاملي إزاء القضاء على العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف ذلك ما                    )د(  
  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛يتعلق منها باألبعاد املدنية 

   إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛يطلب  - ٧  

املقررة اخلاصة، هبدف العمل على زيادة الكفاءة والفعالية وحتسني حصوهلا على املعلومـات             يشجع    - ٨  
لتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية ومع أي من آلياهتا العاملة علـى             الالزمة ألداء واجباهتا، على مواصلة ا     

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛

 جبميع احلكومات أن تتعاون مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهام والواجبات املكلفة هبا، يهيب  - ٩  
ا فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ توصيات املقررة اخلاصة، وأن تنظر جـدياً يف             وأن تزودها جبميع املعلومات املطلوبة، مب     

  االستجابة على حنو إجيايب لطلباهتا املتعلقة بالزيارات والرسائل؛ 

 إىل اإلجراءات اخلاصة للمجلس، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا، والوكـاالت املتخصـصة،            يطلب  - ١٠  
 أن تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، وأن تتعاون    واملنظمات احلكومية الدولية،  

مع املقررة اخلاصة وتساعدها يف أداء املهام والواجبات املكلَّفة هبا، وخاصة االستجابة ملا تطلبه من معلومات عن العنف        
  لى أن تفعل الشيء نفسه؛ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، ويشجع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ع

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة للوفاء بواليتـها،                يطلب    - ١١  
  وعلى األخص تقدمي ما يلزم هلا من موظفني وموارد للقيام ببعثات ومتابعتها، ضمن أمور أخرى؛

ر املقررة اخلاصة لكل من جلنـة وضـع املـرأة،            إىل األمني العام أن يكفل إتاحة تقاري       يطلب أيضاً   - ١٢  
واجلمعية العامة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ويطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً سنوياً إىل جلنة                   

  وضع املرأة وإىل اجلمعية العامة؛

رأة وأسبابه وعواقبه، على سبيل  مواصلة النظر يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد امل   يقرر  - ١٣  
  .األولوية العالية، طبقاً لربنامج عمله السنوي

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

   منع اإلبادة اجلماعية-٧/٢٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

وق اإلنسان واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة         مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلق      إذ يسترشد   
  عليها، وكذلك بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة،
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 كـانون   ٩ أن الذكرى الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا املعتمـدة يف                 وإذ يرى   
قوق اإلنسان يف اليوم التايل، توفر فرصة ساحنة للمجتمـع           واليت تالها اعتماد اإلعالن العاملي حل      ١٩٤٨ديسمرب  /األول

الدويل لكي يوجه انتباه كافة الدول ألمهية االتفاقية ولكي يدعوها إىل مضاعفة جهودها يف سبيل منع جرمية اإلبـادة                   
  اجلماعية واملعاقبة عليها،

ا آفة نكراء أحلقت بالبشرية خسائر       على أن جرمية اإلبادة اجلماعية مسلّم هبا يف االتفاقية بوصفه          وإذ يشـدد   
ال حصر هلا وأنه يلزم بذل املزيد من التعاون الدويل من أجل تيسري القيام يف الوقت املناسب مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية          

  واملعاقبة عليها،

رف اجملتمع  إزاء وقوع حاالت من اإلبادة اجلماعية يف التاريخ القريب، وهي حاالت اعتوإذ يساوره بالغ القلق  
، وإذ يضع يف اعتباره أن االنتهاكات       ١٩٤٨الدويل بأهنا جرائم إبادة مجاعية استناداً إىل التعريف الوارد يف اتفاقية عام             

  اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل قد تؤدي إىل إبادة مجاعية،

 عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية           أن الدول األطراف يف اتفاقية     وإذ يضع يف اعتباره     
 قد اتفقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه اجلرائم، مبا يف ذلك جـرائم           ١٩٦٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦املؤرخة  

  اإلبادة اجلماعية، بغض النظر عن تاريخ اقترافها،

م يشّجع على ارتكاهبا ويشكل عقبة أساسـية يف          أن اإلفالت من العقاب على ارتكاب هذه اجلرائ        وإذ يؤكد   
سبيل مواصلة التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني، وأن مكافحة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم                 

  تعترب عامالً هاماً يف منعها،

، على ُصعد منها منظومة      بالتقدم الكبري الذي أحرزه اجملتمع الدويل خالل السنوات الستني املاضية          وإذ يعترف   
األمم املتحدة، يف وضع آليات وممارسات مناسبة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها مسامهاً بذلك يف التنفيـذ                  

  الفعلي لالتفاقية،

 الذي أعلنت فيه اجلمعية     ١٩٤٦ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ١- د(٩٦ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   
اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل، وإذ يذكر جبميع القرارات الالحقة اليت اختذت على صعيد منظومة األمـم             ة  اإلباد

 ٦٠/١املتحدة واليت أسهمت يف وضع وتطوير عملية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مبا يف ذلك قرار اجلمعية                   
  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦املؤرخ 

 بأن جرمية اإلبادة اجلماعية معّرفة بوصفها من أخطر اجلرائم املثرية لقلق اجملتمع الـدويل               م مع التقدير  وإذ يسلّ   
ككل يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وإذ يتوقع أن عمل احملكمة، بفضل العدد املرتفـع مـن             

ائية الدولية األخرى ذات الصلة، أمٌر سيساعد يف تعزيـز  حاالت التصديق على النظام األساسي وسري عمل احملاكم اجلن   
  املساءلة عن جرمية اإلبادة اجلماعية،
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 بأن اجمللس ُمكلف من اجلمعية العامة بالتصدي لكافة احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان، مبا                وإذ يذكّر   
لك اخلصوص، وأنه ينبغي له أيضاً أن يعزز        يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية، ومكلف أيضاً بتقدمي توصيات بذ         

  التنسيق الفعلي وإدماج حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة،

 باملسامهة اهلامة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف اجلهود املبذولـة صـوب احلـؤول دون                 وإذ يسلّم   
  احلاالت اليت ميكن أن ُترتكب فيها جرمية اإلبادة اجلماعية،

 دعمه الكامل لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية، الـذي               إذ يعيد تأكيد  و  
  ُيؤدي أدواراً عديدة منها دور آلية اإلنذار املبكر ملنع احلاالت احملتملة اليت ميكن أن ُتسفر عن إبادة مجاعية،

لعام اليت قدمت إىل اجمللس بشأن تنفيذ خطـة العمـل ذات             بعرض تقارير األمني ا    وإذ حييط علماً مع التقدير      
، فضالً عن عقد اجتماعني من احلـوار        )A/HRC/7/37 و E/CN.4/2006/84(النقاط اخلمس وأنشطة املستشار اخلاص      

  التفاعلي مع املستشار اخلاص خالل الدورتني الثالثة واحلالية للمجلس،

إلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها بوصفها صكاً دولياً فعـاالً          أمهية اتفاقية منع جرمية ا     يؤكد من جديد    - ١  
  للمعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية؛

 جلميع الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها، وخاصة الـدول الـيت               يعرب عن تقديره    - ٢  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ملؤرخ  ا٢٠٠٥/٦٢قامت بذلك يف السنوات اليت أعقبت اعتماد جلنة حقوق اإلنسان القرار 

 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو مل تنضم إليها بعد النظَر يف القيام بذلك علـى سـبيل                    يناشد  - ٣  
  األولوية، وإىل القيام، عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه االتفاقية؛

هنا من اإلبادة اجلماعية، وهي مسؤولية تستلزم        مسؤولية كل دولة مبفردها عن محاية سكا       يعيد تأكيد   - ٤  
  منع وقوع تلك اجلرائم، مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا، عن طريق الوسائل املالئمة والالزمة؛

 على أمهية توطيد التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات                 يشدد  - ٥  
  ادئ اجملسدة يف االتفاقية؛اإلقليمية سعياً وراء تكريس املب

 كافة الدول، منعاً لتكرار جرائم اإلبادة اجلماعية يف املستقبل، أن تتعاون، من خالل جهـات                يناشد  - ٦  
منها منظومة األمم املتحدة، على تعزيز التعاون املناسب فيما بني اآلليات احلالية اليت ُتسهم يف الكشف املبكـر عـن                    

عية واخلطرية واملنهجية ومنع هذه االنتهاكات اليت ميكن أن تؤدي إىل ارتكاب إبـادة              انتهاكات حقوق اإلنسان اجلما   
  مجاعية إن مل يوضع حد هلا؛

 بأمهية دور األمني العام يف املسامهة يف النظر السريع يف اإلنذار املبكر باحلاالت ويف منع هـذه                  يسلّم  - ٧  
، ٢٠٠١أغـسطس  / آب٣٠ املـؤرخ  ١٣٦٦/٢٠٠١تضى القرار احلاالت وفقاً للوالية اليت أناطها به جملس األمن مبق      

واملهام املسندة إىل املستشار اخلاص الذي تتمثل واليته يف مجع املعلومات القائمة من منظومة األمم املتحدة بوجه خاص             
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ـ                 درة األمـم   والتنسيق مع منظومة األمم املتحدة فيما خيص األنشطة املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية والعمل على تعزيز ق
  املتحدة على حتليل وإدارة املعلومات املتعلقة باإلبادة اجلماعية أو باجلرائم ذات الصلة؛

، استبقاء الوالية   ٦٢/٢٣٨ بقراري األمني العام واجلمعية العامة، على النحو الوارد يف قرارها            يرحب  - ٨  
  م، وتعزيز مهام مكتبه؛املنوطة باملستشار اخلاص من أجل ترقية منصبه إىل رتبة وكيل أمني عا

 إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً كامالً مع املستشار اخلاص يف أدائه مهامـه وتزويـده                 يطلب  - ٩
  بكافة املعلومات ذات الصلة اليت يطلبها والرد السريع على النداءات العاجلة اليت يوجهها؛

ابعة لألمم املتحدة، مبا فيها جملس حقـوق         على الدور اهلام املنوط مبنظومة حقوق اإلنسان الت        يؤكد  - ١٠  
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات ذات الصلة، يف جمال               
التصدي للتحدي املتمثل يف مجع املعلومات عن االنتهاكات اجلماعية واخلطرية واملنهجية حلقوق اإلنـسان واملـسامهة                

   حتقيق فهم أفضل للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية ويف اإلنذار املبكر هبا؛بذلك يف

يشجع املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة تعزيز   - ١١  
يع املعنيني باإلجراءات اخلاصة ذات الصلة، مبا يف        التبادل املنتظم للمعلومات بني مكتبيهما مثّ بني املستشار اخلاص ومج         

ذلك اإلجراءات اليت تعىن بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية الوارد    
  ذكرها يف املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛

ة اليت يتسم هبا، يف جمال التصدي للحاالت املعقدة اليت قد تؤدي إىل اإلبادة اجلسيمة على  األمهييؤكد  - ١٢  
النحو املعرف يف االتفاقية، البحثُ السريع والشامل جملموعة من العوامل املتعددة، مبا يف ذلك العوامل القانونية ووجود                 

ة واملنهجية حلقوق اإلنسان وظهـور التمييـز املمنـهج      اجملموعات املهددة هبذا اخلطر، واالنتهاكات اجلماعية واخلطري      
وشيوع عبارات الكراهية اليت تستهدف أشخاصاً ينتمون إىل جمموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية خاصة إذا ما مت 

  التفوه هبذه العبارات يف سياق العنف الفعلي أو احملتمل؛

ة واإلقليمية املالئمة يف التصدي ملـسألة منـع اإلبـادة     الدول على أن تستعني باحملافل الدولي   يشجع  - ١٣  
اجلماعية مبا فيها االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية واملواضيعية وآليات حقوق اإلنسان املتصلة هبا، والعمليـة               

نوية الـستني   التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وأي مؤمترات حتيي الذكرى الس             
  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

 احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين،             يشجع  - ١٤  
  عند تعزيز أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بنشر املعرفة مببادئ االتفاقية مولية اهتماماً خاّصاً ملبادئ الوقاية؛

 إىل املفوضة السامية أن تعمم تقارير األمني العام املقدمة إىل اجمللس من أجل احلصول على آراء يطلب  - ١٥  
الدول، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بشأن تلك التقارير، مبا يف ذلك                

، وأن تقـدم تقريـراً إىل       )E/CN.4/2006/84( اإلبادة اجلماعية    اآلراء بشـأن بوادر اإلنذار احملتملة اليت قد تؤدي إىل        
  اجمللس يف دورته العاشرة؛



A/HRC/7/78 
Page 74 

 

 املفوضة السامية إىل وضع وتنفيذ أنشطة تذكارية مالئمـة، يف حـدود املـوارد املوجـودة،           يدعو  - ١٦  
ة واملعاقبة عليها، وذلك باعتبار وبالتشاور مع الدول احتفاالً بالذكرى السنوية الستني التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعي

هذه األنشطة مسألة ذات أولوية، على أن يوضع يف االعتبار أيضاً االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العـاملي               
  حلقوق اإلنسان؛

 املفوضة السامية إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة االحتفالية، وكمسامهة مهمة يف وضع              يدعو أيضاً   - ١٧  
تيجيات الوقائية، بتنظيم حلقة دراسية، يف حدود املوارد املوجودة، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية، وذلك مبـشاركة                االسترا

الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع املدين واهليئات األكادميية 
  حللقة الدراسية؛والبحثية، ونشر ورقة عن نتائج هذه ا

 إىل األمني العام أن يتيح للمجلس يف دورته العاشرة تقريراً حمدثاً عن جهود منظومـة األمـم        يطلب  - ١٨  
املتحدة الرامية إىل منع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخلاص، ويدعو املستشار اخلاص إىل إجراء حوار تفاعلي                 

  قدم احملرز يف االضطالع مبهامه؛مع اجمللس خالل الدورة نفسها حول الت

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٩  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري -٧/٢٦

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

اجلمعية ، الذي اعتمدت    ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
  ، مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  ،٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  

ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري يف قرارهـا             اعتماد اجلمعية العامة لالتفاق    وإذ يقدر   
  ، وفتَح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧

 ٦ بتوقيع سبع ومخسني دولة على االتفاقية يف احلفل االفتتاحي، الذي نظـم يف بـاريس يـوم                   وإذ يرحب 
  ، وبالتوقيع على االتفاقية فيما بعد،٢٠٠٧فرباير /شباط

   أيضاً بتصديق بعض الدول على االتفاقية،وإذ يرحب

   أن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن بتصديق عشرين دولة عليها سيشكل حدثاً هاماً،وإذ يدرك  
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  االتفاقية،" فريق أصدقاء" أيضاً احلملة الواسعة اليت بدأها وإذ يدرك

 الدول اليت هي يف طور التوقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من                جعيش  - ١  
االختفاء القسري أو االنضمام إليها على إكمال إجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي يف أقرب                 

  وقت ممكن؛

النظر يف التوقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية         مجيع الدول، اليت مل تفعل ذلك بعد، على          يشجع  - ٢  
  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري أو االنضمام إليها؛

 الدول إىل النظر يف االنضمام إىل احلملة من أجل تبادل املعلومات بشأن أفـضل املمارسـات                 يدعو  - ٣  
  .يق عامليتهاوالعمل من أجل اإلسراع بدخول االتفاقية حيز النفاذ هبدف حتق

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع-٧/٢٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 بالغ القلق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظر عـن حالتـها                    إذ يساوره   
  ية واالجتماعية والثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،االقتصاد

 يف هذا الصدد االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها ذات الصلة، مبـا               وإذ يؤكد من جديد     
 ويف إعالن   ١٩٩٥د يف كوبنهاغن يف عام      فيها االلتزامات املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عق          

 ٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعـام  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف   
  ،٢٠٠٥اليت اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر القمة العاملي املعقود يف عام 

حقوق الفقـراء املرفـق بـالقرار    : جيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان مبشروع املبادئ التو   حييط علماً   
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤ الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٦/٩

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/٢ بقراره وإذ يذكر  

  لوية قصوى من أولويات اجملتمع الدويل؛ أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل ذات أويؤكد  - ١  

عن مـشروع املبـادئ      مع التقدير بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           حييط علماً   - ٢  
  ؛)A/HRC/7/32 (حقوق الفقراء:  الفقر املدقع وحقوق اإلنسانبشأنالتوجيهية 
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ة املعنية، واملنظمات احلكومية الدولية،     باإلسهامات املهمة من الدول، ووكاالت األمم املتحد      يرحب    - ٣  
وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع، ومؤسـسات حقـوق          
اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعيشون حاالت من الفقـر                  

  ائهم، وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني؛املدقع عن آر

  : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام مبا يلييدعو  - ٤

مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني املشار إليهم آنفاً والسماح هلم بالتعليق أيـضاً علـى                  )أ(  
 حلقة دراسية مدهتا ثالثة أيام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية قبل           تقرير املفوضة السامية، مبا يف ذلك من خالل تنظيم        

  ؛٢٠٠٩مارس /آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باختاذ قرار بشأن ٢٠٠٩تقدمي تقرير إىل اجمللس قبل دورته األخرية لعام   )ب(  
  . الذين يعيشون يف الفقر املدقعاملراحل املقبلة اليت ُتمّهد إلمكانية اعتماد املبادئ التوجيهية بشأن حقوق األشخاص

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

    املفقودون-٧/٢٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامهسترشدإذ ي  

 / آب ١٢ دويل، وال سيما اتفاقيات جنيـف املؤرخـة        مببادئ وقواعد القانون اإلنساين ال     سترشد أيضاً وإذ ي   
، وباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما اإلعالن العـاملي          ١٩٧٧ وبروتوكوليها اإلضافيني لعام     ١٩٤٩أغسطس  

حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               
واتفاقية حقوق الطفل، وإعالن وبرنامج عمل      واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         دنية والسياسية،   امل

  ،١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف 

العامة، وإىل القرارات اليت اعتمدهتا      إىل مجيع القرارات السابقة بشأن املفقودين اليت اعتمدهتا اجلمعية           وإذ يشري   
  جلنة حقوق اإلنسان،

مشكلة املفقودين تثري مسألة تتعلق بكل من القانون الدويل حلقوق اإلنسان وكـذلك          وإذ يضع يف اعتباره أن        
  القانون اإلنساين الدويل، حسب االقتضاء، 

العامل، وهي نزاعات تؤدي يف كثري مـن         استمرار الرتاعات املسلحة يف خمتلف أرجاء        ببالغ القلق وإذ يالحظ     
  ،األحيان إىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
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بأن الدول هي املسؤول األول عن مكافحة ظاهرة املفقودين وعـن معرفـة مـصري               وإذ يعرب عن اقتناعه       
  ياسات والقوانني ذات الصلة،املفقودين، وأن عليها أن تدرك مسؤوليتها عن تنفيذ اآلليات والس

عن املفقودين وحتديد هويتهم، بفعالية  استخدام وسائل الطب الشرعي التقليدية يف البحث ضع يف اعتبارهيوإذ   
م بالتقدم التكنولوجي الكبري الذي أحرز يف ميدان علوم الطب الشرعي املتصلة باحلمض اخللوي الصبغي، الذي سلُّيوإذ 

  لموس يف اجلهود الرامية إىل حتديد هوية املفقودين،ميكن أن يساعد بشكل م

 املسلحة الدوليـة، وال سـيما       بسبب الرتاعات  يف عداد املفقودين     الذين هم  أن قضية األشخاص     الحظيوإذ    
األشخاص الذين وقعوا ضحية انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ال يزال هلا تأثري سليب 

ؤكد يف هذا الصدد ضـرورة  ي، وأهنا تسبب املعاناة ألسر املفقودين، وإذ      الرتاعاتهود اهلادفة إىل وضع حد هلذه       يف اجل 
   أمور أخرى،ضمنمعاجلة املسألة من منظور إنساين، 

إليها املؤمتر الدويل للخرباء احلكوميني وغري احلكوميني الـذي نظمتـه           خلص   باالستنتاجات اليت    وإذ يرحب   
: املفقـودون " بشأن موضوع    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢١ إىل   ١٩لصليب األمحر يف جنيف يف الفترة من        دولية ل اللجنة  ال

، " املسلح أو العنف الداخلي، ومـساعدة أسـرهم        للرتاع مصريهم نتيجة    غري املعروف العمل حلل مشكلة األشخاص     
  ، مبعاجلة مشكلة املفقودين وأسرهم املؤمتر املتصلةوتوصيات

احترام واسترداد كرامة املفقـودين  " بشأن ١ جدول أعمال العمل اإلنساين، وخباصة هدفه العام       وإذ يشري إىل    
، الذي اعتمد يف املؤمتر الـدويل الثـامن         " املسلحة أو غريها من حاالت العنف املسلح وكرامة أسرهم         للرتاعاتنتيجة  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٦ إىل   ٢ الفترة من     يف جنيف يف   املعقودوالعشرين جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر       
احلفاظ على حيـاة    " بشأن إعادة تأكيد أمهية القانون اإلنساين الدويل وتطبيقه املعنون           ٣ وإذ يرحب بالقرار     ،٢٠٠٣

 جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر      ، الذي اعُتِمد يف املؤمتر الدويل الثالثني        "اإلنسان وكرامته يف الرتاع املسلح    
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦ملعقود يف جنيف يف الفترة من ا

مجعيته اخلامسة عشرة بعـد      بالقرار املتعلق باملفقودين الذي اعتمده االحتاد الربملاين الدويل يف           وإذ حييط علماً    
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ يف املائة

  لة املفقودين،باجلهود اإلقليمية اجلارية ملعاجلة مسأوإذ يرحب   

،  وكفالـة احترامهـا   الدول على أن تراعي وحتترم بشكل دقيق قواعد القانون اإلنساين الدويل ثحي  - ١  
، ١٩٧٧ بروتوكوليها اإلضـافيني لعـام        ويف ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ هي مبينة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة        حسبما

   حيثما انطبق ذلك؛

 تتخذ مجيع التدابري املالئمة للحيلولة دون فقدان أشخاص          مسلح أن  نزاع بالدول األطراف يف     هيبي  - ٢  
   املسلح، وأن تبني مصري األشخاص الذين يبلغ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع؛الرتاعبسبب 

   نزاعات مسلحة؛بسبب حق األسر يف معرفة مصري أقارهبا املعتربين يف عداد املفقودين ؤكد من جديدي  -٣  
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ه يتعني على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، حاملا تسمح الظروف              أن ؤكد من جديد أيضاً   ي  - ٤  
الفعلية، بالبحث عن األشخاص الذين اعتربهم أحد األطراف        قتال  اعتباراً من انتهاء أعمال ال    أبعد تقدير   بذلك، وعلى   

  املعادية يف عداد املفقودين؛

 الالزمة، يف الوقت املناسب، لتحديـد  اع مسلح أن تتخذ مجيع التدابري    نز بالدول األطراف يف     هيبي  - ٥  
 املسلح، وأن تعمل قدر اإلمكان على تزويد أفـراد          بسبب الرتاع هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين        

  أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة مبصريهم، من خالل القنوات املناسبة؛

ومحايـة هـذه    عن املفقودين   ذات مصداقية وموثوقية      يف هذا الصدد باحلاجة إىل مجع بيانات       سلمي  - ٦  
ومع اجلهات  فيما بينها   ث الدول على التعاون     حي للقواعد واملعايري القانونية الدولية والوطنية، و      وإدارهتا، وفقاً البيانات  

  ين؛املعنية األخرى العاملة يف هذا اجملال، بسبل منها تقدمي كل املعلومات املناسبة ذات الصلة باملفقود

املعتـربين يف عـداد     والنساء   إىل الدول أن تويل أقصى درجة من االهتمام حلاالت األطفال            طلبي  - ٧  
  وحتديد هويتهم؛والنساء تخذ التدابري املناسبة للبحث عن هؤالء األطفال ت املسلحة وأن بسبب الرتاعاتاملفقودين 

يف الدولية للصليب األمحر    لجنة  ال مع   امالً ك  مسلح إىل التعاون تعاوناً    نزاع الدول األطراف يف     دعوي  - ٨  
حتديد مصري املفقودين واتباع هنج شامل إزاء هذه املسألة، مبا يف ذلك إنشاء مجيع اآلليات العملية وآليات التنسيق اليت                   

  قد تدعو إليها احلاجة، على أن يقوم هذا النهج على االعتبارات اإلنسانية وحدها؛

ات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التـدابري           شجع املنظم ي الدول و  ثحي  - ٩  
 بسبب الرتاعـات   الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين            الُصُعدالالزمة على   

د، بإنشاء اللجـان واألفرقـة      رحب، يف هذا الصد   ياملسلحة وتقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الدول املعنية، و         
  العاملة املعنية باملفقودين، وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان واألفرقة؛

 املسلحة، أن الرتاعات بالدول، دون املساس مبا تبذله من جهود لتحديد مصري املفقودين بسبب هيبي  - ١٠  
الرعايـة االجتماعيـة،    ك أسرهم، يف جمـاالت      تتخذ اخلطوات املناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوين للمفقودين وأفراد        

  واملسائل املالية، والقانون األسري، وحقوق امللكية؛

القيام يف دورته التاسعة بعقد حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقودين يدعو إىل املشاركة فيها خرباء يقرر   - ١١  
 احلكومية، فضالً عن املؤسسات الوطنيـة       من اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومندوبني من احلكومات واملنظمات غري         

حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، ويطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز ملداوالت احللقة على أن يقوم بعد ذلك                 
  بتكليف اللجنة االستشارية يف الدورة نفسها مبهمة إعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الشأن؛ 

إىل تقاريرهـا القادمـة      يف    ذات الصلة إىل أن تتناول      وإجراءات حقوق اإلنسان    مجيع آليات  دعوي  - ١٢  
   الرتاعات املسلحة؛بسببحسب االقتضاء، مشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين  ،لساجمل

 مجيع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة املختصة، والوكاالت        انتباه إىل األمني العام أن يوجه       طلبي  - ١٣  
   ملتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار؛ا



A/HRC/7/78 
Page 79 

  ؛ عن تنفيذ هذا القرارشامالً  تقريراً العاشرة ه دورتقبل اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إىل طلب أيضاًي  -١٤  

  .العاشرة املسألة يف دورته النظر يف يقرر  - ١٥  

  ية واألربعوناجللسة احلاد
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت

  حقوق الطفل -٧/٢٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها، وإذ يـضع يف         ل اًمعيارتكون   على أن اتفاقية حقوق الطفل جيب أن         إذ يشدد   
   سائر صكوك حقوق اإلنسان،اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، وكذلك

 من جديد مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية               وإذ يؤكد   
 ٦٢/١٤١ وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٤العامة، وآخرها قرار جلنة حقوق اإلنسان 

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

متابعـة نتـائج دورة   بشأن و، )A/62/182( الطفل بتقارير األمني العام بشأن حالة اتفاقية حقوقوإذ يرحب     
 )A/62/297 (، وبشأن الطفلـة ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ املؤرخ )A/62/259 (اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل 

التذكاري العام الرفيع املستوى املكرس ملتابعة نتائج ، وباإلعالن الصادر عن االجتماع ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤املؤرخ 
  ،)٦٢/٨٨قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ و١١الدورة االستثنائية املعنية بالطفل الذي عقد يف 

حدة بشأن   بالتقرير املقدم إىل اجلمعية العامة من اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املت             اًوإذ يرحب أيض    
وبإنشاء اجلمعية  ،  )A/62/209 (وبتقريره بعد مرور السنة األوىل من متابعة الدراسة       ،  )A/61/299 (العنف ضد األطفال  

تشجيع مهمته ال   ومستقالً  بارزاً  عاملياً العامة والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، بصفته مدافعاً           
  ،٦٢/١٤١ لقرار اجلمعية العامة  ضد األطفال والقضاء عليها يف مجيع املناطق، وفقاًعلى منع مجيع أشكال العنف

يف وضع حد لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم املرتكبـة ضـد             احملكمة اجلنائية الدولية    مبسامهة   وإذ يقر   
وإذ يدعو الدول إىل عدم     رب،  جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احل       األطفال خطورة، مبا يف ذلك      

وإذ يقر مبسامهة احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة يف وضع حد لإلفـالت مـن                هذه اجلرائم،    عن مرتكيب عفو  ال
العقاب على أشد اجلرائم املرتكبة ضد األطفال خطورة، مبا يف ذلك جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضـد اإلنـسانية                   

  وجرائم احلرب،

وبتقرير املقـرر  ، )A/62/228 ( بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح         وإذ يرحب   
  ،)A/HRC/7/8 (وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاخلاص املعين مبسألة بيع األطفال 
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، )٢٠٠٥(٧ و ٦ور التعليقات العامة أرقام      بصد  بأعمال جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علماً       ً أيضا وإذ يرحب   
  ،)٢٠٠٧(١٠، و)٢٠٠٦(٩و ٨و

 منه باحلاجة إىل    قتناعاًا من أن حالة األطفال يف العديد من أجزاء العامل تظل حرجة، و            بالغ القلق  وإذ يساوره   
  اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

  معايري اتفاقية حقوق الطفل،تساهم يف تعزيز ينبغي أن  أن الصكوك اإلقليمية وإذ يضع يف اعتباره  

بوصفها اجملموعة األساسية يف اجملتمع والبيئة الطبيعية لنماء ورفاهية مجيـع أفرادهـا،     بأمهية األسرة   م  وإذ يسلّ   
تعزيزها؛ وأنه حيق هلا احلصول على محاية ودعم شاملني؛ وأن املسؤولية األساسية            مثّ بوجوب   ومن  وال سيما األطفال،    

عن محاية األطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق األسرة؛ وأنه ينبغي جلميع مؤسسات اجملتمع احترام حقوق الطفل                 
وتقدمي املساعدة املالئمة لألهل، واألسر، واألوصياء القانونيني وغريهم من مقدمي الرعاية، مبا يساعد             رفاهيته  وكفالة  

ستقرة ويف جو من السعادة واحملبة والتفاهم، مع مراعاة وجود أشكال خمتلفة            الطفل على النمو والتطور يف بيئة آمنة وم       
  لألسرة يف خمتلف األنظمة الثقافية واالجتماعية والسياسية،

يف كافـة الـسياسات     واالعتراف بالطفل كصاحب حقوق     على ضرورة إدماج منظور جنساين      وإذ يؤكد     
  والربامج املتعلقة باألطفال،

أهدافاً مقـصودة العتـداءات أو      ضحايا و من أن األطفال ال يزالون يف حاالت النـزاع          وإذ يساوره القلق    
تلحق  ما وعلى حنو مفرط، األمر الذي يسفر عن آثار كثرياًبشكل عشوائي الستعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال القوة 

  سالمتهم البدنية والعاطفية،ب اً دائمضرراً

 متتعهم باحلياة والصحة ومبستوى متس األطفال ويتعرض هلا سلبية  د حتدث آثاراً   ق ألضرار البيئية ا بأن   موإذ يسلّ   
  معيشي ُمْرض،

 مبا يوىل لألطفال من اهتمام يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة               مع التقدير  وإذ حييط علماً    
  ،الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  حقوق الطفل وغريها من الصكوك تنفيذ اتفاقية- أوالً 

الفضلى وعـدم التمييـز   الطفل مصاحل  املتمثلة، يف مجلة أمور، يف    أن املبادئ العامة   ؤكد من جديد  ي  - ١  
   جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون؛اً إطار تشكلواملشاركة والقدرة على البقاء والنمو

، وحيـث   هي أكثر معاهدة حلقوق اإلنسان جرى التصديق عليها عاملياً         بأن اتفاقية حقوق الطفل    يقر  - ٢  
الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني على القيام بـذلك علـى سـبيل                    

ـ         ى سـحب  األولوية، وإذ يساوره القلق إزاء العدد الكبري من التحفظات على االتفاقية، حيث الـدول األطـراف عل
غرض االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، وعلى النظر يف إمكانيـة مراجعـة           موضوع و التحفظات اليت ال تتالءم مع      

  التحفظات األخرى بانتظام بغية سحبها؛
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الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تنفيذاً كامالً وفقاً ملصاحل الطفل            ب يهيب  - ٣  
وطنية فعالة، وأن تفي، يف الوقـت       وخطط عمل   ك، يف مجلة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات          الفضلى وذل 

املناسب، بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني فيما يتصل بتقدمي التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت              
  نة لدى تنفيذ أحكام االتفاقية؛وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات املقدمة من اللج

الدول األطراف أن تعني هياكل حكومية معنية باألطفال أو تنشئها أو تعززهـا، مبـا               ب أيضاًيهيب    - ٤  
املستقلني املعنيني حبقـوق الطفـل، وكفالـة    وأمناء املظامل يشمل، عند االقتضاء، الوزراء املسؤولني عن قضايا الطفل     

  ؛جمال حقوق الطفل للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهمالتدريب املناسب واملنهجي يف 

فيما يتعلـق    األحداث و  قضاء الدول على تعزيز قدراهتا اإلحصائية الوطنية، وخباصة يف جمال           يشجِّع  - ٥  
س  من بينها السن ونوع اجلـن      مساتاألطفال احملتجزين، والقيام، قدر املستطاع، باستخدام إحصاءات مفصلة حبسب          ب

وغريمها من العوامل ذات الصلة اليت قد تفضي إىل تفاوتات، وغري ذلك من املؤشرات اإلحصائية على كل من الصعيد                   
الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها حبيث يتم استخدام املـوارد   

 إعمال حقوق الطفل إعماالً تاماً؛االقتصادية واالجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل 

  تعميم مراعاة حقوق الطفل -  ثانياً
 التزامه بإدراج حقوق الطفل بفعالية يف أعماله ويف أعمال آلياته على حنو منتظم ومنهجي         يعيد تأكيد   - ٦  

   يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للبنني والبنات؛وشفاف، واضعاً

يـستغرق يومـاً   على األقل واحد تاً كافياً لعقد اجتماع سنوي  أن خيصص يف برنامج عمله وق  يقرر  - ٧  
ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك حتديد التحديات اليت يواجهها إعمـال حقـوق                  كامالً  

الفعـال  الطفل، والتدابري وأفضل املمارسات اليت ميكن أن تتخذها الدول وسائر أصحاب املصلحة، ولتقيـيم اإلدراج                
  ؛٢٠٠٩ من عام ملسألة حقوق الطفل يف أعماله، اعتباراً

 أصحاب املصلحة على أن ُيراعوا بالكامل حقوق الطفل يف االستعراض الدوري الشامل، مبا              حيث مجيع   -٨  
  تابعته؛ ومهيف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة ألغراض االستعراض، وأثناء احلوار املتعلق به، وكذلك على صعيد نتائج

 عن طريق إجـراءا     ٥/١من قرار اجمللس    ) أ(١٥الدول على إعداد املعلومات املبيَّنة يف الفقرة        يشجع    - ٩  
مشاورات واسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية                  

  املعنية حبقوق الطفل؛

لس، أن تـدمج    اجملجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف         إىل املسؤولني عن اإل    يطلب  - ١٠  
  مسألة حقوق الطفل يف تنفيذ والياهتا وأن تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقوق الطفل وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق؛

 مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على إدماج مسألة حقوق الطفل يف أعماهلا، وبـصفة             يشجع  - ١١  
  اصة يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛خ
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تعزيز ومحاية حقوق الطفل، وعدم التمييز ضد األطفال،          - ثالثاً 
 صعبةمبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أوضاع 

  عدم التمييز

لـسياسية  الدول أن تكفل متتع األطفال حبقوقهم املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية وا             جبميع   يهيب  - ١٢  
  واالجتماعية دون متييز من أي نوع كان؛

وجود عدد كبري من األطفال، وال سيما البنات، من املنتمني إىل أقليات قومية وإثنيـة                بقلقيالحظ    - ١٣  
بـني ضـحايا   واملشردين داخلياً واملنحدرين من السكان األصليني،     طفال املهاجرين والالجئني    األودينية ولغوية، ومن    

التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويؤكد ضرورة تضمني برامج التعليم وبرامج               العنصرية و 
مكافحة هذه املمارسات تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى واحترام آرائه واحتياجاته احملددة حـسب                 

  م على هذه اخلدمات على قدم املساواة؛هلؤالء األطفال وضمان حصوهلخاص الدول تقدمي دعم ويناشد نوع اجلنس، 

  التحرر من العنف

 إزاء النطاق والتأثري املهولني جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع املناطق، وإذ يساوره قلق بالغ  - ١٤  
ول ث الد ـ، حي  احمللية  املدارس، ونظم الرعاية والعدل، وأماكن العمل، واجملتمعات       على صعيد  منازهلم وأسرهم، و   يفو

  :على ما يلي

، حلظـر   إذا كانت موجودة  مناسبة وفعالة أو تعزيز التشريعات،      وغري تشريعية   اختاذ تدابري تشريعية      )أ(  
  ؛مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها، يف ظل مجيع الظروف

ه من ضـروب  اختاذ مجيع التدابري املالئمة، على وجه االستعجال، ملنع تعرض األطفال للتعذيب وغري        )ب(  
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنع تعرضهم جلميع أشكال العنف ومحايتهم منها، مبا يف ذلك العنف البـدين                   
والنفسي واجلنسي، واالعتداء على األطفال واستغالهلم، والعنف املرتيل واإلمهال، وإساءة املعاملة من جانب الـشرطة               

ون واملوظفني واملسؤولني يف مراكز االحتجاز ومؤسسات الرعاية االجتماعية، مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانغريها من و
  تباع هنج منظم وشامل؛ادور األيتام، مع إيالء األولوية للبعد اجلنساين وتناول األسباب عن طريق 

بدنية، وحلظر أي   اختاذ تدابري مناسبة لتأكيد حق األطفال يف أن حتترم كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم ال              )ج(  
  شكل من أشكال العنف العاطفي أو اجلسدي أو غريه من أشكال املعاملة املذلة أو املهينة والقضاء عليها؛

اختاذ تدابري لوضع حد الستخدام العقوبة البدنية يف املدارس، واختاذ تدابري عاجلة حلماية التالميذ مـن                  )د(  
سوء املعاملة يف املدارس، وإنشاء     أو  التخويف  أو  مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي       كان شكله أو األذى أو االعتداء،        العنف أياً 

  آليات للتظلُّم تتاح لألطفال وتكون مناسبة لسنهم، وإجراء حتقيقات شاملة وفورية يف مجيع أعمال العنف والتمييز؛
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ل العنف ضد األطفال اختاذ تدابري من أجل تغيري املواقف اليت تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكا  )ه(  
، مبا فيها أشكال فرض االنضباط القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملمارسات التقليديـة الـضارة                 عادياً أو تعتربه أمراً  

  والعنف اجلنسي جبميع أشكاله؛

وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم ضد األطفال من العقاب والتحقيق يف أعمال العنف تلك ومقاضاة        )و(  
بيها وإنزال العقوبات املناسبة هبم، مع التسليم بأن األشخاص املدانني بارتكاب جرائم عنف ضد األطفال، مبا يف                 مرتك

للبـّت يف    ضمانات وطنية مناسبة     اختاذالعمل مع األطفال إال بعد      السماح هلم ب  ، ال ينبغي    ذلك االعتداء عليهم جنسياً   
   على األطفال؛أهنم ال يشكلون خطراً

، وفقـاً   وأن يعني٦٢/١٤١ بشأن قرار اجلمعية العامة     عاجالً إىل األمني العام أن يتخذ إجراءً      يطلب  - ١٥  
 بالعنف ضد األطفـال، وأن يقـدم         معنياً  خاصاً  ممثالً ،يف أعلى مستوى ممكن وبدون تأخري     ،  ٦٢/١٤١لقرار اجلمعية   

 تقريره بشأن التقدم احملرز إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة؛

  هلوية والعالقات األسرية وتسجيل املواليدا

 مجيع الدول األطراف على تكثيف جهودها من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقـوق               حيث  - ١٦  
الطفل للمحافظة على هوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته وامسه وعالقاته األسرية، على النحو الذي يقره القانون، وإتاحة         

الدته، بصرف النظر عن وضعه، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وسـريعة وفعالـة               تسجيل الطفل فور و   
  وجمانية، والتوعية بأمهية تسجيل املواليد، على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؛

ين  الدول اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة حاالت التبين غري القانوين ومجيع حاالت التبناشدي  - ١٧  
الفضلى، عن طريق وضع ما يلزم من سياسات وتشريعات وسبل إشراف فعالة من أجل              مصلحة الطفل   اليت ال تراعي    

   وفيما بني البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛محاية األطفال املشمولني بالتبين وطنياً

ة أن االعتبار األساسي هـو       الدول تناول حاالت االختطاف الدويل لألطفال، مع مراعا        أيضاً ناشدي  - ١٨  
مصلحة الطفل الفضلى، ويشجع الدول على التعاون املتعدد األطراف والثنائي ضماناً جلملة أمور منها عودة الطفل إىل                 
البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو االحتجاز، وعلى إيالء اهتمام خاص يف هذا الصدد حلاالت االختطاف الدويل                   

  حد أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛لألطفال على يد أ

الدول أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني، بقدر ما يتفق ذلك مع                يناشد كذلك   - ١٩  
التزامات كل دولة، احلق يف أن حيتفظ بعالقات شخصية واتصال مباشر على حنو منتظم مع والديه كليهما، ما مل تكن                    

ة، عن طريق توفري سبل قابلة لإلنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتني، واحترام مبدأ حتمل كال              هناك ظروف استثنائية مانع   
  الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفاهلما ومنوهم؛

، وأمهيـة تعزيـز     ٦٢/١٤١ من قرارها    ١٦ استنتاجات اجلمعية العامة الواردة يف الفقرة        يعيد تأكيد   - ٢٠  
ع الدول على اعتماد وإنفاذ قـوانني حلمايـة         جفاظ على األسرة، حيثما أمكن ذلك، ويش      الرعاية األبوية املالئمة واحل   

األطفال الذين ليس هلم آباء أو من يرعاهم، وحتسني تنفيذ السياسات والربامج من أجل ذلك؛ وحيثما يلزم تقدمي رعاية 
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 بالتشاور الكامل مع الطفل ومع أوصـيائه  الفضلى، وأن جيريالطفل صاحل مل بديلة، ينبغي أن يكون اختاذ القرار مراعياً  
القانونيني؛ ويشجع يف هذا السياق على املضي قدما مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم                

  لثامنة؛يف دورته امزيداً من االهتمام للرعاية البديلة لألطفال وشروطها؛ وينبغي أن يويل اجمللس هذه املبادئ التوجيهية 

  القضاء على الفقر

التعاون والتعاضد واملشاركة يف اجلهود العاملية الرامية إىل استئصال         إىل   الدول واجملتمع الدويل     يناشد  - ٢١  
الفقر على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، وتكثيف اجلهود من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائيـة واألهـداف                 

يف إطارها الزمين، ويؤكد من جديد أن االستثمار يف ،  ر احملددة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية      املتعلقة بالقضاء على الفق   
  األطفال وإعمال حقوقهم من أجنع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

  :ا يليالقيام مب مجيع الدول يناشد  - ٢٢  

الـيت  لصحة اجلسدية والعقليـة  ا الالزمة لضمان حق متتع الطفل بأعلى مستويات    اختاذ مجيع التدابري    )أ(  
ميكن بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية االستفادة من هذه النظم واخلـدمات                

ألمراض وسوء التغذيـة،  دون متييز، وإيالء اهتمام خاص لتوافر مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من ا    
وإمكانية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية قبـل الـوالدة وبعـدها،                 

  واالحتياجات اخلاصة للمراهقني، والصحة اإلجنابية واجلنسية، واألخطار النامجة عن تعاطي املخدرات وعن العنف؛

جه الضعف اليت يعاين منها األطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة          التصدي، على سبيل األولوية، ألو     )ب(  
البشرية واملصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤالء األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، من خالل تـشجيع وضـع                  

، وتعزيز )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /سياسات وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فريوس نقص املناعة البشرية  
اإليدز واملتأثرين به، وإشراك األطفال ومقدمي الرعاية      /محاية األطفال الذين يتيتمون بسبب فريوس نقص املناعة البشرية        

الرعاية والعالج، مبا يف ذلك للوقاية وفعالة ومقدور عليها   وسائل  إليهم، وكذلك القطاع اخلاص، لكفالة االستفادة من        
الرعاية إتاحة  حيحة، وإتاحة الوصول إىل خدمات الفحص الطوعي واملراعي للسرية، و         عن طريق تقدمي املعلومات الص    

ىل املنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية، عن طريق تكثيف اجلهـود  إ لوصولاإلجنابية، واوالتوعية يف جمال الصحة     
 الفريوس من األم إىل الطفل، وعـن        الرامية إىل استحداث عالجات جديدة لألطفال وإيالء األولوية للوقاية من انتقال          
  طريق إنشاء نظم للضمان االجتماعي، عند االقتضاء، حلمايتهم ودعم تلك النظم؛

  احلق يف التعليم

  :ا يليالقيام مب مجيع الدول ناشدي  - ٢٣  

 االعتراف باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك جبعل التعليم االبتدائي متاحاً  )أ(  
 هـم يف    ينوجمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، عن طريق ضمان أن تتاح جلميع األطفال، وال سيما الفتيات واألطفال الذ               
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حاجة إىل محاية خاصة، واألطفال املعوقون، وأطفال الشعوب األصلية، واألطفال املنتمون إىل أقليات، واألطفال مـن                
، بالرتاعات، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق وبلدان متأثرة  والالجئونياًأصول إثنية خمتلفة، واألطفال املشردون داخل

اإليدز واألطفال املصابون به، إمكانية احلصول على تعليم من نوعيـة           /واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشرية     
 عن طريق األخذ التدرجيي بالتعليم      جيدة، إضافة إىل جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام ويف متناول اجلميع، وخاصة            

اجملاين، على أن يوضع يف االعتبار أن التدابري اخلاصة بضمان املساواة يف فرص الوصول، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات                     
  التصحيحية، تساهم يف حتقيق تكافؤ الفرص ومكافحة اإلقصاء؛

قات مـن احلوامـل واألمهـات،       وضع وتنفيذ برامج لتقدمي اخلدمات االجتماعية والدعم إىل املراه         )ب(  
  وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛

ضمان استفادة األطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنّمي احتـرام حقـوق                 )ج(  
  اإلنسان وتعكس متاماً قيم السالم ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد اآلخرين والتسامح واملساواة بني اجلنسني؛ 

العمل على متكني األطفال، مبن فيهم املراهقون، من ممارسة حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية، مـع                   )د(  
 مراعاة آراء الطفل وفقاً لسّنه ودرجة نضجه؛

  الطفلة

 مجيع الدول اختاذ كل ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك إجراء اإلصـالحات القانونيـة عنـد                   يناشد  - ٢٤  
  :االقتضاء، من أجل

ضمان متتع البنات جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً كامالً ومتساوياً، واختاذ إجراءات               )أ(  
ووضع الربامج والسياسات على أساس     ووضع حد لإلفالت من العقاب،      فعالة ضد انتهاكات هذه احلقوق واحلريات،       

  احلالة اخلاصة للبنات؛مراعاة حقوق الطفل، مع 

يع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، مبا يف ذلك وأد البنات واختيار نوع اجلـنس               القضاء على مج    )ب(  
قبل الوالدة، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه األعضاء التناسلية              

موافقة حرة وتامة، والتزويج يف سن مبكرة، لإلناث، وتفضيل األبناء، والتزويج دون موافقة الشخصني املعتزم تزوجيهما 
منها معاجلة األسباب اجلذرية هلذه املمارسات، وذلك بسن التـشريعات          بوسائل  والزواج القسري، والتعقيم القسري،     

وإنفاذها والقيام، عند االقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنـسقة                
  ؛تالبناحلماية 

إشراك البنات، مبن فيهن البنات ذوات االحتياجات اخلاصة، واملنظمات املمثلة هلن يف عمليات صنع                )ج(  
القرار، حسب االقتضاء، وكذلك إشراكهن إشراكاً كامالً ونشطاً يف حتديد احتياجاهتن اخلاصة ويف وضع السياسات               

 ها وتقييمها؛والربامج الكفيلة بالوفاء بتلك االحتياجات وختطيطها وتنفيذ
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  األطفال املعوقون

  كـامالً يتمتعوا جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً    أن   بأن األطفال املعوقني ينبغي      ميسلِّ  - ٢٥  
  مـن  يف اتفاقية حقوق الطفـل     ما تعهدت به الدول األطراف       شري إىل يوعلى قدم املساواة مع غريهم من األطفال، و       

 ف؛ اهلداذهب تتعلقالتزامات 

  :ا يليالقيام مب مجيع الدول ناشدي  - ٢٦  

 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة متتع األطفال املعوقني جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً               )أ(  
قني و وعلى قدم املساواة، يف اجملالني العام واخلاص كليهما، مبا يشمل إعمال منظور حلقوق الطفل يدرج األطفال املعكامالً

يف السياسات والربامج املوجهة لألطفال، على أن توضع يف االعتبار احلالة اخلاصة لألطفال املعـوقني الـذين ميكـن أن                    
 يتعرضوا ألشكال متعددة وخطرية من التمييز، مبن فيهم الفتيات املعوقات واألطفال املعوقون الذين يعيشون يف الفقر؛

عزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسري مشاركتهم الكاملة والنشطة        ضمان كرامة األطفال املعوقني، وت      )ب(  
وإدماجهم يف اجملتمع، مبا يشمل كفالة الوصول إىل التعليم والصحة يف ظروف جيدة وشاملة، وسن وإنفاذ تـشريعات           

 حتمي األطفال املعوقني من مجيع أشكال التمييز واالستغالل والعنف واإلساءة؛

 لوية يف التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري؛النظر على سبيل األو  )ج(  

  األطفال املهاجرون

 مجيع الدول أن تكفل لألطفال املهاجرين التمتع جبميع حقوق اإلنسان، فضالً عـن إمكانيـة     يناشد  - ٢٧  
غـري  وخباصـة األطفـال     طفـال،   هلؤالء األ أن تكفل   ، و تلقي الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم اجلّيد      

حـسبما  اللتزاماهتا،   ، وال سيما ضحايا العنف واالستغالل، احلصول على محاية ومساعدة خاصتني، وفقاً           املصحوبني
   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩ن ا املادتتنص عليه

  أو يعيشون يف الشارع/األطفال الذين يعملون و

أو يعيشون يف الشارع، مبا يف      /حقوق األطفال الذين يعملون و     مجيع الدول أن متنع انتهاكات       يناشد  - ٢٨  
ذلك التمييز، واالحتجاز التعسفي، واإلعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، ومجيـع                

ء األطفال أنواع العنف واالستغالل، وإحالة مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القضاء، واعتماد وتنفيذ سياسات حلماية هؤال 
وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعيـة وتربويـة ملعاجلـة                

  أو يعيشون يف الشارع؛/مشاكل األطفال الذين يعملون و

  ًاألطفال الالجئون واألطفال املشردون داخليا

ئني واألطفال طاليب اللجوء واألطفال املشردين داخلياً،       أن حتمي األطفال الالج   إىل   مجيع الدول    يدعو  - ٢٩  
وحباالت ما بعـد    بالرتاعات املسلحة،   ، ممن يتعرضون بشكل خاص ملخاطر هلا صلة         غري املصحوبني وال سيما األطفال    
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أوطـاهنم،  املسلح، كالتجنيد والعنف واالستغالل اجلنسيني، وأن تويل اهتماماً خاصاً لربامج إعادهتم طوعاً إىل              الرتاع  
وحيثما أمكن، إلدماجهم وإعادة توطينهم حملّيا، وأن تويل األولوية لَتعقُّب األسر وملّ مشلـها، وأن تتعـاون، عنـد                   

 االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية الدولية واملنظمات الدولية اليت تعىن بالالجئني؛

  رقوهاألطفال املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خ

 :أن تقوم مبا يليإىل مجيع الدول، وال سيما الدول اليت مل تلغ فيها عقوبة اإلعدام، يدعو   - ٣٠  

 عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد دون إمكانية اإلفـراج ملـن           يلغيإصدار قانون يف أقرب وقت ممكن         )أ(  
   سنة وقت ارتكاب اجلرمية؛١٨تكون أعمارهم أقل من 

ه من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،          التقيد مبا تعهدت ب    )ب(  
  ؛مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 علـيهم باإلعـدام     مراعاة الضمانات اليت تكفل محاية حقوق األشخاص الذين يواجهون حكمـاً           )ج(  
مايو / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٩/٦٤ و ١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ١٩٨٤/٥٠ القرارين   املنصوص عليها يف  ضمانات  الو

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ اللذين اعتمدمها ١٩٨٩

مجيع الدول إيالء مزيد من االعتبار ملمارسات العدالة التصاحلية، مبا يف ذلك الوسـاطة،              يناشد أيضاً     - ٣١  
   سنة،١٨لية إصدار األحكام، فيما يتعلق باجلاحنني الذين تقل أعمارهم عن كبديل إلصدار األحكام أو كجزء من عم

 مجيع الدول أن حتمي األطفال احملرومني من احلرية من التعذيب وغريه مـن ضـروب               ناشد كذلك ي  - ٣٢  
زهم أو الإنسانية أو املهينة، وأن تضمن حصوهلم يف حالة القـبض علـيهم أو احتجـا          لاملعاملة أو العقوبة القاسية أو ا     

سجنهم على املساعدة القانونية الكافية، وحقهم يف البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت والزيارات، إال يف                 
 ه أو حرمان  ، أو تعريضه لذلك،   الظروف االستثنائية، وعدم احلكم على أي طفل حمتجز بالعمل القسري أو بعقوبة بدنية            

 لصحية البيئية والتربية والتعليم األساسي والتدريب املهين؛من الرعاية الصحية والنظافة واملرافق ا

  املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوهاألشخاص أطفال 

 مجيع الدول أن تويل االهتمام لتأثري احتجاز األبوين وَسجنهما على األطفال، وأن حترص بصفة يناشد  - ٣٣  
  :خاصة على ما يلي

األولوية للتدابري اليت ال تستلزم الَسجن عند إصدار حكم أو اختاذ قرار بشأن التدابري الـسابقة                إيالء    )أ(  
، ومـع مراعـاة مـدى     للمحاكمة فيما يتعلق مبعيل وحيد أو رئيسي لطفل، رهنا باحلاجة إىل محاية اجلمهور والطفل             

 ؛خطورة اجلرمية

الرضع واألطفال املتأثرين باحتجاز وَسـجن      حتديد وتشجيع ممارسات جيدة فيما يتصل باحتياجات          )ب(  
  األبوين وفيما يتصل بنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي؛
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  عمل األطفال

وبفعالية على عمل األطفال الذي قد يكـون          مجيع الدول أن تترجم التزامها بالقضاء تدرجيياً       يناشد  - ٣٤  
و منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي إىل  بصحتهم أ له أو ضاراً على تعليمهم أو عائقاًخطراً

 على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية يف             إجراءات ملموسة، وأن تقضي فوراً    
 نظـام التعلـيم     هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب املهين والتلمذة الصناعية وإدماج األطفال العـاملني يف              

الرمسي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع اجملتمع الدويل، سياسات اقتصادية تعاجل العوامل اليت تـسهم يف                  
 ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛

 مجيع الدول اليت مل توقع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحـاق                 ثحي  - ٣٥  
واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ ) ١٣٨االتفاقية رقم  (١٩٧٣لعمل لعام با

أو مل تصدق عليهما أو مل تنضم إليهما على أن تنظر           ) ١٨٢االتفاقية رقم    (١٩٩٩إجراءات فورية للقضاء عليها لعام      
  يف القيام بذلك؛

وبغاء األطفال  ألطفال  منع واستئصال بيع ا     - رابعاً 
 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

  :ا يليالقيام مبمجيع الدول يناشد   - ٣٦  

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفـال واالعتـداء                )أ(  
استغالل األطفال يف   على   أو ألغراض جتارية، و    اجلنسي عليهم وجترميها واملعاقبة عليها فعلياً، مبا يف ذلك داخل األسرة          

 والسياحة لغرض ممارسة اجلنس مع األطفال، وبيع األطفال وأعـضائهم،           ،ويف البغاء، واالجتار باألطفال   اإلباحية  املواد  
  تخذ تدابري فعالة ضد جترمي األطفال ضحايا االستغالل؛أن تواستخدام شبكة اإلنترنت هلذه األغراض، و

ذ تدابري فعالة لضمان حماكمة اجملرمني، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الدولية فيمـا يتـصل      أن تتخ  )ب(  
  ؛بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم

  أن تزيد التعاون على مجيع الُصعد ملنع إنشاء شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛ )ج(  

روتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،        بتنظر يف التوقيع والتصديق على      أن   )د(  
   أو االنضمام إليه؛وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

واسـتغالهلم يف   وبغاء األطفال    بفعالية احتياجات ضحايا االجتار باألطفال وبيع األطفال         تتناولأن   )ه(  
، مبا يف ذلك سالمتهم ومحايتهم وشفاؤهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف أسرهم ويف اجملتمع إدماجاً اإلباحيةملواد ا

  كامالً، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه املمارسات اإلجرامية إزاء األطفال، وتتصدى للعوامـل               )و(  
نفاذية تستهدف الزبائن أو األفراد الـذين       إسات، مبا يف ذلك من خالل اعتماد تدابري وقائية و         املؤدية إىل هذه املمار   
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 ضـمان توعيـة   إضـافة إىل يستغلون األطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابري تطبيقاً فعاالً،   
  اجلمهور هبذه املشكلة؛

، وذلك اإلباحيةيف املواد م واستغالهلوبغاء األطفال  األطفال أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع )ز(  
  ؛تباع هنج مشويل والتصدي جلميع العوامل املسامهة يف ذلكاب

 باملبادئ التوجيهية والتوصيات الشاملة الواردة يف تقرير املقرر اخلاص املعـين مبـسألة بيـع                يرحب  - ٣٧  
 ٢٠٠٨املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف عـام            اد اإلباحية،   وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املو     األطفال  

)A/HRC/7/8(    وضع وإدارة برامج للتأهيل واملساعدة موجهة لألطفال من ضـحايا االسـتغالل التجـاري         من أجل
اجلنسي واالجتار، ويشجع بقوة الدول على أن تضع تلك املبادئ والتوصيات يف االعتبار هبدف تقـدمي املـساعدة إىل                   

فال الضحايا ومحايتهم وتأهيلهم على حنو ناجح ضمن أسرهم ويف اجملتمع، مع مراعاة أمهية وجود برامج منفصلة                 األط
 تليب احتياجاهتم اخلاصة؛

  املسلحةبالرتاعات  محاية األطفال املتأثرين - خامساًً 
ث مجيع حيون الدويل واملسلحة مبا يتناىف مع القانالرتاعات  أي جتنيد واستخدام لألطفال يف بقوة ديني  - ٣٨  
االعتداءات األخـرى املرتكبـة ضـد        االنتهاكات و  على وضع حد هلذه املمارسة وجلميع     الرتاعات املسلحة   أطراف  

األطفال، مبا يف ذلك القتل أو التشويه، واالغتصاب أو العنف اجلنسي على حنو آخر، واالختطاف، واحلرمـان مـن                   
  س واملستشفيات، والتشريد القسري لألطفال وأسرهم؛املساعدة اإلنسانية، واهلجمات على املدار

حقوق اإلنـسان مـن دور      وجملس   ما للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي        يعيد تأكيد   - ٣٩  
 بقرارات املسلحة، وحييط علماً بالرتاعات  ن  وأساسي يف تعزيز ومحاية حقوق ورفاهية األطفال، مبن فيهم األطفال املتأثر          

د ، وتعهُّ ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٦١٢املسلحة، وخباصة القرار    والرتاعات   بشأن األطفال    جملس األمن 
املسلحة ورفاهيتهم وحقوقهم لدى اختاذ إجراءات هتدف       الرتاعات  جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية األطفال يف         

سندة إىل عمليات حفظ السالم أحكاماً تنص على محاية إىل احلفاظ على السلم واألمن، مبا يف ذلك تضمني الواليات امل    
  األطفال، فضالً عن إشراك مستشارين يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛

 ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥(١٦١٢ مع التقدير اخلطوات املتخذة فيما يتعلق بقرار جملس األمـن            يالحظ  - ٤٠  
تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك مجع وإتاحـة معلومـات يف    وجبهود األمني العام الرامية إىل      ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 للقرار، مبشاركة احلكومات الوطنيـة  املسلحة وفقاًوالرتاعات حينها تتسم باملوضوعية والدقة واملوثوقية بشأن األطفال      
لك على الـصعيد القطـري،   واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف األمم املتحدة ويف اجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذ         

  العمل الذي يقوم به مستشارو األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛فضالً عن 

ومبادئ عامة مبادئ كيب تاون بشأن اجلنود األطفال مما أفضى إىل وضع مبادئ بتحديث  اًحييط علم  - ٤١  
 ويشجع الدول األعضاء على النظر يف استخدام        ،ماعات مسلحة توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو جب       

املـسلحة، ويطلـب إىل   الرتاعات هذه املبادئ التوجيهية لتسترشد هبا يف ما تقوم به من عمل حلماية األطفال من آثار          
  ذا اجملال؛كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، كل يف نطاق واليته، تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف ه
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 لألمني العام املعنية باألطفـال والـصراع املـسلح           باجلزء الثاين من تقرير املمثلة اخلاصة      حييط علماً   - ٤٢  
)A/62/228(          أثر الصراع املسلح على    " املعنونة   ١٩٩٦ عن االستعراض االستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام

املسلحة على الصعيدين الوطين والـدويل،  الرتاعات ال محاية األطفال يف     والتطورات واإلجنازات اهلامة يف جم    ،  "األطفال
ويطلب إىل الدول األعضاء واملراقبني دراسة التوصيات الواردة يف التقرير بتمعن ويدعو كيانات منظومة األمم املتحدة                

ناقشة بشأن املسائل املثارة فيه،     املعنية وكذلك اجملتمع املدين، حسب االقتضاء، إىل القيام بذلك، ويقر بضرورة إجراء م            
   بالكامل وجهات نظر الدول األعضاء يف هذا الصدد؛ىويؤكد احلاجة إىل أن تراع

بأن القانون اإلنساين الدويل حيظر القيام هبجمات عشوائية على املدنيني، مبن فيهم األطفـال،              يذكّر    - ٤٣  
ل االنتقام أو االستخدام املفـرط للقـوة، ويـدين هـذه            وأنه ال جييز اختاذهم هدفاً للهجمات، مبا يف ذلك على سبي          
  املمارسات ويطالب مجيع األطراف بوضع حد فوري هلا؛

  بالرتاعـات املـسلحة     مجيع الدول أن تويل اهتماماً خاصـاً حلمايـة الفتيـات املتـأثرات               يناشد  - ٤٤  
  ولرفاههن وحقوقهن؛

 :ا يليالقيام مب مجيع الدول ناشدي  - ٤٥  

دى التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف            أن تقوم، ل    )أ(  
 من املادة ٣النـزاعات املسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي يف قواهتا املسلحة الوطنية من السن احملددة يف الفقرة 

حلق، مبوجب االتفاقية، يف محاية خاصـة، وأن        من االتفاقية، مع مراعاة أن األشخاص دون سن الثامنة عشرة هلم ا            ٣٨
   التجنيد إكراهاً أو قسراً؛جيريتعتمد ضمانات تكفل أال 

أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم من ِقَبل مجاعات مسلحة، مـن غـري                  )ب(  
الالزمة حلظر هذه املمارسة وجترميهـا، وأن تتخـذ         القوات املسلحة التابعة للدولة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري القانونية           
  التدابري الرامية إىل منع إعادة التجنيد، وخاصة من خالل التثقيف؛

 لضمان تـسريح األطفـال اجملنـدين يف    ،أن تتخذ كافة التدابري املمكنة، وال سيما التدابري التعليمية     )ج(  
تنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأهيلهم وشفائهم بدنياً ونفسياً وإعادة املسلحة وجتريدهم من السالح بصورة فّعالة ولالرتاعات 

  دجمهم يف اجملتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاهتن اخلاصة؛

 موظفيها العسكريني واملدنيني املسؤولني عـن حفـظ         ضلوعأن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد         )د(  
  أن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم؛الستغالل واإليذاء اجلنسيني ويف االسالم 

  :يناشد  - ٤٦  

املسلحة أن حتترم القانون اإلنساين الدويل احتراماً تامـاً،         الرتاعات  مجيع الدول وسائر األطراف يف       )أ(  
أغـسطس  / آب ١٢يف هذا الصدد الدول األطراف أن حتترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيف املربمـة يف                ويناشد  
  ؛١٩٧٧يونيه / حزيران٨كولني اإلضافيني امللحقني هبا املؤرخني  والربوتو،١٩٤٩



A/HRC/7/78 
Page 91 

اجلماعات املسلحة، من غري القوات املسلحة التابعة للدولة، أن متتنع عن جتنيد أو استخدام األشخاص  )ب(  
  دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية، مهما كانت الظروف؛

الهتا ذات الصلة واملنظمات اإلقليمية املعنية أن تدمج حقـوق          مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ووكا      )ج(  
، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملني فيها تدريباً كافياً علـى  الرتاعوما بعد الرتاع  الطفل يف مجيع أنشطتها يف حاالت       

طفال واالعتـداء   محاية األطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتصدى ملسألة استغالل األ               
 موظفيها العسكريني واملدنيني املسؤولني عـن       ضلوعلتدابري الوقائية الفعالة ضد      وأن تضمن اختاذ الدول ل     عليهم جنسياً، 
عن أفعاهلم، وأن تيسر مشاركة األطفال يف وضع استراتيجيات         مساءلتهم  الستغالل والعنف اجلنسيني و   يف ا حفظ السالم   

  تاحة الفرص هلم إلبداء آرائهم وإيالئهم االعتبار الالزم وفقاً لسنهم ونضجهم؛هبذا اخلصوص مع احلرص على إ

مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم اجلهود الوطنية والدولية يف جمال إزالة                  )د(  
يا وإعادة اإلدماج االجتماعي األلغام وحظرها، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التربعات املالية، وتقدمي املساعدة إىل الضحا           

  واالقتصادي، وبرامج التوعية باأللغام، وعمليات إزالة األلغام وإعادة التأهيل اليت تركز على األطفال؛

 املتابعة - دساً سا

  :يقرر  - ٤٧  

أن يطلب إىل األمني العام أن يكفل توفري القدر املناسب من املوظفني والتسهيالت من امليزانية العادية          )أ(  
لمقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني ملنظومـة      للألمم املتحدة إلتاحة األداء الفّعال والسريع ملهام جلنة حقوق الطفل، و          

  األمم املتحدة يف تنفيذ والياهتم، وأن يقوم، حسب االقتضاء، بدعوة الدول إىل تقدمي التربعات؛

ه العاشرة تقريراً عن حقوق الطفل، مـشفوعاً  أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورت            )ب(  
  مبعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛

وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد        أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال            )ج(  
  اإلباحية أن يقدم إىل اجمللس تقريراً وفقاً لربنامج عمله؛ 

 وأن ينظـر يف     ،ربنامج عملـه  اً ل  وأن يواصل النظر يف حقوق الطفل وفق       ، نظره  املسألة قيد  يبقىأن    )د(  
قـوق  املتعلقة حب واضيع  املإصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من                

   .الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الثالث. اعُتمد دون تصويت
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  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل -٧/٣٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 املنهجي   ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل           إذ يساوره بالغ القلق     
  ،١٩٦٧الحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام  حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ اواملتواصل

  ،١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧املؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧إىل قرار جملس األمن وإذ يشري   

 كـانون   ١٧ املـؤرخ    ٦٢/١١٠ إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار           وإذ يشري أيضاً    
، ويطالبـها   )١٩٨١(٤٩٧يف االمتثال لقرار جملس األمـن        الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،

 قوانينها  فرض ١٩٨١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ       وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد      
  لك األرض،وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لت

   مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،وإذ يؤكد من جديد  

 بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق            وإذ حييط علماً مع بالغ القلق       
 سـبتمرب /أيلـول  ٢٤املـؤرخ    )A/62/360 (ن العرب يف األراضي احملتلة    اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكا     

الذي أشارت فيه إىل التردي اخلطري يف حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف اجلوالن السوري ، ٢٠٠٧
عن أسفه لرفض إسرائيل    ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة و            احملتل،  

  املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،

 باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              وإذ يسترشد   
أغسطس  / آب ١٢ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة               

  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت الهاي لعامي ١٩٤٩

) ١٩٦٧(٢٤٢  أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قراري جملس األمن            وإذ يؤكد من جديد     
 ومبدأ األرض مقابل ١٩٧٣أكتوبر /ألول تشرين ا٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و١٩٦٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ 

السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس 
  إلحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن 

 وجملـس حقـوق     ارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان         القر وإذ يؤكد أيضاً من جديد      
  ،٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧ املؤرخ ٢/٣ وخاصة قراره ،اإلنسان
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 وجملـس    إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن          ناشدي  - ١  
الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور،       ) ١٩٨١(٤٩٧صة قرار جملس األمن      ذات الصلة باملوضوع، وخا    حقوق اإلنسان 

أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قـانوين                   
  دويل، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي والوضع         إسرائيل الكف عن      أيضاً ناشدي  - ٢  
القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل                

  ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

اقات اهلوية اإلسرائيلية على املواطنني      إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبط        كذلك ناشدي  - ٣  
 اليت تعيـق    السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، والكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرى             

متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متت اإلشارة إىل عـدد           
 يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للـشعب الفلـسطيين                منها

  وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

سكان السوريني يف اجلوالن السوري احملتل بزيارة أهلـهم وأقربـائهم يف            ل إسرائيل السماح ل   يناشد  - ٤  
رب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات ملخالفته الوطن األم سورية ع

  الصرحية التفاقية جنيف الرابعة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

لـذين مت   ايف السجون اإلسـرائيلية      إسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسرى السوريني        يناشد أيضاً   - ٥  
   عاماً ويدعو إسرائيل إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل؛ ٢٢اعتقال البعض منهم لفترات تزيد على 

 إسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيـارة             يناشد كذلك   - ٦  
ية برفقة أطباء خمتصني للوقوف على حالتـهم الـصحية          سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيل      

  ؛والنفسية وإنقاذ حياهتم

 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة يقرر  - ٧  
ل انتهاكاً صارخاً للقـانون     باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشك           

  الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛

 أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية         يف األمم املتحدة    الدول األعضاء   مرة أخرى  ناشدي  - ٨  
  أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت          العام   إىل األمني    يطلب  - ٩  
املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع               

  رة؛ العاشلس يف دورته اجملنطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل 
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  .العاشرة مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف دورته يقرر  - ١٠  

  اجللسة احلادية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانـت  .  عضواً عن التـصويت ١٤ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٢اعُتمد بتصويت ُمسجل بأغلبية   
  :ما يلينتيجة التصويت ك

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :ملؤيدونا
سري النكـا،   وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  والربازيل،  و
مدغـشقر،  وماليزيا،  ومايل،  وكوبا،  وقطر،  والفلبني،  وغانا،  وغابون،  والصني،  والسنغال،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، ونيجرييا، وموريشيوس، واململكة العربية السعودية، واملكسيك، ور، مصو

  ؛كندا  :املعارضون

سـلوفينيا،  ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وأملانيا،    :املمتنعون
طانيا العظمى وآيرلنـدا    اململكة املتحدة لربي  والكامريون،  وفرنسا،  وغواتيماال،  وسويسرا،  و

  .اليابانوهولندا، والشمالية، 

  .انظر الفصل السابع

   حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٧/٣١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والعهـدين الـدوليني              إذ يسترشد     
، وقرار جلنـة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، املؤرخ   ٦٠/٢٥١ىل قرار اجلمعية العامة     اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يشري إ     

 تـشرين   ٢ املـؤرخ    ٥/١-  وقـراري اجمللـس دإ     ،٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٤، املؤرخ   ٢٠٠٥/١٠حقوق اإلنسان   
  ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٣ و٢٠٠٧أكتوبر /األول

استفتاًء وانتخابات على املستوى الـوطين، مؤكـداً أن هـاتني           بإعالن حكومة ميامنار أهنا ستنظم      وإذ ينوه     
  العمليتني جيب أن تتسما بكامل الشفافية والشمول واحلرية والرتاهة،

 دعمه للمبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار، مشرياً إىل ما أعرب عنه املبعوث من قلق ألن زيارته            وإذ يؤكد   
ورية، مبا يف ذلك بشأن احلاجة إىل رصد دويل لالستفتاء الدستوري الذي أُعلن عن األخرية مل حتقق أية نتيجة ملموسة ف

  ،٢٠٠٨مايو /تنظيمه يف أيار
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استمرار تدهور األوضاع املعيشية واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء كبري            إزاء  وإذ يعرب عن القلق البالغ        
واقب خطرية بالنسبة إىل التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية    من السكان يف مجيع أحناء البلد، وما يترتب على ذلك من ع           

  ،واالجتماعية والثقافية

 إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، مبا يف ذلك القمع العنيف للمظاهرات السلمية  وإذ يعرب عن القلق البالغ      
 االنتهاكات إىل العدالة، ، وعدم إجراء حكومة ميامنار حتقيقات وتقدمي مرتكيب هذه     ٢٠٠٧سبتمرب  /اليت جرت يف أيلول   

متديـد  وكذلك إزاء استمرار ارتفاع عدد السجناء السياسيني، مبن فيهم الذين اعُتِقلوا يف أعقاب تلك املظـاهرات، و                
   للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،ة العامةاإلقامة اجلربية املفروضة على داو آونغ سان سوو كيي األمين

  املنهجية اجلارية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعب ميامنار؛  االنتهاكات يشجب بشدة  - ١  

 على أن تفتح حكومة ميامنار أبواهبا، يف أقرب موعد يناسبها، الستقبال بعثة متابعة يقوم هبا                حيث بشدة   -٢  
ن معه تعاوناً تامـاً،     ، وأن تتعاو  ٦/٣٣املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، حسبما طلب اجمللس يف قراره              

  ؛)A/HRC/6/14(وأن تقوم مبتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار 

  :بسلطات ميامنار أن تقوم مبا يلييهيب بشدة   - ٣  

ل لكي تكفـل  جعل العملية الدستورية، مبا يف ذلك االستفتاء، شاملة وتشاركية وشفافة بشكل كام          )أ(  
  متثيل العملية بوجه عام آلراء شعب ميامنار كافة ووفاءها جبميع املعايري الدولية؛

االخنراط بصفة عاجلة يف حوار وطين نشط مع مجيع األطراف هبدف التوصل إىل مـصاحلة وطنيـة                   )ب(  
  ؛حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون

عبها والكف عن أي حرمان من احلريات األساسـية كحريـة التعـبري            كفالة احلريات األساسية لش     )ج(  
  والتجمع والدين أو االعتقاد؛ 

 شكل تام وآمـن   وصول املساعدة اإلنسانية ب   التعاون التام مع املنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك كفالة            )د(  
   مجيع أحناء البلد؛احملتاجني إليها يفكافة ودون عوائق إىل 

 عاجلة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مبا يف ذلـك التـشريد               اختاذ تدابري   )ه(  
  القسري واالحتجاز التعسفي، وإخالء سبيل مجيع السجناء السياسيني فوراً ودون شروط؛

  املقرر اخلاص إىل مواصلة إجناز واليته بالتنسيق مع املبعوث اخلاص لألمني العام يف ميامنار؛يدعو   - ٤  

  ؛٦/٣٣ و٥/١- عن تنفيذ قراري اجمللس دإ إىل املقرر اخلاص موافاة اجمللس يف دورته القادمة بتقريرطلبي  -٥  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري الدعم الكايف للمقرر اخلاص، مبـا يف      إىل يطلب  - ٦  
  ليه مبوجب هذا القرار؛ذلك تزويده مبوارد بشرية مؤهلة، بغية تيسري إجناز الوالية املسندة إ
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  .املسألة قيد نظرههذه  أن ُيبقي ُيقرر  - ٧  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار -٧/٣٢

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

العهـدين الـدوليني    ، و ق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان        مببادئ وأهداف ميثا   إذ يسترشد   
  اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              وإذ يؤكد من جديد     
ة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان،          وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحد      

  وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املنطبقة،

 ومجيـع   ١٩٩٢مـارس   /آذار ٣ املـؤرخ    ١٩٩٢/٥٨ قرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
ق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان  القرارات الالحقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقو       

  يف ميامنار،

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

 "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة        " املعنون   ٥/١إىل قراري اجمللس    وإذ يشري أيضاً      
، املؤرخني  "لسلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         مدونة قواعد ا  " املعنون   ٥/٢و

  ، ومرفقيهما، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

، )A/HRC/6/14 (ميامنار التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف            وإذ يضع يف اعتباره     
  ويعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير،

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،وقد استعرض  

منار ملدة سنة واحدة، وفقاً لقرار جلنة  متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميايقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/١٠ وقرارها ١٩٩٢/٥٨حقوق اإلنسان 

 مع املقرر اخلاص واالستجابة للطلبات املقدمة منـه          كامالً  حكومة ميامنار على التعاون تعاوناً     حيث  - ٢  
ه إىل اهليئات واملؤسسات املعنية لتمكينه من االضطالع        لزيارة ميامنار وتزويده بكل ما يلزم من معلومات وإتاحة وصول         

  بواليته على حنو فعال؛
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 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل جملس                يطلب  - ٣  
   لربنامج عمله السنوي؛حقوق اإلنسان وفقاً

ق اإلنسان تزويد املقرر اخلاص جبميع ما يلزم من مساعدة           مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو     ناشدي  - ٤  
  وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل؛

 .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر   - ٥  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل الرابع. اعُتمد دون تصويت

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة : خلطابة إىل الواقعمن ا  - ٧/٣٣
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات واملقررات الصادرة عن اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنـسان، وجملـس              إذ يؤكد من جديد     
  بشأن القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،حقوق اإلنسان 

 مجيع التطورات اإلجيابية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل            حييي  - ١  
  بذلك من تعصب؛

ستراليا بشأن القـوانني     باحلدث التارخيي املتمثل يف االعتذار الرمسي الذي أصدرته حكومة أ          يرحب  - ٢  
  والسياسات املاضية اليت أحلقت بشعوهبا األصلية شديد األسى واملعاناة والفقد؛

 احلكومات اليت مل تعتذر بعد على أن تصدر اعتذارات رمسية إىل ضحايا الظلم املاضي والتارخيي حيث  - ٣  
دة الكرامة ألولئك الضحايا، على النحو املبّين يف        وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة وإعا         

   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٠١الفقرة 

مجيع احلكومات على استجماع اإلرادة السياسية الالزمة الختاذ خطوات حامسة مـن أجـل              حيث    - ٤  
  مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها؛

  ؛)A/HRC/7/36(باملنحدرين من أصل أفريقي عن دورته الثامنة  بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين ينوه  - ٥  

بعقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال              يرحب    - ٦  
ـ           ٢٠٠٨يناير  /إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف كانون الثاين       ة ، الذي قدم فيه الفريق العامل مسامهة أوليـة إىل العملي

التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، ويتطلع إىل عقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة، الذي ُيفترض أن يواصل فيـه                  
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الفريق العامل متابعته لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك الفقرات املناسبة منهما، اليت مل تولَ حـىت اآلن                    
   الفريق العامل؛االهتمام الالزم، وفقاً لربنامج عمل

 بعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميليـة يف               يرحب أيضاً   - ٧  
، ويطلب إىل اللجنة املخصصة أن تسعى، يف اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، على سبيل األولويـة،                ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛  ١٩٩إىل حتقيق اهلدف املعلن يف الفقرة 

 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما            ينوه  - ٨  
  ؛)A/HRC/7/19(يتصل بذلك من تعصب املقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة 

  .طبة اجمللس يف دورته العاشرةدعوة فريق اخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة إىل خمايقرر   - ٩  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

وكانت نتيجـة   .  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً مقابل ال شيء وامتناع       ٣٤اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     
  :ما يليالتصويت ك

باكـستان،  و أوروغـواي، وأنغـوال،   وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
سري النكـا،   وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  والربازيل،  و
كوبـا،  والكـامريون،   وقطر،  والفلبني،  وغواتيماال،  وغانا،  وغابون،  والصني،  والسنغال،  و
موريـشيوس،  واململكة العربية السعودية،    واملكسيك،  ومصر،  ومدغشقر،  وماليزيا،  ومايل،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، ونيجرييا، و

سـلوفينيا،  ورومانيـا،   ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وأملانيا،    :املمتنعون
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،         ودا،  ـكنوا،  ـفرنسوسويسرا،  و
  .اليابانوهولندا، و

  .انظر الفصل التاسع

قرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية         والية امل   - ٧/٣٤
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

 وبصفة خاصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع         صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،     وإذ يعيد تأكيد      
  ،١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦أشكال التمييز العنصري، اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارها 
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 أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز                إذ يؤكد و  
، وإذ يشدد على ٢٠٠١صري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام العن

أن هذه النتيجة تشكل أساساً متيناً للقضاء على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا                  
  يتصل بذلك من تعصب،

ررات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملـس            مجيع القرارات واملق   وإذ يعيد تأكيد    
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

إزاء ازدياد العنف العنصري واألفكار الداعية إىل كره األجانب يف أجزاء عديـدة مـن               وإذ يعرب عن القلق       
، يف الدوائر السياسية ولدى الرأي العام ويف اجملتمع ككل، نتيجة أمور منها جتدد ظهور أنشطة رابطات أنـشئت   العامل

على أساس برامج ومواثيق عنصرية وحمرضة على كره األجانب، والتمادي يف استغالل تلك الربامج واملواثيق لتـرويج                 
  األيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،

ضرورة احلفاظ على استمرار اإلرادة السياسية والزخم السياسي على الصعد الـوطين واإلقليمـي              ذ يؤكد   وإ  
وإذ يـضع يف    والدويل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،                

 إىل أمهية تعزيز العمل الوطين والتعـاون        وإذ يشري اعتباره االلتزامات املنصوص عليها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان،          
  الدويل لبلوغ هذه الغاية،

 على احلاجة اليت غدت أكثر إحلاحاً، منها يف أي وقت مضى، إىل مكافحة أعمال العنصرية والتمييز وإذ يشدد  
 حقوق  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإهناء إفالت مرتكبيها من العقاب، ومتكني مجيع آليات               

  اإلنسان ذات الصلة من إيالء هذه القضية اهتمامها بغية منع تكرار هذه األعمال،

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة، و            ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨ن، املـؤرخني    بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسا             

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

بأعمال وإسهامات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره           يرحب    - ١  
اليت اضطلع هبا حىت اآلن يف إذكاء الوعي وتسليط الضوء          األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك األنشطة           

  على حمنة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعلى مظاهرها املعاصرة؛

 متديد والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب             يقرر  - ٢  
ل بذلك من تعصب لفترة ثالث سنوات من أجل مجع املعلومات والبيانات وطلبها وتلقيها وتبادهلا مع مجيـع                  وما يتص 

املصادر ذات الصلة، فيما خيص كل القضايا واالنتهاكات املزعومة الداخلة يف نطاق واليته، وإجراء ما يلزم من حتقيق                  
مي والدويل، بغية القضاء على مجيع أشكال ومظاهر العنصرية وتقدمي توصيات حمددة، ُتنفذ على املستوى الوطين واإلقلي

  :والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع التركيز على مجلة أمور من بينها املسائل التالية
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األحداث اليت تنطوي على أشكال معاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد األفريقيني، واملنحدرين              )أ(  
صل أفريقي، والعرب، واآلسيويني، واملنحدرين من أصل آسيوي، واملهاجرين، والالجئني، وملتمـسي اللجـوء،             من أ 

  واألشخاص املنتمني إىل أقليات، والسكان األصليني، وغريهم من الضحايا املشار إليهم يف إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

ملنتمني إىل جمموعات عرقية وإثنية خمتلفة من حقوق احلاالت اليت يشكل فيها احلرمان املستمر لألفراد ا  )ب(  
  اإلنسان املعترف هلم هبا، نتيجة للتمييز العنصري، انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان؛

آفات معاداة السامية، والتخوف من املسيحية والتخوف من اإلسالم يف أحناء خمتلفة مـن العـامل،                  )ج(  
ائمة على العنصرية واألفكار التمييزية املوجهة ضد العرب واألفارقة واملسيحيني واليهود واحلركات العنصرية والعنيفة الق

  واملسلمني وغريهم من اجلماعات؛

القوانني والسياسات اليت متّجد مجيع أوجه اإلجحاف التارخيية واليت تـؤجج األشـكال املعاصـرة                 )د(  
 من تعصب وترسخ أوجه عدم املساواة املستمرة واملزمنة         للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك       

  اليت تواجهها اجملموعات العرقية يف خمتلف اجملتمعات؛

  ظاهرة كره األجانب؛  )ه(  

أفضل املمارسات يف جمال القضاء على مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكـره                 )و(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 تنفيذ مجيع الفقرات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان، وتعزيز إنشاء آليات وطنية               متابعة  )ز(  
  وإقليمية ودولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

لعنـصري  دور التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز ا               )ح(  
  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

احترام التنوع الثقايف كوسيلة ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا يتصل بذلك               )ط(  
  من تعصب؛

 من العهد الدويل اخلـاص      ٢٠ من املادة    ٢التحريض على مجيع أشكال الكراهية، مع مراعاة الفقرة           )ي(  
لسياسية، واخلطب اليت حتض على الكراهية بدوافع عنصرية، مبا يف ذلك نشر األفكار الـيت تـرّوج                 باحلقوق املدنية وا  

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ٤للتفوق العنصري أو حترض على الكراهية العنصرية، مع مراعاة املادة           
 للجنة القـضاء  ١٥نية والسياسية والتعليق العام رقم   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ١٩التمييز العنصري واملادة    

على مجيع أشكال التمييز العنصري الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفـوق العنـصري أو                    
  الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛
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عات السياسية اليت تعتمد برامج قائمة      الزيادة احلادة يف عدد األحزاب واحلركات واملنظمات واجلما         )ك(  
  على كره األجانب وحترض على الكراهية، مع مراعاة عدم توافق الدميقراطية مع العنصرية؛

تأثري بعض تدابري مكافحة اإلرهاب على تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل            )ل(  
صري والتنميط القائم على أي وجه من أوجـه التمييـز احملظـورة        بذلك من تعصب، مبا يف ذلك ممارسة التنميط العن        

  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

  العنصرية والتمييز العنصري املؤسسيان؛  )م(  

كفاءة التدابري اليت تتخذها احلكومات إلصالح حالة ضحايا العنصرية والتمييز العنـصري وكـره                )ن(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن                 )س(  
  تعصب، وتعظيم سبل االنتصاف لضحايا هذه االنتهاكات؛

  :إىل املقرر اخلاص أن يقوم مبا يلي لدى االضطالع بواليتهيطلب   - ٣  

 احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة       إقامة حوار منتظم ومناقشة جماالت التعاون املمكنة مع         )أ(  
  خبصوص القضايا املتصلة بواليته، وتقدمي مساعدة تقنية أو خدمات استشارية بناًء على طلب الدول املعنية؛

القيام بدور يف جمال الدعوة واملشاركة يف تعبئة اإلرادة السياسية مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة             )ب(  
  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ يف الدول من أجل 

  التنسيق، حسب االقتضاء، مع اهليئات واآلليات األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛  )ج(  

دمج منظور جنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته، وتسليط الضوء على حقوق املرأة، وتقـدمي                 )د(  
  قارير عن املرأة والعنصرية؛ت

  تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )ه(  

 إىل املقرر اخلاص مواصلة تبادله اآلراء وتشاوره مع اآلليـات ذات الـصلة وهيئـات                يطلب أيضاً   - ٤  
ـ                سائل املـشار إليهـا يف      املعاهدات يف منظومة األمم املتحدة مع تاليف االزدواجية اليت ال داعي هلا، وخاصة بشأن امل

   أعاله، بغية مواصلة تعزيز فعاليتها وتعاوهنا؛٢من الفقرة ) ي(و) ز(و) ج(الفقرات الفرعية 

إىل مجيع احلكومات أن تتعاون بشكل تام مع املقرر اخلاص يف االضطالع بواليته، بوسائل من يطلب   - ٥  
  نداءات العاجلة، وتقدمي املعلومات املطلوبة؛بينها االستجابة الفورية لرسائل املقرر اخلاص، مبا فيها ال

مجيع احلكومات على النظر جبدية يف االستجابة سريعاً لطلبات املقرر اخلاص زيارة بلداهنا، مبا              حيث    - ٦  
  يف ذلك زيارات املتابعة؛
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عدة  إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من مسا      يطلب  - ٧  
  .بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل التاسع. اعُتمد دون تصويت

   تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان-٧/٣٥

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

ق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان مبيثاإذ يسترشد   
  والشعوب وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٣ إىل مجيع القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنـسان، وآخرهـا القـرار              وإذ يشري   
  ، ٢٠٠٥أبريل /نيسان

ألفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من أجل التوصل إىل املصاحلة             بالتزام االحتاد ا   وإذ يرحِّب   
واالستقرار، وإذ يرحِّب جبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة الصومال يف إعادة إرسـاء                

  االستقرار والسالم واألمن على إقليمه الوطين،

تعلِّق باحلالة يف الصومال، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي            باإلعالن امل  وإذ يرحِّب أيضاً    
 ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١خالل الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أبابا يف الفترة من               

  ، ٢٠٠٨فرباير /شباط

عية االحتاد األفريقي يشدد على احلاجة إىل نشر عمليـة          أن اإلعالن اآلنف الذكر الذي اعتمدته مج      وإذ يؤكد     
لألمم املتحدة حلفظ السالم يف الصومال تتسلم املسؤولية من بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتدعم حتقيق االستقرار                 

  يف األجل الطويل وإعمار البلد بعد انتهاء الرتاع،

منائية واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان أمهيـةً بالغـة يف           أن للمساعدات اإلنسانية واإل   وإذ يؤكد من جديد       
  اإلسهامِ يف التخفيِف من حدة الفقر والترويجِ جملتمعٍ أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطيةً يف الصومال،

يوليـه  / باخلطوات اليت اتُِّخذت داخل الصومال، مبا يف ذلك عقد مؤمترِ املصاحلِة الوطنية، يف متوز              وإذ يرحِّب   
، وتعيني رئيس وزراٍء جديد مؤخراً، نور حسن حسني، وما حلق ذلك من تـشكيلِ حكومـٍة                 ٢٠٠٧أغسطس  /بوآ

  جديدة، وإذ يرحِّب كذلك باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي، وال سيما بنشرِه بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 
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 تواجه عملييت السالم واملصاحلة، فإن الفرصـةَ        أنه على الرغم من التحديات اِجلسام اليت      وإذ يؤكد من جديد       
، حني استعادت احلكومة االحتادية االنتقالية سيطرهتا على مقديشو وعلى          ٢٠٠٦ديسمرب  /اليت سنحت يف كانون األول    

  أجزاٍء أخرى من البالد فرصة ال تزال قائمة من أجل التوصُّل إىل حلٍّ دائم لألزمة يف الصومال، 

رة أن يغتنَم كلٌّ من أصحاب املصلحة الصوماليني واجملتمع الدويل ككل هذه الفرصـة              ضرووإذ يشدد على      
  للتصدي حبزمٍ للرتاع اجلاري يف الصومال والختاذ كل اخلطواِت الالزمة إلدراك هذه الغاية،

   إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال،وإذ يساوره بالغ القلق  

   الوضع األمين ال يزال هّشاً يف مجيع أحناء البالد،أنوإذ يالحظ بقلق   

 أن اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف الصومال جيب أن حتترِم القانون الدويل، مبـا يف ذلـك        وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت ال ميكن فصلها عن إحالل السالم يف الصومال،

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

 ٥/٢بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واملتعلِّق ب ٥/١ي اجمللس  قرار إىلوإذ يشري  
 ١٨ن  املؤرخْي،دونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنساناملتعلِّق مب
  ،وملرفقيهماوفقاً هلذين القرارين واجباته يؤدي جيب أن ، مؤكداً أن صاحب الوالية ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال، ويدعو إىل وضعِ حدٍّ يعرب عن بالغ قلقه  -١  
  فوريٍّ لكل االنتهاكات اجلارية؛

ل بأن تنبذ كل أعمال العنف وتوِقفها، وأن متتنع عن االخنـراط يف           مجيع األطراف يف الصوما    يطالب  - ٢  
القتال، وبأن متنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام األمن، وأن حتترم التزاماهتا مبوجب القانون الـدويل                    

  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل احتراماً كامالً؛ 

مال على أن تتمسَّك باملبادئ املكرَّسة يف امليثاق االحتـادي االنتقـايل             مجيع األطراف يف الصو    حيث  - ٣  
وبروحه وأن تعمل حنو حتقيقِ مصاحلٍة وطنيٍة حقيقيَّة يف هذا اإلطار، مبا يف ذلك عن طريق إجراء انتخابـاٍت متعـددة          

  ، على النحو الوارد يف امليثاق؛٢٠٠٩األحزاب ووطنية عادلة يف عام 

 الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الـدعم الكـايف                باجملتمع يهيب  - ٤  
وامللموس من أجل تعزيز قدراهتا، مبا يف ذلك قدرات احلكومة االحتادية االنتقالية كجزء من هنج متكامل يشمل األبعاد                  

  السياسية واألمنية والربناجمية؛ 

 مزيداً من الدعم اللوجيسيت واملايل لبعثة االحتاد األفريقي يف           شركاء االحتاد األفريقي أن يقدموا     يناشد  - ٥  
الصومال، وخباصة بالنظر إىل أنه حني يضطلع االحتاد األفريقي بنشر عمليٍة يف الصومال، فإنه يعمل أيضاً باسم اجملتمع                  

  الدويل قاطبة؛
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ية إىل الـصومال، مـن أجـل     اجملتمَع الدويل عل أن يقدِّم، على وجه السرعة، املساعدة اإلمنائ     حيث  - ٦  
  اإلسهام بصورٍة فعَّالة يف إعمار الصومال وإعادة بناء مؤسساته، واملساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان؛

 اجملتمَع الدويل على أن يقدِّم املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني، وأن يكفل اختاذ كل حيث أيضاً  - ٧  
روف املواتية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك إتاحة وصـوهلا دومنـا عقبـات إىل       اخلطوات الضرورية لتهيئِة الظ   

  السكان احملتاجني وتوفري األمن للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من األفراد واملنظمات؛

يف ذلـك    بالعمل الذي يضطلع به اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مبـا                ينوُه  - ٨  
  ؛)A/HRC/7/26(تقريره املقدَّم إىل هذه الدورة 

 متديد والية اخلبري املستقل ملدة عامٍ واحد، بغية االستفادة أقصى ما ميكن من تقدمي املـساعدة                 يقرِّر  - ٩  
ملقرر عقدمها  التقنية وتدفُّقها إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان، ويطلب إليه أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً يف دورتيه ا                 

  ؛٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول

 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدٍة بشرية وتقنيـة وماليـة يف              يطلب  - ١٠  
  اضطالعه بواليته؛

 تقـدمي    إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعزِّز وجودها يف الصومال بغية             يطلب  - ١١  
  املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل املؤسسات الصومالية ذات الصلة؛

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل الصومال يف               يدعو  - ١٢  
  .ميدان حقوق اإلنسان

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

  .انظر الفصل العاشر. اعُتمد دون تصويت

  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والية املقرِّر اخلاص -٧/٣٦

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

   باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكد احلق يف حرية الرأي والتعبري،سترشديإذ   

منه، على حق كل ١٩ة الذي يعيد التأكيد، يف املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي   ب وعياً منه و  
إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة، باإلضافة إىل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف التمـاس خمتلـف                     
 أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو يف شـكل مكتـوب أو                  

 وإذ يالحظ أن هذه احلقوق واحلريات هي من بـني احلقـوق             مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها،         
   حر، يف جمتمعٍالفعالة ةتعطي معىن للحق يف املشاركواحلريات اليت 
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ارسة احلق   تنص على أن مم    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ١٩ بأن املادة    أيضاً وعياً منه و  
يف حرية التعبري يستتبع واجباٍت ومسؤولياٍت خاصة ولذلك جيوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون حمدَّدة 
بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو حلماية األمن القومي أو النظـام العـام، أو                    

 تنص على أنه ُتحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة إىل الكراهيـة  ٢٠ادة الصحة العامة أو اآلداب العامة، وأن امل      
  القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، 

 ١٩ بشأن حرية الرأي والتعبري الذي اعتمدته جلنة حقـوق اإلنـسان يف             ٢٠٠٥/٣٨ القرار   وإذ يؤكد جمدداً    
  ، وإذ يشري إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة،٢٠٠٥أبريل /نيسان

 بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري هي أحد األسس الضرورية إلقامة جمتمع دميقراطي، وأهنا ُتتاح وإذ يقرُّ  
لكاملة والفعَّالة يف جمتمـعٍ  بتهيئِة بيئٍة دميقراطيٍة توفر، يف مجلة أمور، ضماناٍت حلمايتها، وأهنا أمٌر ضروري للمشاركة ا        

  حرٍ ودميقراطي، وتساعد يف إقامة وتعزيز النظم الدميقراطية الفعَّالة، 

 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هام على مستوى محايـة سـائر                  وإذ يقرُّ أيضاً    
 هي حقوق عاملية وغري قابلــة للتــجزئة         حقوق اإلنسان وحرياته، واضعاً يف اعتباره أن مجيـع حقوق اإلنسان         

  ومترابطة ومتشابكة،

  حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعبري،إزاء استمرار  وإذ يساوره بالغ القلق  

على ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مبا فيه مكافحة اإلرهاب، ذريعةً لتقييد احلق يف حرية                وإذ يشدد     
  و تعسفي أو ال مربِّر له، الرأي والتعبري على حن

 على أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، مبا يف ذلـك األمهيـة                 وإذ يشدد أيضاً    
  األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطية، واملساءلة، ومكافحة الفساد، 

ا، مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإلذاعة والتلفزيون وشـبكة           بأمهية وسائط اإلعالم جبميع أشكاهل     وإذ يقرُّ   
اإلنترنت، يف ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري وتعزيزه ومحايته، وأيضاً بأمهية قيام وسائط اإلعالم جبميع أشـكاهلا                  

  بنقل وإبالغ املعلومات بصورة نزيهة وحمايدة،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١معية العامة  من قرار اجل٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة        " املعنَون   ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ يـشدد علـى أن       "مدونة السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان          "املعنَون  

  ية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،صاحب الوال

 حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخلٍ من الغري، فضالً عن حقـه يف حريـة                  يؤكد من جديد    - ١  
التعبري، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمُّـع الـسلمي وتكـوين                  

  احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة؛اجلمعيات، و
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املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري            بتقارير املقرِّر اخلاص     حييط علماً مع التقدير     - ٢  
)E/CN.4/2006/55  ،A/HRC/4/27 و A/HRC/7/14( لة ذات الصلة إىل النظر يف   ـات الفاع ـع اجله ـو مجي ـ، ويدع

ها، ويرحِّب بإسهامه املهم يف تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، وال سـيما بتعاونـه    التوصيات املتضمَّنة في  
  املستمر واملتزايد مع آلياٍت ومنظماٍت أخرى؛ 

  :  متديد والية املقرِّر اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى، وتكليفه باملهام التاليةيقرِّر  - ٣  

ة تتصل بانتهاكات احلق يف حرية الرأي والتعبري، أو حبـاالت           مجع كل ما يتوافر من معلومات مناسب        )أ(  
التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو املضايقة أو االضطهاد أو الترهيب، اليت ُتمارس ضد األشخاص الذين يسَعون                  

ك اليت ُتمارس ضـد     إىل ممارسة أو تعزيز ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك، بوصفه أولويةً قصوى، تل                
  الصحفيني أو غريهم من املهنيني يف ميدان اإلعالم؛ 

التماس وتلقِّي املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومن أي               )ب(  
  أطراٍف أخرى على علمٍ هبذه احلاالت، والرد على هذه املعلومات؛

تحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية       عن السبل والوسائل الكفيلة ب     إعداد توصياٍت وتقدمي مقترحاتٍ     )ج(  
   بكل مظاهره؛ الرأي والتعبري

اإلسهام فيما تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقدمي للمساعدة التقنيـة                 )د(  
  لتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛واخلدمات االستشارية 

  :  إىل املقرِّر اخلاص القيام، يف إطار واليته، مبا يلييطلب  - ٤  

 حلقوق اإلنسان إىل احلاالت والقضايا املتعلقـة        ةالسامياألمم املتحدة    ةمفوضاجمللس و  نظر وجِّه ي أن  )أ(  
  يت هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه اخلصوص؛حبرية الرأي والتعبري ال

  املرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعمال واليته؛ أن يدمج حقوق اإلنسان املتَّصلة ب  )ب(  

 ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري،         تعزيزيف   من الكفاءة والفعالية     زيٍدم قيق حت غيةأن يواصل، ب    )ج(  
 ةالـسامي األمم املتحـدة     ةمفوض هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك           إىل التعاون مع   جهوده الرامية 

، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات واآلليات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، والصناديق   نسانحلقوق اإل 
نطاق والربامج، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وآلياهتا، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وأن يطوِّر ويوسِّع              

  ؛احمللي الصعيد  علىاال سيمشبكته من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، و

أن يقدم تقارير عن احلاالت اليت تشكل فيها إساءة استعمال احلق يف حرية التعبري عمالً من أعمـال                    )د(  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        ٢٠و) ٣(١٩التمييز العنصري أو الديين، آخذاً يف اعتباره املادتني         

 القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار                للجنة ١٥والتعليق العام رقم    
  القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛
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  أفضل املمارسات؛تقاسم  غيةالوصول إىل املعلومات ببشأن ينظر يف الُنهج املتبعة أن   )ه(  

املعلومـات  دالء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، خبصوص ما تتسم به تكنولوجيات            أن يواصل اإل    )و(  
، من مزايا وما تطرحه من حتديات بالنـسبة إىل   واهلواتف اجلوالة  اإلنترنتتكنولوجيات   احلديثة، مبا يف ذلك      واالتصال

أمهيـة  ، ومدى    إىل اآلخرين  تلقيها ونقلها ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك احلق يف التماس املعلومات و             
  ؛، وكذلك فرص دخول اجلميع إىل جمتمع املعلومات جمموعات شديدة التنوع من املصادرتوافر

مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرِّر اخلاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوِّده                 يناشد  - ٥  
 وأن تستجيب فوراً ملا يوجِّهه من نداءاٍت عاجلة وغريها من البالغات، وأن تنظر              بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها،    

  بإجيابية فيما يقدِّمه من طلباٍت للقيام بزيارات ولتنفيِذ توصياته على حنوٍ ميكِّنه من مباشرة واليته مبزيد من الفعالية؛

اخلاصـة ذات الـصلة التابعـة        مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واإلجراءات         يدعو  - ٦  
للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كالً يف إطار واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشخاص الذين انُتهـك                 

  حقهم يف حرية الرأي والتعبري بغية تفادي االزدواجية اليت ال مربر هلا؛

واليتـه بـصورة    إلجنازا يلزمه من مساعدة م إىل املقرِّر اخلاص كل م     إىل األمني العام أن يقدِّ     يطلب  - ٧  
  ؛املوارد البشرية واملادية حتت تصرفهبوضع قدرٍ واٍف من   وال سيمافعالة،

   أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً يشمل األنشطة املتَّصلة بواليته؛املقرِّر اخلاص  إىليطلب  - ٨  

  . والتعبري وفقاً لربنامج عمله أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف حرية الرأييقرِّر  - ٩  

  اجللسة الثانية واألربعون
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

انظـر  .  عضواً عن التـصويت    ١٥ صوتاً مقابل ال شيء وامتناع       ٣٢اعُتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      
  :  كما يلي وكانت نتيجة التصويت.الفصل الثالث

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغوال،  ودونيسيا،  إنواألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
السنغال، وسري النكا،   وزامبيا،  وجيبويت،  وجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  و
مصر، ومدغشقر،  وماليزيا،  ومايل،  وكوبا،  والكامريون،  وقطر،  وغانا،  وغابون،  والصني،  و
  ؛اهلندونيكاراغوا، ويا، نيجريوموريشيوس، واململكة العربية السعودية، واملكسيك، و

سـلوفينيا،  ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وإيطاليا،  وأوكرانيا،  وأملانيا،    :املمتنعون
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       وكندا،  والفلبني،  وفرنسا،  وغواتيماال،  وسويسرا،  و

  .اليابانوهولندا، ووآيرلندا الشمالية، 

  .انظر الفصل الثالث
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   موجز املداوالت-  اجلزء الثاين

   املسائل التنظيمية واإلجرائية- أوالً 
   افتتاح الدورة ومدهتا- ألف 

 ١مارس إىل / آذار٣عقد جملس حقوق اإلنسان دورته السابعة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من   - ١
  .وافتتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة. ٢٠٠٨أبريل /نيسان

لدى افتتاح الدورة، ألقى األمني العام لألمم املتحدة، واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، والسيدة ميـشلني               و  - ٢
  . ري، وزيرة اخلارجية االحتادية لسويسرا، البلد املضيف، كلمات أمام اجللسة العامة- كاملي 

 ٥/١ع من مرفق قـرار اجمللـس        من النظام الداخلي للمجلس، كما وردت يف اجلزء الساب        ) ب(٨وطبقاً للمادة     - ٣
 / شـباط ٢٨فربايـر و / شباط١٨ة يف ـدورة السابعـ، عقد االجتماعان التنظيميان لل٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
  .٢٠٠٨فرباير 

  ). أدناه٢٨انظر الفقرة ( يوماً ١٩ جلسة على مدى ٤٣وعقدت الدورة السابعة   - ٤

   احلضور- باء 

اء يف اجمللس، والدول املراقبة يف اجمللس، ومراقبون عن دول غري أعـضاء يف              حضر الدورة ممثلو الدول األعض      - ٥
األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات               

انظر . ( غري حكومية  الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات          
  ).املرفق الثالث

   اجلزء الرفيع املستوى- جيم 

 أثناء الدورة السابعة، عقد اجمللس ٢٠٠٨مارس / آذار٥ إىل ٣ املعقودة يف الفترة من ٦ إىل ١يف اجللسات   - ٦
 شخصية هامة كلمات أمام اجللسة العامة، وكان من بني هذه الشخـصيات             ٦٧جزءاً رفيع املستوى، ألقت فيه      

 نائب وزير، وأمينان عامان، واملندوب السامي     ٢٠ وزيراً، و  ٤٠نائب رئيس دولة، وثالثة نواب رؤساء وزراء، و       
  .لتحالف احلضارات

وفيما يلي قائمة بأمساء الشخصيات اهلامة اليت ألقت كلمات أمام اجمللس أثناء اجلزء الرفيع املستوى ترد حسب   - ٧
  :ترتيب إلقاء الكلمات

السيد فرانسيسكو سانتوس كالديرون، نائب     : ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣ األوىل، املعقودة يف     يف اجللسة   )أ(  
رئيس كولومبيا؛ والسيد دميتري روبل، وزير خارجية سلوفينيا؛ والسيد فيليب برييز روكي، وزير خارجيـة كوبـا؛                 

لبورن، نائب رئيس الـوزراء     والسيد مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية واجملالس النيابية يف مصر؛ والسيد جون أس            
ووزير الشؤون اخلارجية واهلجرة يف لكسمربغ؛ والسيد ألبريتوغ رومولو، وزير خارجية الفلبني؛ والسيد مانويل ميغيل               
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دا كوستا أراغاو، وزير العدل األنغويل؛ والسيد خورخي تايانا، وزير الشؤون اخلارجية والتجارة الدوليـة وشـؤون                 
 والسيد أدريان ميهاي سيورويانو، وزير خارجية رومانيا؛ والسيد عبد الواحد الراضـي، وزيـر       العبادة يف األرجنتني؛  

  العدل املغريب؛ والسيد باولو دي تارسو فانوشي، الوزير واألمني اخلاص لشؤون حقوق اإلنسان يف الربازيل؛

اجملر؛ والـسيدة سـاهانا   السيدة كينغا غونز، وزيرة خارجية :  املعقودة يف اليوم نفسه٢ويف اجللسة    )ب(  
برادان، وزيرة خارجية نيبال؛ والسيد ميالن روسني، وزير خارجية اجلبل األسود؛ والسيد إنكوك بارك، نائب وزيـر                 

  شؤون املنظمات الدولية والقضايا العاملية يف مجهورية كوريا؛

امي لتحالف احلضارات؛   السيد جورج سامبايو، املندوب الس    :  املعقودة يف اليوم نفسه    ٣ويف اجللسة     )ج(  
والسيدة جادرانكا كوسور، نائبة رئيس وزراء كرواتيا؛ والسيد ماكسيم فريهاغن، وزير خارجية هولنـدا؛ والـسيد                
يوهان كوبيش، وزير خارجية سلوفاكيا؛ والسيدة يوليا جوينر، مفوضة الشؤون السياسية يف االحتاد األفريقي؛ والسيد               

ون اخلارجية يف اهلند؛ والسيد جوناس غاهر ستور، وزير خارجية النـرويج؛ والـسيد              أناند شارما، وزير الدولة للشؤ    
أنتونيو ميلوسوسكي، وزير خارجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ والسيد فوك يريمييتش، وزيـر خارجيـة               

 والـسيد عبـد الباسـط    صربيا؛ والسيد ماهيندا ساماراسينغ، وزير إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان يف سري النكا؛ 
سبدرات، وزير العدل يف السودان؛ والسيدة راما ياد، وزيرة الدولة لشؤون حقوق اإلنـسان يف فرنـسا؛ والـسيد                   
ياشوهيدي ناكاياما، نائب وزير خارجية اليابان؛ والسيد مانويل لوبو انتونيس، نائب وزير خارجية الربتغال؛ والسيد               

  وزير مكلف بشؤون تنسيق احلركات االجتماعية واجملتمع املدين يف بوليفيا؛ساشا سريجيو لورونيت سوليز، نائب 

السيد أمربوس ديري، وزير دولة بوزارة العدل يف : ٢٠٠٨مارس / آذار٤، املعقودة يف  ٤ويف اجللسة     )د(  
 واهلرسـك؛   غانا؛ والسيد اإلمام ولد تكدي، وزير العدل مبوريتانيا؛ والسيد سفني الكاالج، وزير خارجية البوسـنة              

والسيدة هدى علي البان، وزيرة حقوق اإلنسان يف اليمن؛ والسيد ماتياس مينراد شيكاوي، وزير العـدل والـشؤون             
الدستورية يف مجهورية ترتانيا املتحدة؛ والسيد عبد اهللا شهيد، وزير خارجية ملديف؛ والسيد غوستافو جالك، وزيـر                 

يد أوجو مادويكوي، وزير خارجية نيجرييا؛ والسيد حسن ويراجودا، العدل وشؤون حقوق اإلنسان يف إكوادور؛ والس
وزير خارجية إندونيسيا؛ والسيد كابينغا باندي، وزير خارجية زامبيا؛ والسيد حسني جاسم ناصر الزهريي، نائـب                

 والـسيد   وزير حقوق اإلنسان يف العراق؛ والسيدة دوروثي أنغوت، نائبة وزير العدل والشؤون الدستورية يف كينيا؛              
ويتولد فازيكوفسكي، نائب وزير خارجية بولندا؛ والسيد مانوشهر متكي وزير خارجية مجهورية إيران اإلسـالمية؛               

  والسيد تريي ديفيس، أمني عام اجمللس األورويب؛

السيدة ساالماتا ساوادوغو، وزيرة ترقية حقوق اإلنـسان يف         :  املعقودة يف اليوم نفسه    ٥ويف اجللسة     )ه(  
ا فاسو؛ والسيد مارات تازين، وزير خارجية كازاخستان؛ والسيد أكمل سعيدوف، مدير املركز الوطين حلقوق          بوركين

اإلنسان يف أوزبكستان؛ والسيد بشري تكاري، وزير العدل وحقوق اإلنسان يف تونس؛ والسيد بيري شوفاليي، املبعوث                
كغوناي، نائب وزير خارجية تركيا؛ والسيد ميغيل       اخلاص لدى جملس األمن لوزير خارجية بلجيكيا؛ والسيد رأفت أ         

أخنيل إيبارا غونزاليس، نائب وزير خارجية غواتيماال؛ والسيد فيكتور غيسينوف، نائب وزير خارجيـة بـيالروس؛                
والسيد بام بينه مينه، النائب الدائم لوزير خارجية فييت نام؛ والسيد فولودميري كاندوغي، النائب األول لوزير خارجية                 

  أوكرانيا؛ والسيد فالدراك جانتشكي، نائب وزير خارجية نيكاراغوا؛
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 براون، وزير شؤون أفريقيا     - السيد مارك مالوك    : ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    ٦ويف اجللسة     )و(  
اين، وزير  سكيليم. ك. وآسيا واألمم املتحدة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ والسيد فاندو ت            

الدفاع واألمن وحقوق اإلنسان يف بوتسوانا؛ والسيد فرانك بيلفراج، وزير الدولة للشؤون اخلارجيـة يف الـسويد؛                 
والسيد بري ستيغ مولر، وزير خارجية الدامنرك؛ والسيد أوسكاراس جوسيس، وكيل وزارة خارجية ليتوانيا؛ والـسيد                

ية األملانية لشؤون حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية؛ والسيد زيد بن غونتر نوك، نائب وزير ومفوض احلكومة الفدرال
عبد احملسن احلسني، نائب وزير حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية؛ والسيد باتريك أنتوين شينامازا، وزيـر                 

رئيس الوزراء مكلـف حبقـوق      العدل والشؤون القانونية والربملانية يف زمبابوي؛ والسيد أنيسيتو إبياكا مهييت، نائب            
اإلنسان يف غينيا االستوائية؛ والسيد جياين فرينييت، وكيل وزارة خارجية إيطاليا؛ والسيد بريناردينو ليون غروس، وزير                

  .الدولة للشؤون اخلارجية يف إسبانيا

د، أدىل هبما ممثـل     ، ألقي بيانان يف إطار ممارسة احلق يف الر        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣، املعقودة يف    ٢ويف اجللسة     - ٨
ويف . اجلزائر رداً على بيان السيد عبد الواحد الراضي، وزير العدل املغريب؛ وممثل املغرب رداً على بيان ممثل اجلزائـر                   

اجللسة ذاهتا، مورس احلق يف الرد ثانية من قبل ممثل اجلزائر رداً على بيان ممثل املغرب؛ ومن ممثل املغرب رداً على بيان                      
  .رممثل اجلزائ

، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا ممثل            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤، املعقودة يف    ٥ويف اجللسة     - ٩
مانويل لوبو أنتونيس، نائـب     أوزبكستان رداً على بيان السيد ماكسيم فريهاغن، وزير خارجة هولندا، وبيان السيد             

ان السيد أنتونيو ميلوشوسكي، وزير خارجيـة مجهوريـة مقـدونيا    وزير خارجية الربتغال؛ وممثل اليونان رداً على بي      
 - مجهورية (اليوغوسالفية السابقة؛ وممثل ألبانيا رداً على بيان السيد فوك جريمييتش، وزير خارجية صربيا؛ وممثل إيران               

لشعبية الدميقراطية رداً رداً على بيان السيد ماكسيم فريهاغن، وزير خارجية هولندا؛ وممثل مجهورية كوريا ا       ) اإلسالمية
على بيانات السيد دميتري روبل، وزير خارجية سلوفينيا، والسيد إنكوك بارك، نائب وزير املنظمات الدولية والقضايا                
العاملية يف مجهورية كوريا، والسيد ياسوهيدي ناكاياما، نائب وزير خارجية اليابان؛ وممثل اجلزائر رداً على بيان السيد                 

غن، وزير خارجية هولندا؛ وممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة رداً على بيان ممثـل اليونـان؛    ماكسيم فريها 
وممثل اليابان رداً على بيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ وممثل زمبابوي رداً على بيان الـسيد مكـسيم                   

أنتونيس، نائب وزير خارجية الربتغال؛ وممثل هولنـدا رداً         فريهاغن، وزير خارجية هولندا، وبيان السيد مانويل لوبو         
  .واجلزائر وزمبابوي)  اإلسالمية- مجهورية (على بيانات ممثلي أوزبكستان وإيران 

وألقيت بيانات ثانية يف إطار ممارسة احلق يف الرد أدىل هبا ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية رداً علـى                     - ١٠
 وممثل اليابان رداً على بيان ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ وممثل أوزبكستان رداً على بيان                بيان ممثل اليابان؛  

  .رداً على بيان ممثل هولندا)  اإلسالمية- مجهورية (ممثل هولندا؛ وممثل اجلزائر رداً على بيان ممثل هولندا؛ وممثل إيران 

، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    ٦ويف اجللسة     - ١١
 براون، وزير شؤون أفريقيا وآسيا واألمم املتحدة باململكة         - ممثل سري النكا رداً على بيان السيد مارك مالوك          

ولة للشؤون املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ وممثل أوزبكستان رداً على بيان فرانك بيلفراج وزير الد             
 - اخلارجية يف السويد؛ وممثل كوبا رداً على بيان السيد بيلفراج؛ وممثل موريشيوس رداً على بيان السيد مالوك                  
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 وممثل السويد رداً على  براون، وبيان السيد بيلفراج؛-السيد مالوك مجهورية إيران اإلسالمية رداً على بيان  براون؛ وممثل
  .بيان ممثل كوبا

  .ثل كوبا بياناً ثانياً، يف إطار ممارسة احلق يف الرد، رداً على بيان ممثل السويدوألقى مم  - ١٢

   اجلزء العام- دال 

، ُعقد جزء عام ألقت فيه الوفود وأعضاء اجملتمع         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ و ٥، املعقودتني يف    ٩ و ٨يف اجللستني     - ١٣
  : املدين املدعوون املذكورون أدناه كلمة أمام اجمللس

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وأوروغـواي، وباكـستان        : ثلو الدول األعضاء يف اجمللس    مم  )أ(  
باسم جمموعة الدول    ()٣(، وبنغالديش، وبريو، وجنوب أفريقيا، والصني، وفلسطني      )باسم عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (

  ، وقطر، وكندا، وماليزيا، واملكسيك؛)العربية

أستراليا، وألبانيا، واإلمارات العربية املتحـدة، وآيـسلندا، والبحـرين،          : التاليةمراقبون عن الدول      )ب(  
، ) البوليفاريـة  - مجهوريـة   (فرتويـال   وبوتان، وتايلند، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، وسنغافورة، وُعمان، و        

  والكويت، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان؛

  الكرسي الرسويل؛: عنمراقب   )ج(  

  ؛منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة: مراقب آخر عن  )د(  

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ه(  

مفوضـية األمـم    : مراقب عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة           )و(  
  ئني؛املتحدة السامية لشؤون الالج

  ؛جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: مراقب عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان  )ز(  

السيدة أجنيال كريستينا غوفيا كوليه، والسيد أولودار أوغونالنا،      : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ح(  
  ). كومي نايدوباسم السيد(والسيدة مانديرا شارما، والسيد موسى عثمان ندامبا 

، ألقيت بيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبا ممثل            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ٩ويف اجللسة     - ١٤
اهلند رداً على بيان ممثل باكستان؛ وممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية رداً على بيان ممثل الواليـات املتحـدة                   

 على بيان ممثل اجلزائر؛ وممثل باكستان رداً على بيان ممثل اهلند؛ وممثل اجلزائر رداً علـى                 األمريكية؛ وممثل املغرب رداً   
  .بيان ممثل املغرب

                                                      

 .راقبةعضو مراقب يف اجمللس متحدث باسم دول أعضاء ودول م  )٣(



A/HRC/7/78 
Page 112 

 

ويف اجللسة ذاهتا، ألقي بيانان اثنان يف إطار ممارسة احلق يف الرد، أدىل هبما ممثل اجلزائر رداً على بيان ممثـل                       - ١٥
  .اجلزائراملغرب، وممثل املغرب رداً على بيان ممثل 

   جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها- هاء 

 مـن   ٧، اقتراحاً دعا إىل تقدمي موعد حبث البند         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤، املعقودة يف    ٥عرض الرئيس يف اجللسة       -١٦
مـارس  / آذار ١٨ و ١٧، بدالً من املوعد الذي كان مقرراً يف األصل وهو           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦جدول األعمال إىل يوم     

لى أن تبحث البنود الالحقة من جدول األعمال حسب ترتيبها األصلي بتأخري يوم واحد تقريبـاً، باسـتثناء                  ، ع ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨مارس / آذار٧احلوار التفاعلي مع املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املهاجرين الذي تقرر أن جيري كما كان مقرراً يف 

  .ِقر برنامج العمل املعّدل بدون تصويت، أ٢٠٠٨ُمارس / آذار٦، املعقودة يف ٩ويف اجللسة   - ١٧

   تنظيم األعمال- واو 

، ورقة غري رمسية طرحها املشاركون يف تقدميها        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤، املعقودة يف    ٥قّدم الرئيس يف اجللسة       - ١٨
دقائق  ١٠ختصَّص  : وهي كما يلي  ،  حقوق اإلنسان طوعية يف جمال    أهداف  وضع  لبيان ترتيبات حلقة النقاش املتعلقة ب     

لبيانات املـراقبني عـن    دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، ودقيقتان ٣لكل بيان يلقيه عضو يف حلقة النقاش، و     
الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات                 

ـ  ـلية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس       ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدو     ات ـان واملنظم
  .غري احلكومية

ختصَّص : ، حدد الرئيس ترتيبات اجلزء العام وهي كما يلي        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    ٨ويف اجللسة     - ١٩
ل غري األعضاء يف اجمللس واملـراقبني        دقائق لبيانات املراقبني عن الدو     ٣ دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، و       ٥

اآلخرين، مبن يف ذلك ممثل اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأربعة من كبار ممثلي اجملتمـع   
  .املدين الذين ُدعوا إللقاء كلمة أمام اجمللس يف إطار اجلزء العام

:  حدد الرئيس ترتيبات النقاش العام، وهـي كمـا يلـي        ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ٩ويف اجللسة     - ٢٠
 دقائق لبيانات املراقبني عـن  ٣ دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، و       ٥ دقائق لبيانات البلدان املعنية، و     ٥ختصَّص  

ة واملنظمـات   الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصص              
ـ  ـذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس            ات ـان واملنظم

  .غري احلكومية

، عرض الرئيس ترتيبات حبث مشاريع القرارات، وهـي         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ١٠ويف اجللسة     - ٢١
 دقائق لبيانات البلدان املعنية ولبيانات تعليل التـصويت قبـل           ٣ع القرار، و   دقائق لتقدمي مشرو   ٣ختصَّص  : كما يلي 

 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس اليت امتنعـت عـن            ٣التصويت، ولبيانات تعليل التصويت بعد التصويت، و      
  .اإلدالء ببيانات قبل التصويت لتديل هبا بعد التصويت
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، حدد الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي مـع أصـحاب          ٢٠٠٨مارس  /ذار آ ٩، املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     - ٢٢
 دقائق لصاحب الوالية لعرض التقريـر الرئيـسي،         ١٠ختصَّص  : الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي كما يلي       

 ٣لس، و  دقائق للبلدان املعنية، إن وجدت، وللدول األعضاء يف اجمل         ٥وتضاف إليها دقيقتان لعرض كل تقرير إضايف، و       
دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانـات األمـم املتحـدة                    
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية             

وميكـن للـدول    .  دقائق ألصحاب الواليات لتقدمي مالحظاهتم اخلتامية      ٥، و حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية    
أما املراقبـون اآلخـرون     . األعضاء واملراقبة اليت ترغب يف أخذ الكلمة أن تفصح عن نيتها تلك برفع لوحة اسم البلد               

  .فطُلب منهم تسجيل أمسائهم على قائمة املتحدثني

، عرض الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي عندما ينـصب         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     - ٢٣
 دقـائق  ١٠ختصَّص : وبذلك تكون الترتيبات كما يلي. احلوار على تقرير مقدم من واحد فقط من أصحاب الواليات      

ية، إن   دقائق للبلدان املعن   ٥لصاحب الوالية لعرض التقرير الرئيسي، وتضاف إليها دقيقتان لعرض كل تقرير إضايف، و            
 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللـس                 ٣وجدت، و 

واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات ذات الـصلة، واملنظمـات                 
 دقـائق   ٥ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة، و        احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات وامل     

  .ألصحاب الواليات لتقدمي مالحظاهتم اخلتامية

، حدد الرئيس ترتيبات استعراض الواليات وترشـيدها        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤، املعقودة يف    ٢٤ويف اجللسة     - ٢٤
 دقائق  ٦رئيسيني للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، و       دقائق لبيانات املقدمني ال    ٨ختصَّص  : وحتسينها، وهي كما يلي   

 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، ٣ دقائق لبيانات البلدان املعنية، إن وجدت، و٥لبيانات أصحاب الواليات، و
ات األمـم املتحـدة     ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيان              

ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات، واملؤسسات الوطنية             
 دقائق إلبداء مالحظاهتم اخلتاميـة، وُيعطـى     ٣وُيعطى أصحاب الواليات    . حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية    

  . دقائق الختتام املناقشة٥لق بالوالية املقدمون الرئيسيون للقرار املتع

، حدد الرئيس ترتيبات عمل الفريق املعين باحلوار فيمـا         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     - ٢٥
 دقـائق لبيانـات الـدول       ٣ دقائق لكل بيان من بيانات أعضاء الفريق، و        ١٠ختصَّص  : بني الثقافات، وهي كما يلي    

ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األعضاء يف اجمللس، 
األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريهـا مـن الكيانـات،                

  . دقائق لكل عضو يف الفريق للرد٥واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، و

، اقترح الرئيس ترتيبات التصويت على تعديالت مشاريع ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٣٩ويف اجللسة   - ٢٦
  .واعُتمد اقتراح الرئيس بعد التصويت. ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مصر ببيان خبصوص الترتيبات املقترحة. القرارات
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، قدم تعليقات ختامية كل من االحتاد الروسي، وباكستان ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ املعقودة يف ،٤٣ويف اجللسة   - ٢٧
، والصني،  )أيضاً باسم االحتاد األورويب   (، واجلمهورية العربية السورية، وسلوفينيا      )أيضاً باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (

  .، واهلند)لدول األفريقيةباسم جمموعة ا(، ومصر )باسم جمموعة الدول العربية ()١(وفلسطني

   االجتماعات والوثائق- زاي 

  . جلسة خبدمات كاملة أثناء دورته السابعة٤٣عقد اجمللس   - ٢٨

  .وترد نصوص القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف اجلزء األول من هذا التقرير  - ٢٩

 ١٨ املؤرخ ٥/١قرار اجمللس ويتضمن املرفق األول جدول أعمال اجمللس كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق              - ٣٠
  .٢٠٠٧يونيه /حزيران

  .ويتضمن املرفق الثاين تقدير ملا يترتب على قرارات اجمللس من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية  - ٣١

  .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور  - ٣٢

  .ة للمجلسويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورة السابع  - ٣٣

  .ويتضمن املرفق اخلامس قائمة أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين ُعينوا يف الدورة السابعة  - ٣٤

  .ويتضمن املرفق السادس قائمة أعضاء اللجنة االستشارية ومدة عضويتهم  - ٣٥

  .ويتضمن املرفق املرفق السابع قائمة اجملموعات الثالثية يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل  - ٣٦

   الزيارات- حاء 

 ليشيت، لوسـيا ماريـا      - ، أدلت وزيرة العدل يف تيمور       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ٣٧
  .لوباتو، ببيان أمام اجمللس. برانداو ف

لـث يف وزارة    الكمنوب، أدىل املندوب الوزاري املكلف      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤، املعقودة يف    ٢٤سة  ويف اجلل   - ٣٨
  .جوزيف ديون نغويت، ببيان أمام اجمللسخارجية الكامريون، 

   استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها- طاء 

  همبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقباملقررة اخلاصة املعنية 

، أدىل ممثل كندا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق ٢٠٠٨مارس / آذار١٤، املعقودة يف ٢٥ يف اجللسة  - ٣٩
  .همبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقببوالية املقررة اخلاصة املعنية 
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ـ  مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقب     ويف اجللسة ذاهتا، أدلت املقررة اخلاصة املعنية          - ٤٠ دة يـاكني   ـسيه، ال
  .إرتورك، ببيان

، أدىل املـذكورون    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤ودة يف   ـا، املعق ـوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهت         - ٤١
  :أدناه ببيانات

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واململكة العربية السعودية، واهلند، وهولندا؛)د األورويبباسم االحتا(وسلوفينيا 

األرجنتني، وتركيا، وتونس، واجلزائر، والـسويد، وشـيلي، وفنلنـدا،          : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وكولومبيا، واملغرب، والنرويج، ونيبال؛

ورابطة حقـوق اإلنـسان     مؤمتر العامل اإلسالمي،    : لتاليتنياملراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني ا       )ج(  
  .الدولية لألقليات األمريكية

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدمت املقررة اخلاصة مالحظاهتا اخلتامية  - ٤٢

  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل كندا ببيان ختامي  - ٤٣

  الشعبية الدميقراطيةاملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا 

باسم االحتاد األورويب، (، أدىل ببيان كل من ممثل سلوفينيا ٢٠٠٨مارس / آذار١٤، املعقودة يف ٢٥يف اجللسة   - ٤٤
وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،             

واليابان، بصفتهما املقدمني الرئيسيني للقرار املتعلق بواليـة        ) دوفا، وكرواتيا، وليختنشتاين  وجورجيا، وصربيا، ومول  
  .املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

الدميقراطية، فيتيت ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية              - ٤٥
  .مونتاربورن، ببيان

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ببيان بصفته ممثل البلد املعين  - ٤٦

  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٤٧

، ومجهوريـة كوريـا،     )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (ستان  باك: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  والصني، وكندا، وكوبا، وماليزيا؛

  .األرجنتني، واجلزائر، وزمبابوي، وفييت نام: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدم املقرر اخلاص مالحظاته اخلتامية  - ٤٨
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  .ببيان ختامي) باسم االحتاد األورويب(يا ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سلوفين  - ٤٩

  املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، أدىل ممثل أوروغواي ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤، املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة     - ٥٠
  .اص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاملتعلق بوالية املقرر اخل

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                    - ٥١
  .اإلباحية، خوان ميغيل بيتيت، ببيان

  :ك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببياناتوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذل  - ٥٢

باسم جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة       (االحتاد الروسي، والربازيل    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وماليزيا؛)باسم االحتاد األورويب(، وسلوفينيا )والكارييب

  هورية ترتانيا املتحدة، واملغرب؛األرجنتني، ومج: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

التحـالف  أيضاً باسم    (التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
 وشـيكاي يمنظمـة م  ، واالحتاد الدويل ملنظمة أرض اإلنسان، و      املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة   ، و النسائي الدويل 

، املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب    ، و نقاذ الطفولة إلمنظمة القرى الدولية    مة بالن الدولية، و   ، ومنظ )مؤسسة أريغاتو (
  ).املنظمة الدولية للرؤية العامليةو

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدم املقرر اخلاص مالحظاته اخلتامية  - ٥٣

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل أوروغواي ببيان ختامي  - ٥٤

   بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبرياملقرر اخلاص املعين

، أدىل ممثل كندا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق ٢٠٠٨مارس / آذار١٤، املعقودة يف ٢٥يف اجللسة   - ٥٥
  .بوالية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري

رية الرأي والتعبري، السيد أمبيـي      ـق يف ح  ـة احل ـاص املعين بتعزيز ومحاي   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املقرر اخل       - ٥٦
  .ليغابو، ببيان

ورون ـ، أدىل املذك٢٠٠٨ارس ـم/ آذار١٤ودة يف ـ املعق٢٦ة  ـوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللس        - ٥٧
  :أدناه ببيانات

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي       (االحتاد الروسي، وباكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واهلند، وهولندا؛)باسم االحتاد األورويب(ومجهورية كوريا، وسلوفينيا 
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  األرجنتني، واجلزائر، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  ؛اجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: وق اإلنسان عن مؤسسة وطنية حلقاملراقب  )ج(  

املدافعون عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، و  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
  .، ومراسلون بال حدودحقوق اإلنسان

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدم املقرر اخلاص مالحظاته اخلتامية  - ٥٨

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كندا ببيان ختامي  - ٥٩

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

ثل كوبا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار ، أدىل مم٢٠٠٨مارس / آذار١٤، املعقودة يف ٢٦يف اجللسة   - ٦٠
املتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع 

  .حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ملعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع         اخلبري املستقل ا  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل       - ٦١
  .، برناردز أندرو نياماوايا مودو، ببيانالكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٦٢

  ؛)باسم االحتاد األورويب(بنغالديش، وسلوفينيا : ممثال الدولتني العضوين يف اجمللس  )أ(

  بوركينا فاسو؛: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

  .حركة دميقراطيي الوسط الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

  .اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، قّدم املقرر اخلاص مالحظاته   - ٦٣

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كوبا ببيان ختامي  - ٦٤

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

، أدىل ممثل النرويج ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار ٢٠٠٨مارس / آذار١٤، املعقودة يف ٢٦يف اجللسة   - ٦٥
  .اصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنساناملتعلق بوالية املمثلة اخل

ويف اجللسة ذاهتا، أدلت رئيسة اللجنة التنسيقية ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة، غـاي                   - ٦٦
  .جيالينماكدوغال، ببيان بالنيابة عن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، هينا 
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  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٦٧

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، وآيـسلندا، والبوسـنة     باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا     (والربازيل، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا     

واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، وجورجيـا، وصـربيا، ومولـدوفا،               
  ، وسويسرا، وكندا، وهولندا؛)وكرواتيا

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

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      )ج(  
  ؛)باسم اللجنة الوطنية الرواندية حلقوق اإلنسان، واللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، واللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان(

، املؤسسة الدولية حلماية املـدافعني عـن        "خط املواجهة : "مراقبون عن منظمات غري حكومية هي       )د(  
حقوق ، ومنظمة ) واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيباالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانأيضاً باسم (حقوق اإلنسان 

خـط  "و،  )منتدى آسـيا   (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     منظمة العفو الدولية و    أيضاً باسم  (اإلنسان أوالً 
، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة العامليـة        ني عن حقوق اإلنسان   ، واملؤسسة الدولية حلماية املدافع    "املواجهة

  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين- ، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الشمال )ملناهضة التعذيب

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل النرويج ببيان ختامي  - ٦٨

  ان يف ميامناراملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنس

باسم االحتاد األورويب، وأرمينيـا،     (، أدىل ممثل سلوفينيا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٨يف اجللسة     - ٦٩
وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،            

ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق            ) ينومولدوفا، وكرواتيا، وليختنشتا  
  .اإلنسان يف ميامنار

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، باولو سريجيو بنهريو، ببيان  - ٧٠

  . بصفته ممثل البلد املعينويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل ميامنار ببيان  - ٧١

، أدىل املـذكورون    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ودة يف   ـا، املعق ـوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهت         - ٧٢
  :أدناه ببيانات

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  رية كوريا، وسويسرا، والصني، وكندا، واليابان؛والربازيل، وبريو، ومجهو

  األرجنتني، وبنما، والسودان، والسويد، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
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) منتدى آسـيا   (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
احملفل الـدويل للمنظمـات غـري       ، و منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة      و عني ساليش كاندرو،   منظمة   أيضاً باسم (

منظمة  احملامون من أجل جمتمع دميقراطي، ومنظمة القانون والتنمية، و         -" مينبيون"، و احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيسية   
  .جتمع حقوق اإلنسان، و)املؤسسة الدولية للنظرة العاملية، واملشاركةتضامن الشعوب من أجل الدميقراطية القائمة على 

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدم املقرر اخلاص مالحظاته اخلتامية  - ٧٣

باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سلوفينيا   - ٧٤
) اينـواجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومولدوفا، وكرواتيا، وليختنـشت         واهلرسك، وتركيا،   

  .ببيان ختامي

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

ار ، أدىل ممثل فرنسا ببيان، بصفته املقدم الرئيـسي للقـر          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ٧٥
  .املتعلق بوالية الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل العضو يف الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي، داركـو                    - ٧٦
  .غوتليشر، ببيان

  :ورون أدناه ببياناتوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذك  - ٧٧

باسـم االحتـاد األورويب،     (االحتاد الروسي، والربازيل، وسلوفينيا     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية            

  ؛) وكرواتياالسابقة، وجورجيا، ومولدوفا،

  األرجنتني، وشيلي، واملغرب؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .منظمة العفو الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدم العضو يف الفريق العامل مالحظاته اخلتامية  - ٧٨

  .يويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل فرنسا ببيان ختام  - ٧٩

  اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، أدىل ممثل كوبا ببيان، بصفته املقدم الرئيـسي للقـرار           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ٨٠
  .املتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

للجنة التنسيقية ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة، غـاي            ويف اجللسة ذاهتا، أدلت رئيسة ا       - ٨١
  .ماكدوغال، ببيان بالنيابة عن اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، رودي حممد رزقي
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  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٨٢

ـ   (بنغالديش، وسلوفينيا   : ل األعضاء يف اجمللس   ممثلو الدو   )أ(   ني، ـ، والـص  )اد األورويب ـباسـم االحت
  .وماليزيا، ونيكاراغوا

  .، أدىل ممثل كوبا ببيان ختامي٢٠٠٨مارس / آذار١٨ويف اجللسة ذاهتا، املعقودة يف   - ٨٣

وب يف  ـقة ممارسة حق الـشع    إعاالنتهاك حقوق اإلنسان و   املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة      الفريق العامل   
  تقرير املصري

، أدىل ممثل كوبا ببيان، بصفته املقدم الرئيـسي للقـرار           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ٨٤
إعاقة ممارسة حق الشعوب    النتهاك حقوق اإلنسان و   املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة      املتعلق بوالية الفريق العامل     

  . املصرييف تقرير
النتهاك حقـوق   املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة       مقرر الفريق العامل     - ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس        - ٨٥

  .، خوسيه غوميز دال برادو، ببيانإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصرياإلنسان و

  :ون أدناه ببياناتوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكور  - ٨٦
، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

  ؛)باسم االحتاد األورويب(وسلوفينيا 
  .املدافعون عن حقوق اإلنسان: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ب(  

  . الفريق العامل مالحظاته اخلتامية مقرر- ويف اجللسة ذاهتا، قّدم رئيس   - ٨٧
  .، أدىل ممثل كوبا ببيان ختامي٢٠٠٨مارس / آذار١٨ويف اجللسة ذاهتا، املعقودة يف   - ٨٨

  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات
 ، أدىل ممثل النمسا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي للقـرار         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ٨٩

  .املتعلق بوالية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدلت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غاي ماكدوغال، ببيان  - ٩٠
  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٩١

، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    :  اجمللس ممثلو الدول األعضاء يف     )أ(  
  ؛)باسم االحتاد األورويب(والربازيل، وسلوفينيا 

  تركيا؛: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  
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احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييـز العنـصري         : املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية       )ج(  
اللجنة اإلسـالمية  ، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واملنظمة الدولية لفريق حقوق األقلياتأيضاً باسم    (والعنصرية

  ).حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، وحلقوق اإلنسان
  .ويف اجللسة ذاهتا، قّدمت اخلبرية املستقلة مالحظاهتا اخلتامية  - ٩٢
  .، أدىل ممثل النمسا ببيان ختامي٢٠٠٨مارس / آذار١٨ا، املعقودة يف ويف اجللسة ذاهت  - ٩٣

  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 ببيـان،   )باسم دول اجملموعة األفريقية   (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٩٤

بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره                
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ما ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و            - ٩٥
  .يتصل بذلك من تعصب، دودو ديني، ببيان

، أدىل املـذكورون    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ودة يف   ـا، املعق ـوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهت         - ٩٦
  :أدناه ببيانات

باسـم منظمـة املـؤمتر      (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وباكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، والسنغال، وسويسرا، واهلند؛)باسم االحتاد األورويب(، وسلوفينيا )اإلسالمي
  تركيا، واجلزائر، وكينيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

صندوق بيكيت للحرية الدينية، واللجنة القانونية للتنميـة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
الشبكة الدولية ، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصريةوائل، والذاتية لشعوب منطقة األنديز األ

  .، وهيئة رصد األمم املتحدة)أيضاً باسم املركز اإلسالمي(، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان ملنع إساءة معاملة املسنني
  .مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص على األسئلة وقّدم   - ٩٧
  .ببيان ختامي) باسم جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مصر   - ٩٨

   يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاإلنسان حقوقاخلبري املستقل املعين حبالة 
ببيـان،  ) ريقيةباسم جمموعة الدول األف   (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠، املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٩٩

  . يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاإلنسان حقوقبصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين حبالة 
 يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، تيتنغـا    اإلنسان حقوقويف اجللسة ذاهتا، أدىل اخلبري املستقل املعين حبالة   - ١٠٠

  .يانفريدريك باسريي، بب

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية ببيان بصفته ممثل البلد املعين  - ١٠١
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  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٠٢
، وسويـسرا،   )األورويبباسم االحتـاد    (االحتاد الروسي، وسلوفينيا    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

  وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛
  بلجيكا، واجلزائر، والسويد، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

 الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة        منظمة العمل : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
اللجنة الدولية املعنيـة بـاحترام      ، و مركز حقوق السكن وحاالت اإلخالء    ، ومنظمة العفو الدولية، و    البحريات الكربى 

االحتاد الدويل لرابطات حقـوق     ، و منظمة رصد حقوق اإلنسان   وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، و      
  ).ضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيبأي (اإلنسان

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب اخلبري املستقل على األسئلة وقّدم مالحظاته اخلتامية  - ١٠٣

  .ببيان ختامي) باسم جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مصر   - ١٠٤

  الة حقوق اإلنسان يف الصومالاخلبري املستقل املعّين من قبل األمني العام واملعين حب

ببيـان،  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠، املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ١٠٥
ان ـوق اإلنس ـالة حق ـبصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية اخلبري املستقل املعّين من قبل األمني العام واملعين حب              

  .يف الصومال

ال، ـويف اجللسة ذاهتا، أدىل اخلبري املستقل املعّين من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصوم                  - ١٠٦
  .غامن النجار، ببيان

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل الصومال ببيان بصفته ممثل البلد املعين  - ١٠٧

  :، أدىل املذكورون أدناه ببياناتوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا  - ١٠٨

  ، وسويسرا، وكندا؛)باسم االحتاد األورويب(إيطاليا، وسلوفينيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

  السودان؛: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

  .منظمة رصد حقوق اإلنسان: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

  .اهتا، قّدم اخلبري املستقل مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة ذ  - ١٠٩

) باسم دول اجملموعة األفريقيـة    (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠ا، املعقودة يف    ـة ذاهت ـويف اجللس   - ١١٠
  .ببيان ختامي
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   اختيار وتعيني أصحاب الواليات- ياء 

 ٥/١أصحاب واليات وفقاً لقرار اجمللـس       ، عّين اجمللس    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ١١١
  ).انظر املرفق اخلامس(

  :ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١١٢

باسم (االحتاد الروسي، وأوروغواي، إيطاليا، وباكستان، والربازيل       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، وكندا،  )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (بوليفيا، وسويسرا، والصني    و،  )جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     

  ومصر، واهلند؛

إسرائيل، وإكوادور، وتركيا، واجلزائر، وشيلي، وفلسطني، واملغـرب،        : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  والواليات املتحدة األمريكية؛

الرابطة الدولية حلقوق الشعوب    لعفو الدولية، و  منظمة ا : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين- ومنظمة الشمال ، وحتريرها

   انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان- كاف 

ب ، بانتخا ٥/١، قام جملس حقوق اإلنسان، وفقاً لقراره        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٨يف اجللسة     - ١١٣
) Corr.1 و A/HRC/7/64(وكان معروضاً على اجمللس مذكرة من األمـني العـام           .  خبرياً لدى جلنته االستشارية    ١٨

  .، وبيانات السرية الذاتية للمرشحني٦/١٠٢قائمة أمساء املرشحني لالنتخاب، وفقاً للمقرر تتضمن 

بق، نظراً ألن البداية كانت من الصفر بالنسبة        وانتخب اجمللس األعضاء التالية أمساؤهم، بالتزكية ووفقاً للسوا         - ١١٤
  .للمرشحني من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب

  الدول األفريقية

  كينيا  السيد برناردز أندروز نياموايا مودو  
  مصر  السيدة مىن ذو الفقار  
  املغرب  السيدة حليمة مبارك ورزازي  
  شيوسموري  السيد ديروجالل سيتلسينغ  
  نيجرييا  السيد بابا كورا كايغاما  

  الدول اآلسيوية

  باكستان  السيد أنصار أمحد بورين  
  مجهورية كوريا  السيدة تشونغ شينسونغ  
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  الصني  السيد شيكيو شني  
  الفلبني  كيسومبينغ. السيدة بوريفيكاثيون ف  
  اليابان  السيد شيغاكي ساكاموتو  

  دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  شيلي  أنطونيو بنغوا كابيّوخوسيه لسيد ا  
  كوبا  السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس  
  املكسيك  السيد هكتور فيلييب فكس فيّريو  

وانتخب، يف اجللـسة    ) A/HRC/7/Misc.1(وكان معروضاً على اجمللس مذكرة من األمانة وبطاقات اقتراع            - ١١٥
  :ذاهتا، األعضاء التالية أمساؤهم باالقتراع السري

  ول أوروبا الشرقيةد

  االحتاد الروسي  السيد فالدميري كارتاشكني  
  أذربيجان  السيد لطيف ُحسينوف  

  أوروبا الغربية ودول أخرى

  أملانيا  يفان هايرتتالسيد فولفغانغ ش  
  سويسرا  السيد جان زيغلر  
  فرنسا  السيد إميانويل ديكو  

انظـر  ( فترة والية كل عضو يف اللجنة االستشارية         س، عن طريق إجراء قرعة،    ـويف اجللسة ذاهتا، قرر اجملل      - ١١٦
  ).املرفق السادس

   اعتماد تقرير الدورة- الم 

 نائب الرئيس ببيان خبصوص مشروع تقرير - ، أدىل املقرر ٢٠٠٨أبريل / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     - ١١٧
  ).A/HRC/7/L.10(اجمللس 

  .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة  - ١١٨

  .وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرر مبهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية  - ١١٩

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي  - ١٢٠
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة الـسامية         - ثانياً 
  حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية واألمني العام

  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة األم- ألف 

، أدلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ببيـان خبـصوص     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧، املعقودة يف    ١١يف اجللسة     - ١٢١
  ).A/HRC/7/38(تقريرها السنوي 

انات، ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو جورجيا وسري النكا والسنغال والسودان وكولومبيا وكينيا واملكسيك ببي               - ١٢٢
  .بصفتهم ممثلي بلدان معنية

، أدىل املذكورون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧، املعقودتني يف    ١٢ و ١١وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللستني          - ١٢٣
  :أدناه ببيانات

باسـم  (االحتاد الروسي، وأملانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسـم االحتـاد األورويب  (، والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا     )ملؤمتر اإلسالمي منظمة ا 

، واململكـة  )باسم جمموعة الدول األفريقيـة (وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر         
  ا، واهلند، وهولندا، واليابان؛املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجريي

إسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وبلجيكا، وتايلند، وتركيـا، وتـونس،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، والسويد، وشيلي، ولكسمربغ، وليختنشتاين، 

  ويج، والنمسا، ونيبال، ونيوزيلندا، وهاييت، والواليات املتحدة األمريكية؛واملغرب، وملديف، والنر

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

املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان    منظمة العفو الدولية، و   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، )املركز اآلسيوي للموارد القانونية، وباكس روماناأيضاً باسم ) (آسيامنتدى ( والتنمية

جلنة ، و الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها    و،  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    ، و جلنة احلقوقيني الدولية  و
  .هيئة رصد األمم املتحدةقرن احلادي والعشرين، و اجلنوب يف ال-  ومنظمة الشمال ،رصد حقوق احملامني يف كندا

ابت املفوضة الـسامية عـن األسـئلة وقـّدمت          ـ، أج ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧، املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     - ١٢٤
  مالحظاهتا اخلتامية

   تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام- باء 

وكيل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقريرين مـن        ، قّدم   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ ، املعقودة يف  ١٣يف اجللسة     - ١٢٥
إعداد املفوضة السامية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتقريراً مشتركاً من إعداد األمني العام واملفوضـة الـسامية                 

  .حلقوق اإلنسان
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 وقربص وكمبوديا وكولومبيـا ونيبـال ببيانـات    ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو أفغانستان وأوغندا وغواتيماال   - ١٢٦
  .بصفتهم ممثلي بلدان معنية

  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٢٧

  كوبا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛: ممثال الدولتني العضوين يف اجمللس  )أ(  

  تركيا، واجلماهريية العربية الليبية، واليونان؛: اقبون عن الدول التاليةمر  )ب(  

  ؛جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  

، ومبيـة الكولجلنة احلقـوقيني    منظمة العفو الدولية، و   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
الرابطـة الدوليـة   مؤسسة دانييل ميتران، و   :  احلريــات - منظمة فرنسا   أيضاً باسم    ( العامل الثالث  - مركز أوروبا   و

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيمـا بـني         ، واالحتاد الدويل للنقابات العمالية، و     حلقوق الشعوب وحتريرها  
  .االحتاد العاملي لنقابات العمال، و)احلريةالرابطة النسائية الدولية للسلم و، والشعوب

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية، وتركيا، وسري النكا، وقربص، وكولومبيا، ونيبـال                 - ١٢٨
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل تركيا ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة احلق يف الرد. ببيانات يف إطار ممارسة احلق يف الرد

 يف نوقـشت تقارير أخرى وكيل املفوضة السامية ، قّدم ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ١٢٩
  ).انظر الفصلني الثالث والتاسع(إطار البنود ذات الصلة 

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- جيم 

  نتكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا

 A/HRC/7/L.8/Rev.1، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ١٣٠
املقّدم من كوبا والذي شاركت يف تقدميه إكوادور، وأوروغواي، ومجهورية إيران اإلسالمية، وبوليفيا، وبـيالروس،               

. قراطية، وزمبابوي، وسري النكا، وكوبا، ونيكـاراغوا      واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدمي      
  .وانضم االحتاد الروسي والصني وموزامبيق يف وقت الحق إىل مقدمي القرار

  .على مشروع القرار) A/HRC/7/L.40(ويف اجللسة ذاهتا، أبلغ الرئيس اجمللس أن مصر قد سحبت تعديلها   - ١٣١

  . من املنطوق١قيحاً شفوياً ملشروع القرار وذلك بتعديل الفقرة ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل كوبا تن  - ١٣٢

  .وأدىل ممثل سري النكا ببيان خبصوص مشروع القرار  - ١٣٣

وسويسرا وكنـدا   ) اجمللسيف  أعضاء  اليت هي   باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (وأدىل ممثلو سلوفينيا      - ١٣٤
  .ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت
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، أُجري تصويت )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس      (وبناًء على طلب ممثل سلوفينيا        - ١٣٥
 أصـوات،   ١٠ صوتاً مقابل    ٣٤واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بأغلبية        . مسجل على مشروع القرار   

  :كما يليوجرى التصويت .  أعضاء عن التصويت٣وامتناع 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغـواي، وباكـستان،            :ملؤيدونا
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا،          
والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبـا،          

، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس،         ومايل
  ؛ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ورومانيا، وسلوفينيا، وفرنـسا، وكنـدا،             :املعارضون
  ؛لنداواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهو

  .مجهورية كوريا، وسويسرا، واليابان  :املمتنعون  

  .وأدىل ممثل مجهورية كوريا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ١٣٦

، أدىل ممثل اجلزائر بتعليق عام خبصوص اعتمـاد القـرار   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١، املعقودة يف   ٤٣ويف اجللسة     - ١٣٧
  ).٧/٢ر اجلزء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظ(
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تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان املدنيـة            - ثالثاً 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،     

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية
   حلقات النقاش- ألف 

  حلقة نقاش بشأن األهداف الطوعية حلقوق اإلنسان واملناقشة العامة املتصلة هبا

بشأن األهداف   ، ُعقدت حلقة نقاش   ٦/٢٦، وعمالً بالقرار    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥، املعقودة يف    ٧يف اجللسة     - ١٣٨
أندرو كالبام، وعبد الواحـد راضـي، وماهينـدا         : الطوعية حلقوق اإلنسان أدىل فيها اخلرباء التالية أمساؤهم ببيانات        

  .ساماراسينغ، وباولو فانوشي، وجياين فرينييت

  :اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببياناتيف ملناقشة العامة اليت أعقبت ذلك ويف ا  - ١٣٩

، وبنغالديش، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(أوروغواي، وباكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
باسم جمموعة الدول    ()٣(، وسويسرا، والصني، وفرنسا، وفلسطني    )باسم االحتاد األورويب  (ومجهورية كوريا، وسلوفينيا    

  ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، ونيكاراغوا، واليابان؛)العربية

  األرجنتني، وآيرلندا، والربتغال، واجلزائر، وسنغافورة، وكولومبيا، والتفيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(

  .التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني:  التاليةاملراقب عن املنظمة غري احلكومية  )ج(

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل كل من السيد راضي، والسيد ساماراسينغ، والسيد فانوشي مبالحظات ختامية  - ١٤٠

  حلقة نقاش بشأن احلوار بني الثقافات حول حقوق اإلنسان

بشأن احلوار بني الثقافـات حـول    لقة نقاش ، ُعقدت ح  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة     - ١٤١
محيدو ضياء، ويان هيننغسون، واملطران كرييل مطران : وحتدث اخلرباء التالية أمساءهم يف اجللسة العامة. حقوق اإلنسان

  .إيفانز. الربوفيسور مالكومل د وأدار حلقة النقاش. منطقة مسولينسك وكاليننغراد، وشاندرا مظفر، وأومور أوهون

  : ويف املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٤٢

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (أذربيجان، وإيطاليا، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
باسـم جمموعـة الـدول       ()١(سطني، والصني، والفلبني، وفل   )باسم االحتاد األوريب  (والربازيل، وبنغالديش، وسلوفينيا    

  ، واململكة العربية السعودية، ونيجرييا، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وقطر، وكندا، وكوبا، ومصر )العربية

، وتركيا، وتونس، واجلزائـر، والعـراق،       ) اإلسالمية - مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  ويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛وفنلندا، واملغرب، والنر
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  املراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(

صندوق بيكيت للحرية الدينية، والـشبكة القانونيـة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
 لذاتية لشعوب األنديز األصلية،   اللجنة القانونية من أجل التنمية ا     اإليدز، و /الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية     

، واالحتاد  )أيضاً باسم مؤسسة احلكيم   (واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان          
أيضاً باسم املنظمة الدولية املشتركة بني األديان، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملـشتغالت             (الدويل للجامعيات   

 احلرة، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تـؤثر يف                 باملهن
 القانون يف خدمة اإلنسان، واجمللس      - أيضاً باسم منظمة احلق     (، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان      )صحة املرأة والطفل  

سيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، والطائفة البهائيـة الدوليـة، ومركـز القـاهرة     االستشاري األنغليكاين، واملنتدى اآل  
، وهيئة الفرانسيسكان )Conectas Dereitos Humanos(لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة اتصاالت حقوق اإلنسان 

دولية للحرية الدينيـة،    ، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة ال      )كويكرز(الدولية، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور      
وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد اللوثري العاملي، ومركز املعلومات بشأن حقوق اإلنـسان يف الفلـبني، واللجنـة                 

  .اإلسالمية حلقوق اإلنسان، ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم الباسك

املطران كرييل مطـران  : لتالية أمساؤهم على األسئلة وأبدوا بعض املالحظاتويف اجللسة ذاهتا، أجاب اخلرباء ا       - ١٤٣
كما قدم السيد إيفـانز، مـدير       . منطقة مسولينسك وكاليننغراد، والسيد هيننغسون، والسيد مظفر، والسيد أورهون        

  . املناقشة، مالحظاته اخلتامية

   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- باء 

  عين حبقوق اإلنسان للمهاجريناملقرر اخلاص امل

، عرض املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين،         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧، املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     - ١٤٤
  ) .Add.1-2 وA/HRC/7/12الوثيقة (خورخي بوستامنيت، تقريره 

  . بلداً معنياًويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل الواليات املتحدة األمريكية، بوصفها  - ١٤٥

 ،٢٠٠٨مارس / آذار٨ و٧ املعقودتني يف ١٤ و١٣ويف أثناء احلوار التفاعـلي الـذي أعقب ذلك يف اجللستني        - ١٤٦
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاص

الربازيل، وبـنغالديش،   االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان، و    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، والسنغال، والفلبني، واملكسيك، ونيجرييا؛)باسم االحتاد األورويب(وسري النكا، وسلوفينيا 

  إكوادور، وتركيا، واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(

ريات املدنية، ورابطـة املـواطنني      االحتاد األمريكي للح  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(
أيضاً باسم املنظمة الدولية للعمل     (العامليني، واللجنة الدولية الحترام وتنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب           

  . ، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان)من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى
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  . ويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص على األسئلة املطروحة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  - ١٤٧

املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مـشروعة علـى                 
  التمتع حبقوق اإلنسان

، عرض املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقـاء          ٢٠٠٨س  مار/ آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ١٤٨
املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، أوكيشوكوو إيبيـانو، تقريـره           

  ).Add.1-3 وA/HRC/7/21الوثيقة (

  .نين معنييتحدة ببيانني، بوصفهما بلدويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال أوكرانيا ومجهورية ترتانيا امل  - ١٤٩

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٠، املعقودتني يف    ١٥ و ١٤ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٥٠
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاص

  الديش، ونيجرييا؛االحتاد الروسي، وبنغ: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(

املدافعون عن حقوق اإلنـسان، والرابطـة النـسائية         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ب(
  .الدوليـة للسلم واحلرية

  .، املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب املقرر اخلاص على األسئلة املطروحة وأدىل مبالحظاته اخلتامية١٥ويف اجللسة   - ١٥١

   املعين باالحتجاز التعسفيالفريق العامل

 مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز      - ، عرضت رئيسة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ١٥٢
  ). Add.1-4و A/HRC/7/4الوثيقة (التعسفي، ليلى زروقي، تقريرها 

  .ببيانات، بوصفها بلداناً معنيةويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو أنغوال، وغينيا االستوائية، والنرويج   - ١٥٣

، ٢٠٠٨مـارس  /  آذار١٠، املعقودتني يف ١٥ و١٤ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني          - ١٥٤
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقررة اخلاصة

باسـم  (يل، ومجهورية كوريا، وسـلوفينيا      االحتاد الروسي، والرباز  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وكندا، وكوبا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية؛)االحتاد األوريب

  بيالروس، والسودان، والعراق، وموريتانيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(

  ن؛املركز النروجيي حلقوق اإلنسا: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(

الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعـة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
، ومنظمة بدائل التنمية مع املرأة من أجـل  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية   أيضاً باسم   (اإليدز  /البشرية
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، وجلنة احلقـوقيني الكولومبيـة،   )سرة، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان  عهد جديد، واالحتاد من أجل املرأة وختطيط األ       
، واملنظمة الدولية املشتركة بني األديـان، واالحتـاد         )كويكرز(واحتاد املرأة الكوبية، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور        

أيـضاً  (ية ملناهضة التعذيب    اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراض، واملنظمة العامل         
  ).باسم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان

ـ    - ، املعقودة يف اليوم ذاته، أجابت الرئيسة        ١٥ويف اجللسة     - ١٥٥ ـ  ـ املقررة على األسئل ة وأدلـت   ـة املطروح
  .مبالحظاهتا اخلتامية

  .ارساً حق الرد، أدىل ممثل املغرب ببيان مم٢٠٠٨مارس / آذار١١، املعقودة يف ١٦ويف اجللسة   - ١٥٦

ـ  ـق الشع ـة ح ـالفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارس           ي ـوب ف
  تقرير مصريها

 مقرر الفريق العامل املعـين باسـتخدام   - ، عرض رئيس  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ١٥٧
ان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها، خوزيه غوميز ديـل بـرادو،              املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنس    

  ).Add.1-5 وA/HRC/7/7الوثيقة (تقريره 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال بريو وشيلي ببيانني، بوصفهما بلدين معنيني  - ١٥٨

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٠يف  ، املعقودتني   ١٥ و ١٤ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٥٩
  : املقرر- أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل الرئيس 

  ؛)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(االحتاد الروسي، وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(

وكولومبيـا، وهنـدوراس،    ،  ) البوليفارية - مجهورية  (العراق، وفرتويال   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  والواليات املتحدة األمريكية؛

  .االحتاد األفريقي: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(

  . املقرر على األسئلة املطروحة وأدىل مبالحظاته اخلتامية-، املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب الرئيس ١٥ويف اجللسة   -١٦٠

   االختفاء القسريالفريق العامل املعين حباالت

 مقرر الفريق العامـل املعـين حبـاالت    - ، عرض رئيس   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ١٦١
  ).Add.1-2 وA/HRC/7/2الوثيقة (االختفاء القسري، سانتياغو كوركويرا كابيزوت، تقريره 

  .صفهما بلدين معنينيويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال السلفادور وهندوراس ببيانني، بو  - ١٦٢
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، أدىل  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١١، املعقـودة يف     ١٦ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللـسة             - ١٦٣
  : املقرر- املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل الرئيس 

، )ر اإلسـالمي  باسم منظمـة املـؤمت    (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، والفلبني، واملكسيك؛)باسم االحتاد األورويب(والربازيل، وبريو، وسلوفينيا 

األرجنتني، وأستراليا، وبوتان، وتايلند، واجلزائر، وشيلي، وكولومبيـا،        : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  واملغرب، ونيبال؛ 

  طنية املكسيكية حلقوق اإلنسان؛اللجنة الو: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(

أيضاً باسم الـشبكة اآلسـيوية      (حركة التصاحل الدولية،    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
للشعوب األصلية والقبلية، واللجنة الدولية الحترام وتنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وهيئـة التـضامن               

مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، وحركة مناهضة العنـصرية  :  وفرنسا احلرياتللنساء األفريقيات، 
  .، واحتاد العمل النسائي)وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، وباكس رومانا، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراض

  .قرر على األسئلة املطروحة وأدىل مبالحظاته اخلتامية امل-، املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب الرئيس ١٧ويف اجللسة   -١٦٤

  املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، عرض املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ١٦٥
  ).Add.1-2 وA/HRC/7/8الوثيقة ( األطفال يف املواد اإلباحية، خوان ميغيل بيتيت، تقريره األطفال واستغالل

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل املكسيك ببيان بوصفها بلداً معنياً  - ١٦٦

، أدىل ٢٠٠٨مـارس  / آذار١١املعقـودة يف   ١٦ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلـك يف اجللـسة            - ١٦٧
  :أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاصاملذكورون 

، )باسـم االحتـاد األوريب    (أوروغواي، والربازيـل، وسـلوفينيا      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وماليزيا؛)باسم جمموعة الدول العربية ()٣(وفلسطني

، وبـيالروس،   ) اإلسـالمية  - رية  مجهو(األرجنتني، وإسرائيل، وإيران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  وتونس، والسودان، وليختنشتاين، واملغرب، والنرويج، ونيوزيلندا؛

  .محلة اليوبيل: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(

  .، املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب املقرر اخلاص على األسئلة املطروحة وأدىل مبالحظاته اخلتامية١٧ويف اجللسة   - ١٦٨
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  املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، عرض املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ١٦٩
  ).Add.1-7 وA/HRC/7/3الوثيقة (يد نوواك، تقريره املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفر

، أدىل ممثلو إندونيـسيا، وبـاراغواي،       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١ و ١٠، املعقودتني يف    ١٦ و ١٥ويف اجللستني     - ١٧٠
  .وتوغو، وسري النكا، ونيجرييا ببيانات، بوصفها بلداناً معنية

، أدىل  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١١، املعقـودة يف     ١٦ ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللـسة           - ١٧١
  :املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاص

باسم االحتاد  (، وسلوفينيا   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وكندا، واملكسيك؛)األورويب

بلجيكا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسودان، وشيلي، وكينيـا،        : دول التالية املراقبون عن ال    )ب(
  وليختنشتاين، واملغرب، والنرويج، والنمسا، ونيبال؛

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف توغو، واللجنـة        : املراقبان عن مؤسستني وطنيتني حلقوق اإلنسان       )ج(
  الوطنية حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا؛

منظمة العفو الدولية، ورابطة منع التعـذيب، وجلنـة         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
احلقوقيني الكولومبية، وهيئة الفرانسيسكان الدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة الدوليـة حلقـوق الـشعوب               

باسم منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعـين بـاملرأة،     (ضة التعذيب   وحتريرها، واحتاد العمل النسائي، واملنظمة العاملية ملناه      
اإليدز، ومركز الريادة العاملية النسائية، واالحتاد الـدويل    /والشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية       

  ). القانون والتنميةاملسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب، واجمللس الدويل لتأهيل ضحايا التعذيب، ومنظمة

، أدىل ممثلو تايلند، وتونس، وسري النكـا، ونيجرييـا      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة     - ١٧٢
  .ببيانات ممارسةً حلق الرد

، أجاب املقرر اخلاص على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    ١٧ويف اجللسة     - ١٧٣
  .يةمبالحظاته اخلتام

  املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

، عرض املقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف التمتـع            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ١٧٤
  ).Add.1-4 وCorr.1 وA/HRC/7/11الوثيقة (تقريره  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بول هنت،

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو إكوادور، وأوغندا، والسويد، وكولومبيا ببيانات، بوصفها بلدانا معنية  - ١٧٥
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 ،٢٠٠٨مارس / آذار١٢ و١١، املعقودتني يف ١٨ و ١٧ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            -١٧٦
  :يانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاص املذكورون أدناه ببأدىل

، والربازيـل، وبـريو،     )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وقطر، وكوبا، ومصر، واليابان؛)باسم االحتاد األوريب(وسلوفينيا 

   وتايلند، ولكسمربغ، واملغرب، ونيوزيلندا؛إسرائيل، وبلجيكا،: املراقبون عن الدول التالية  )ب(

  املراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(

  صندوق األمم املتحدة للسكان؛: املراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املعنية  )د(

  .اللجنة الوطنية األوغندية حلقوق اإلنسان: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ه(

، أجاب املقرر اخلاص على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ١٧٧
  .مبالحظاته اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

، عرض املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلر،          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ١٧٨
  ).Add.1-3 وA/HRC/7/5الوثيقة (يره تقر

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال بوليفيا وكوبا ببيانني، بوصفهما بلدين معنيني  - ١٧٩

 ،٢٠٠٨مارس / آذار١٢ و١١، املعقودتني يف ١٨ و ١٧ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٨٠
  :ألسئلة إىل املقرر اخلاصأدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض ا

االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغـواي، والربازيـل،        : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
باسـم   ()١(، والصني، وفلـسطني   )باسم االحتاد األورويب  (وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا       

  ، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛)أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية(زيا، ومصر ، وكوبا، ومالي)جمموعة الدول العربية

، وبلجيكا، وبيالروس، وتونس، واجلزائر،     ) اإلسالمية - مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
وفييت نام، وكوت ديفـوار،     ،  ) البوليفارية - مجهورية  (واجلمهورية العربية السورية، وزمبابوي، والسودان، وفرتويال       

  ولكسمربغ، وليسوتو، واملغرب، والنرويج؛

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

أيضاً باسم منظمة فرنسا    ( العامل الثالث    - مركز أوروبا   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
، واحتاد املرأة الكوبية،    )ن، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب        مؤسسة دانييل ميترا  : احلريات
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وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، واالحتاد الـدويل حلركـات البـالغني        
  .الريفيني الكاثوليكيني

، أجاب املقرر اخلاص على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ١٨١
  .مبالحظاته اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري

، عرض املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ١٨٢
  ).Add.1-3 وA/HRC/7/14الوثيقة (بو، تقريره الرأي والتعبري، أمبيي ليغا

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال أذربيجان وأوكرانيا ببيانني، بوصفهما بلدين معنيني  - ١٨٣

 ،٢٠٠٨مارس / آذار١٢ و١١، املعقودتني يف ١٨ و ١٧ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٨٤
  : ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاصأدىل املذكورون أدناه ببيانات

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (االحتاد الروسي، وأملانيا، وباكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، وكندا،  )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(، وسويسرا، وفلسطني  )باسم االحتاد األورويب  (ومجهورية كوريا، وسلوفينيا    

  ليزيا، ومصر، واهلند؛وكوبا، وما

  ، وملديف، والنرويج، ونيوزيلندا؛) اإلسالمية-مجهورية (أستراليا، وإيران : املراقبون عن الدول التالية  )ب(

منظمة العفو الدولية، ومنظمة دميقراطيي الوسط الدولية، : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(
واألخالقية، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الـشعوب، ومنظمـة      واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية     

  ".مراسلون بال حدود"

، أجاب املقرر اخلاص على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة     - ١٨٥
  .مبالحظاته اخلتامية

  .ي النكا، ومصر ببيانات ممارسةً حلق الردويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو أوكرانيا، وسر  - ١٨٦

  املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

، عرضت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     - ١٨٧
  ).Add.1-5 وA/HRC/7/6الوثيقة (وعواقبه، ياكني إرتورك، تقريرها 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو اجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغانا ببيانات، بوصفها بلداناً معنية  - ١٨٨
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، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٢، املعقودتني يف    ٢٠ و ١٩ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٨٩
  :ئلة إىل املقررة اخلاصةأدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األس

باسم منظمـة   (االحتاد الروسي، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
، وسويـسرا،  )باسم االحتاد األورويب(، والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وزامبيا، وسلوفينيا    )املؤمتر اإلسالمي 

  ، وكوبا، ومصر، واململكة العربية السعودية، ونيجرييا، وهولندا؛)جمموعة الدول العربيةباسم  ()١(وغواتيماال، وفلسطني

باسم جمموعة  (أستراليا، وإسرائيل، وبلجيكا، وتركيا، والسويد، وليتوانيا       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  يا، والنرويج، ونيوزيلندا؛، وليختنشتاين، واملغرب، وملديف، وموريتان)دول الشمال األورويب وحبر البلطيق

  صـندوق األمـم   : املراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة واملنظمـات املعنيـة             )ج(
  املتحدة للسكان؛

احتاد املرأة الكوبية، واالحتاد الدويل لرابطات حقـوق        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(
  ).عاملية ملناهضة التعذيبأيضاً باسم املنظمة ال(اإلنسان 

، أجابت املقررة اخلاصة على األسئلة املطروحة وأدلـت    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     - ١٩٠
  .مبالحظاهتا اخلتامية

اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والدين اخلارجي على التمتع الكامـل جبميـع حقـوق                 
  ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاإلنسان، وخباص

، عرض اخلبري املستقل املعين بآثار سياسـات اإلصـالح          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     - ١٩١
االقتصادي والدين اخلارجي على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                

  ).Add.1 وA/HRC/7/9الوثيقة (مودهو، تقريره نياموايا  أندرو زوالثقافية، برنارد

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل بوركينا فاسو، بوصفها بلداً معنياً  - ١٩٢

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٢، املعقودتني يف    ٢٠ و ١٩ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٩٣
  :نات ووجهوا بعض األسئلة إىل اخلبري املستقلأدىل املذكورون أدناه ببيا

، والربازيل، وبـنغالديش،    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وكوبا؛)باسم االحتاد األورويب(وسلوفينيا 

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

اللجنة األفريقية للمرشدين الـصحيني وحقـوق       : اقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     املر  )ج(
مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدوليـة      : أيضاً باسم فرنسا احلريات   ( العامل الثالث    - اإلنسان، ومركز أوروبا    
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وب، والرابطة النسائية العاملية حلقوق الشعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشع
  ).من أجل السالم واحلرية

، أجاب اخلبري املستقل على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     - ١٩٤
  .مبالحظاته اخلتامية

  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصرا من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

، عرض املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بوصفه عنصراً         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     - ١٩٥
  ).Add.1-4 وA/HRC/7/16الوثيقة (من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، ميلون كوثاري، تقريره 

  .ات، بوصفها بلداناً معنيةويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو إسبانيا، وجنوب أفريقيا، وكندا ببيان  - ١٩٦

 ،٢٠٠٨مارس / آذار١٣ و١٢، املعقودتني يف ٢١ و ٢٠ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني            - ١٩٧
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املقرر اخلاص

، )باسـم االحتـاد األورويب    (وسـلوفينيا   أملانيا، والربازيل، وبريو،    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، واملكسيك؛ )باسم جمموعة الدول العربية ()٣(وفلسطني

 - مجهورية  (، وتركيا، والسودان، وفرتويال     ) اإلسالمية - مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  ، ونيبال؛)البوليفارية

  صـندوق األمـم   : خصـصة واملنظمـات املعنيـة     املراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املت        )ج(
  املتحدة للسكان؛

  .مكتب أمني املظامل يف إسبانيا: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )د(

، أجاب املقرر اخلاص على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ١٩٨
  .مبالحظاته اخلتامية

  ملعين بقضايا األقلياتاخلبري املستقل ا

، عرضت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غـاي         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     - ١٩٩
  ).Add.1-3 وA/HRC/7/23الوثيقة (ماكدوغال، تقريرها 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل فرنسا ببيان، بوصفها بلداً معنياً  - ٢٠٠

 ،٢٠٠٨مارس / آذار١٣ و١٢، املعقودتني يف ٢١ و ٢٠وار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني        ويف أثناء احل    - ٢٠١
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل اخلبرية املستقلة
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، )باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وكندا؛ )باسم االحتاد األورويب( وبنغالديش، وسري النكا، وسلوفينيا والربازيل،

، وبوتان، ومجهورية مقـدونيا     ) اإلسالمية - مجهورية  (إستونيا، وإيران   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  اليوغوسالفية السابقة، وكينيا، والتفيا، والنمسا، ونيبال، وهنغاريا؛

منتـدى  (املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنميـة       : ري احلكومية التالية  املراقبون عن املنظمات غ     )ج(
، والطائفة البهائية الدولية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، واملدافعون عـن حقـوق                )آسيا

مييز والعنـصرية، واملنظمـة     اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال الت           
أيضاً باسم احلركة الدوليـة     (الدولية لتنمية موارد السكان األصليني، ومحلة اليوبيل، والتجمع الدويل حلقوق األقليات            

، )ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، واالحتاد اللوثري العاملي، وباكس رومانا
  .اإلسالمي العامليواملؤمتر 

، أجاب اخلبري املستقل على األسـئلة املطروحـة وأدىل          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ٢٠٢
  .مبالحظاته اخلتامية

   املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان- جيم 

 عرضت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني         ،٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     - ٢٠٣
  ).Add.1-4 وA/HRC/7/28الوثيقة (تقريرها  عن حقوق اإلنسان، هينا جيالين،

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو إندونيسيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا ببيانات، بوصـفها                - ٢٠٤
  . بلداناً معنية

، ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢، املعقودتـني يف    ٢١ و ٢٠يف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللستني          و  - ٢٠٥
  :أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسئلة إىل املمثلة اخلاصة

، )ميباسم منظمة املؤمتر اإلسال   (االحتاد الروسي، وأملانيا، وباكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(
  ، وسويسرا، وغواتيماال، وكندا، ومصر؛)باسم االحتاد األورويب(والربازيل، وبنغالديش، وسلوفينيا 

د، وكولومبيا، وليختنشتاين، والنـرويج، والواليـات       ـآيرلندا، وتايلن : املراقبون عن الدول التالية     )ب(
  املتحدة األمريكية؛

) منتدى آسـيا  (اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     املنتدى  : مراقبون عن منظمات غري حكومية هي       )ج(
أيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومركز التنظيم والبحث والتعليم، ومنتدى املنظمات غري احلكومية املعين    (

 بالتنميـة   ، ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً، ومنتدى املنظمات غري احلكومية املعين         )بالتنمية اإلندونيسية، وباكس رومانا   
أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطـات      (اإلندونيسية، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب          

  ).حقوق اإلنسان
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ـ          / آذار ١٢، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     - ٢٠٦ ت ـمارس، أجابت املمثلة اخلاصة على األسـئلة املطروحـة وأدل
  .مبالحظاهتا اخلتامية

، واجلمهورية العربية السورية، وزمبابوي ببيانـات       ) اإلسالمية - مجهورية  (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو إيران         - ٢٠٧
  .ممارسةً حلق الرد

   املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية- دال 

 لألمني العام املعين مبنـع اإلبـادة        ، أدىل املستشار اخلاص   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     - ٢٠٨
 ٢٨ املـؤرخ    ٤/١٠٤، عمالً مبقرر اجمللـس      )A/HRC/7/37الوثيقة  (اجلماعية، فرانسيس دينغ، ببيان وعرض تقريره       

  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

، أدىل املذكورون أدناه ببيانات ووجهوا بعض األسـئلة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨، املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     - ٢٠٩
  :ملستشار اخلاصإىل ا

باسم االحتـاد  (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وبنغالديش، وسلوفينيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
أيضاً باسم آيسلندا، وبنن، وبوتسوانا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، والدامنرك، وزامبيا، وغانـا،             ()٤(، والسويد )األورويب

  ، وسويسرا؛)ويجوفنلندا، وليسوتو، ومايل، والنر

  إثيوبيا، وأرمينيا، وإسرائيل، وبلجيكا، وكينيا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

مارس، أجاب املستشار اخلـاص علـى األسـئلة املطروحـة وأدىل     / آذار١٨ املعقودة يف ، ويف اجللسة ذاهتا    - ٢١٠
  .مبالحظاته اخلتامية

كما أدىل ممثـل  . ببيانني ممارسةً حلق الرد  )  اإلسالمية - مجهورية  (ران  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال إسرائيل وإي        - ٢١١
  .ببيان ممارسة حلق الرد مرةً ثانية)  اإلسالمية- مجهورية (إيران 

 من جدول األعمال واملناقـشة      ٣التقارير املقدمة مبوجب البند       - هاء 
  العامة املتعلقة بالبند املذكور

   السامية حلقوق اإلنسان واألمني العامالتقارير اليت أعدها كل من املفوضية

، عرض نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان التقارير اليت ٢٠٠٨مارس / آذار١٣، املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ٢١٢
كما عرض نائب املفوضـة الـسامية       . ٣أعدها كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام مبوجب البند            

  . ٩ و٥ة مبوجب للبندين التقارير املُعد

                                                      

  .دولة عضو يف اجمللس متحدثة باسم الدول األعضاء والدول املراقبة )٤(
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  ٣املناقشة العامة املتعلقة بالبند 

، أجرى اجمللس مناقشة عامة تتعلـق بالتقـارير   ٢٠٠٨مارس / آذار١٣ املعقودتني يف   ٢٢ و ٢١ يف اجللستني     - ٢١٣
  :، ويف أثناء تلك املناقشة أدىل املذكورون أدناه ببيانات٣املذكورة أعاله وبالبند 

باسـم االحتـاد    (االحتاد الروسي، وباكستان، والربازيل، وسلوفينيا      : اء يف اجمللس  ممثلو الدول األعض    )أ(  
، )األورويب، وألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وكرواتيـا              

  والسنغال، وفرنسا، وماليزيا، وهولندا، واليابان؛

باسم جمموعـة دول الـشمال      أيضاً  (مجهورية ترتانيا املتحدة، والدامنرك     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، ونيوزيلندا؛)أيضاً باسم جمموعة دول الشمال األورويب(، والسويد، والنرويج )األورويب

  املراقب عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛  )ج(  

  اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب؛: ساناملراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلن  )د(  

مؤسسة احلكيم، واملركز اآلسيوي للمـوارد القانونيـة   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )ه(  
، وجلنة رصد حقوق احملامني يف كندا، وبـاكس         )منتدى آسيا (أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية        (

 ورابطة املواطنني العامليني، والطائفة البهائية الدولية، وصندوق بيكيت للحرية الدينية، وهيئة الفرانسيـسكان              ،)رومانا
، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة      )الكويكرز(الدولية، ومجعية أخوية نوتردام، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور         

أيضاً باسم الشبكة اآلسـيوية للـشعوب األصـلية         (ية للمحامني الدوليني    الدولية للتعاون بني األديان، والرابطة الدول     
 اجلنوب يف القرن - والقبلية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، وجلنة رصد حقوق احملامني يف كندا، ومنظمة الشمال         

اً باسم هيئة التـضامن للنـساء   أيض(، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واالحتاد الدويل للجامعيات         )احلادي والعشرين 
األفريقيات، واجمللس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة، واالحتاد النسائي الدويل 
 للسالم العاملي، والرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية، واحلركة العاملية لألمهات، ومؤسسة القمة العامليـة               

، وحركة التصاحل الدولية، واالحتاد الـدويل للقـيم اإلنـسانية        )للمرأة، واملنظمة العاملية للمرأة، ومنظمة زونتا الدولية      
أيضاً باسم رابطة حقوق    (، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية       )أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي    (واألخالقية  

، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ومؤسسة مـارانغوبولس حلقـوق           )يكيةاإلنسان الدولية لألقليات األمر   
 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومركز معلومات حقوق اإلنسان يف الفلبني، ومجعية             - اإلنسان، ومنظمة الشمال    

د األمم املتحدة، واالحتاد العاملي الشعوب املهددة باالنقراض، واحتاد العمل النسائي، واحتاد احلقوقيني العرب، وهيئة رص
  .، واملؤمتر اإلسالمي العاملي) العامل الثالث، واحتاد املرأة الكوبية- أيضاً باسم مركز أوروبا (لنقابات العمال 

، وباكستان، وبـنن، وبـيالروس،      ) اإلسالمية - مجهورية  (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو أوزبكستان، وإيران          - ٢١٤
  .بوي، وسري النكا، والسودان، وشيلي، وكوبا، ومصر، واملغرب، واهلند، ببيانات ممارسةً حلق الردوتايلند، وزمبا
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   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- واو 

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

مشروع ) سم حركة عدم االحنياز   با(، عرض ممثل كوبا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩ يف اجللسة     - ٢١٥
وانضمت الصني يف وقت الحـق إىل       . ومن بوليفيا ) باسم حركة عدم االحنياز   ( املقدم من كوبا     A/HRC/7/L.5القرار  

  .مقدمي مشروع القرار

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت   - ٢١٦
  ).٧/٣ار القر

والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا علـى التمتـع                  
  الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املقدم  A/HRC/7/L.9مشروع القرار   ، عرض ممثل كوبا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ٢١٧
من كوبا، واشتركت يف تقدميه أوغندا، وبوليفيا، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،               

ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل         . ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وقطر، وموريتانيا، ونيكاراغوا     
ا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان، وبوركينا فاسو، وبيالروس، وتوغو، واجلزائر، وجيبويت، وزمبابوي، إثيوبي: من

  .، وفييت نام، وكينيا، وماليزيا، وموزامبيق) البوليفارية- مجهورية (والسودان، والصني، وفرتويال 

ه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع          من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتبا       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢١٨
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

لس ببيانني اجملاليت هي أعضاء يف ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب(وأدىل ممثال سري النكا وسلوفينيا   - ٢١٩
  .تعليالً للتصويت قبل التصويت

، أجري  )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٢٢٠
 صوتاً، ومل ميتنع أي عـضو  ١٣ صوتاً مقابل ٣٤واعُتمد مشروع القرار بأغلبية    . تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار    

  : كما يليوجرى التصويت . عن التصويت

الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،          االحتاد    :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا،           
والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل،          

قر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا،        وماليزيا، ومدغش 
  ونيكاراغوا، واهلند؛
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أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريـا، ورومانيـا، وسـلوفينيا،              :املعارضون
  لية، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشما              

  .وهولندا، واليابان

  .٧/٤ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٢٢١

  والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

املقدم  A/HRC/7/L.12، عرض ممثل كوبا مشروع القرار    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ٢٢٢
، وبوليفيا، وبيالروس، وتونس، واجلمهورية ) اإلسالمية- مجهورية (من كوبا، واشتركت يف تقدميه أوروغواي، وإيران 

 انضم إىل   ،ويف وقت الحق  . العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وجيبويت، وزمبابوي، ونيكاراغوا        
  .غالديش، والصنيمقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وبن

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٢٣
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل ممثل سري النكا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢٢٤

، أُجري  )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٢٢٥
 صوتاً، ومل ميتنع أي عـضو  ١٣ صوتاً مقابل ٣٤واعُتمد مشروع القرار بأغلبية    . تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار    

  : كما يليوجرى التصويت . عن التصويت

حتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،           اال  :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا،           
والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل،          

 ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا،         وماليزيا،
  ؛ونيكاراغوا، واهلند

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريـا، ورومانيـا، وسـلوفينيا،              :املعارضون
   الـشمالية،   وسويسرا، وفرنسا، وكندا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا            

  .وهولندا، واليابان

  .٧/٥ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٢٢٦

  والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات

 A/HRC/7/L.17، عرض ممثل النمسا مـشروع القـرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ٢٢٧
قدم من النمسا واشترك يف تقدميه االحتاد الروسي، وأرمينيا، وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوروغـواي، وأوكرانيـا،                امل
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وآيرلندا، وإيطاليا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريـا، ومجهوريـة     
ك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـاال،         مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنر   

وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى            
 انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل مـن         ويف وقت الحق،  . وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، وهنغاريا، واليونان     

  .أستراليا، وإكوادور، وأملانيا، وآيسلندا، والربازيل، وبوليفيا، وصربيا، وغواتيماال، وقربص، وكولومبيا، ومالطة

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٢٨
  ).انظر املرفق الثاين(ن آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية القرار م

  .واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٢٩

، أدىل ممثل بوتان بتعليق عام فيما يتصل باعتماد مشروع          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣ويف اجللسة     - ٢٣٠
  ).٧/٦زء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجل(القرار 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 A/HRC/7/L.20، عرض ممثل املكسيك مشروع القـرار  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ٢٣١
مينيا، وأوكرانيا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، املقدم من املكسيك واشترك يف تقدميه االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأر

والبوسنة واهلرسك، وبريو، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـاال،            
وآيرلندا وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كـل          . الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا     
إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوروغواي، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، وبنمـا،            : من

يا، وصربيا، وغواتيماال، وقربص، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وليتوانيا،         وبنن، وبولندا، ورومانيا، وسلوفين   
  .ومالطة، ومصر، ونيجرييا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واليونان

  .وأدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان فيما يتصل مبشروع القرار  - ٢٣٢

مـن   ٢٦ اجلديدة على املنطوق، وحذف الفقرة       ٣ شفوياً بإضافة الفقرة     ونقح ممثل املكسيك مشروع القرار      - ٢٣٣
  . من املنطوق٢٧ و٢٥ و٢٢ و١٨ و١٦ و١١ و٦ و٣املنطوق، وتعديل الفقرات 

   . واعُتمد مشروع القرار بصيغته املعدلة شفوياً، بدون تصويت  - ٢٣٤

  .يالً للتصويت بعد التصويتببيان تعل) أيضاً باسم ليختنشتاين والنرويج(وأدىل ممثل سويسرا   - ٢٣٥

، أدىل ممثلو إسبانيا، وبوتـان، وتركيـا، والـدامنرك          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣ويف اجللسة     - ٢٣٦
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل         (بتعليقات عامة فيما يتصل باعتماد مشروع القرار        

  ).٧/٧األول، القرار 
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  قرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسانوالية امل

 املقدم  A/HRC/7/L.23، عرض ممثل النرويج مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٢٣٧
ـ              واي، من النرويج واشتركت يف تقدميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأندورا، وأوروغ

وبلغاريا، وبوليفيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والـسويد، وسويـسرا، وشـيلي،              
وغواتيماال، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكـسيك، ومونـاكو، والنـرويج، ونيوزيلنـدا،          

 القرار كل من إستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوغندا، وآيـسلندا،          ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع      . وهنغاريا
وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبنما، وبولندا، وبريو، وتركيا، ومجهورية كوريـا، والـدامنرك، ورومانيـا،               

  .، وهولندا، واليابانوسلوفينيا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكوستاريكا، وكولومبيا، والنمسا، ونيكاراغوا

 ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل النرويج مشروع القرار شفوياً بتعديل عنوان القرار والفقرات                - ٢٣٨
  .من منطوقه

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٣٩
  ).انظر املرفق الثاين(إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية القرار من آثار 

  .وأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان، وبنغالديش، والصني، ومصر ، واهلند بيانات فيما يتصل مبشروع القرار  -٢٤٠

مدة، انظر اجلزء لالطالع على النص بصيغته املعت(واعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت   - ٢٤١
  ).٧/٨األول، الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

، عرض ممثال املكـسيك ونيوزيلنـدا مـشروع القـرار     ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٤٠يف اجللسة    - ٢٤٢
A/HRC/7/L.25          إسـرائيل، وإكـوادور،     املقدم من املكسيك ونيوزيلندا، واشتركت يف تقدميه إسبانيا، وأستراليا، و

وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتـسوانا،            
والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

ا، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وغانا، وغواتيماال، وفنلندا، وقـربص،            وجنوب أفريقي 
وقطر، والكامريون، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومـايل،             

ا الشمالية، وموريتانيا، وموريـشيوس، ومونـاكو،       واملكسيك، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند      
ويف وقت الحق، انضم إىل    . والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهاييت، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان        

ومجهورية إستونيا، وأملانيا، وأنغوال، وآيسلندا، وبنما، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،         : مقدمي مشروع القرار كل من    
، وكوستاريكا،  ) البوليفارية - مجهورية  (كوريا، والدامنرك، وصربيا، وغواتيماال، وغينيا، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال         

  .وكولومبيا، وليتوانيا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، واهلند، وهندوراس

  . من منطوقه٣ة ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل املكسيك مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقر  - ٢٤٣
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٤
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

الطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء ل(واعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت   - ٢٤٥
  ).٧/٩األول، الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

، عرض ممثـل االحتـاد الروسـي مـشروع القـرار            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠ يف اجللسة     - ٢٤٦
A/HRC/7/L.27 تقدميه أوزبكستان، وبيالروس، وصربيا، وكوبا املقدم من االحتاد الروسي، واشتركت يف.  

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت   - ٢٤٧
  ).٧/١٠القرار 

  دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 املقدم A/HRC/7/L.29، عرض ممثل بولندا مشروع القرار ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٤٠يف اجللسة   - ٢٤٨
من بولندا، واشتركت يف تقدميه أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكـوادور، وألبانيـا، وأملانيـا،                

ة التـشيكية،   وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، واجلمهوري         
ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،            
وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمـاال، وفنلنـدا، وقـربص،              

يا، والتفيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومايل، واململكة املتحدة لربيطانيـا        والكامريون، وكرواتيا، وكندا، وكين   
العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان،            

نيسيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وبوليفيا، وتايلند، إندو: ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من. اليونانو
وتركيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، والسلفادور، وصربيا، وغانا، وغواتيماال، وغينيا،            

  .وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمربغ، ومالطة، واملغرب، واملكسيك، ونيوزيلندا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣مادة  ووفقاً لل   - ٢٤٩
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .صويتوأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وسري النكا، وكوبا، واهلند ببيانات تعليالً للتصويت قبل الت  - ٢٥٠

وقدم ممثل كوبا طلباً إلجراء تصويت منفصل على تعديالت ملشروع القرار، مبا يف ذلك تعديل الفقرة السادسة                   - ٢٥١
 ١٣ أصوات وامتناع ٥ صوتاً مقابل ٢٧وقد ُرفضت التعديالت بأغلبية . من الديباجة وحذف الفقرة التاسعة من الديباجة     

  .عضواً عن التصويت
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  روسي، وسري النكا، والصني، وكوبا، ونيكاراغوا؛االحتاد ال  :املؤيدون

أملانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والبوسنة واهلرسك، وبـريو،            :املعارضون
ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسويسرا، وغواتيمـاال،          

، وكندا، ومايل، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        وفرنسا، والفلبني، والكامريون  
  وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، وهولندا، واليابان؛

أنغوال، وباكستان، وبنغالديش، وبوليفيا، وجيبويت، وزامبيا، وغابون، وغانا، وقطر، وماليزيا،            :املمتنعون
  .ة السعوديةومدغشقر، ومصر، واململكة العربي

 صـوتاً   ٤١واعُتمد القرار بأغلبية    . وبناء على طلب ممثل كوبا، أُجري تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار            - ٢٥٢
  : وجرى التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٦وامتناع 

يطاليـا،  أذربيجان، واألردن، وأملانيا، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وأوكرانيـا، وإ            :املؤيدون
وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، والبوسنة واهلرسك، وبريو، ومجهورية كوريـا، وجنـوب           
أفريقيا، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسويـسرا، وغـابون، وغانـا،            
وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكندا، ومـايل، وماليزيـا، ومدغـشقر،          

واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا           ومصر،  
  ؛الشمالية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، وهولندا، واليابان

  .االحتاد الروسي، وبوليفيا، وسري النكا، والصني، وكوبا، ونيكاراغوا  :املمتنعون

  .٧/١١ظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، ان  - ٢٥٣

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 املقدم A/HRC/7/L.30، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، املعقودة يف ٤٠يف اجللسة   - ٢٥٤
أملانيا، وأنـدورا، وأوروغـواي،     من فرنسا، واشتركت يف تقدميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، و          

وأوكرانيا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة كوريـا،              
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا،           

رواتيا، وكندا، ولكسمربغ، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا           وفنلندا، وقربص، وك  
ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مـشروع        . الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان      

 ليشيت، والدامنرك، وصربيا،    - لربازيل، وتيمور   أذربيجان، وأستراليا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وا     : القرار كل من  
  .وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومدغشقر

 ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع           ، من النظام الداخلي للجمعية العامة     ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٥٥
  ).انظر املرفق الثاين(نية الربناجمية القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزا
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لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت   - ٢٥٦
  ).٧/١٢القرار 

  والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 A/HRC/7/L.35، عرض ممثل أوروغواي مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠ اجللسة   يف  - ٢٥٧
املقدم من أوروغواي، واشتركت يف تقدميه األرجنتني، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وإيطاليـا،              

 ليـشيت،   -  وبوليفيا، وبريو، وبـيالروس، وتيمـور        وباراغواي، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا،     
واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسويد، وسويـسرا، وشـيلي،        

، وفنلندا، وقربص، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا،       ) البوليفارية - مجهورية  (وغواتيماال، وفرنسا، وفرتويال    
كسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، والنـرويج، والنمـسا،               ول

ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار        . ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان     
سلندا، والربازيل، وبنما، وتايلند، وتركيـا، ومجهوريـة مقـدونيا          أرمينيا، وأستراليا، وأملانيا، وآيرلندا، وآي    : كل من 

اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، وسري النكا، وسلوفينيا، وصربيا، وغواتيماال، وكرواتيا، واملغـرب، وملـديف،             
  .وموناكو، واليابان

  . من منطوقه٤ و٣ و٢ ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل أوروغواي مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرات  - ٢٥٨

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣اً للمادة   وفقو  - ٢٥٩
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

صيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، لالطالع على النص ب(واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت   - ٢٦٠
  ).٧/١٣القرار 

  احلق يف الغذاء

 A/HRC/7/L.6/Rev.1، عرض ممثل كوبا مشروع القـرار        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     -٢٦١
بـنغالديش، وبوليفيـا،    ، و ) اإلسالمية -مجهورية  (املقدم من كوبا، واشتركت يف تقدميه إكوادور، وأوروغواي، وإيران          

وبيالورس، وتونس، واجلمهورية العربية السورية، وجيبويت، وزمبابوي، وسري النكا، وشيلي، واملكسيك، ونيكاراغوا،            
أذربيجـان، وإسـبانيا، وإندونيـسيا، وإيطاليـا،        : ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من         . وهاييت

وبلجيكا، وتركيا، واجلزائر، والسلفادور، وسلوفينيا، وسويسرا، والصني، وغواتيمـاال،   وباكستان، والربازيل، والربتغال،    
  .وغينيا، وقربص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولكسمربغ، وملديف، والنمسا، واليابان، واليونان

تقدير ملا يترتب على مـشروع       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل           ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٦٢
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .وأدىل ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيان فيما يتصل مبشروع القرار  - ٢٦٣
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  .واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٦٤

، أدىل ممثل اجلزائر بتعليق عام فيما يتصل باعتماد مشروع ٢٠٠٨أبريل / نيسان١املعقودة يف ، ٤٣ويف اجللسة   - ٢٦٥
  ).٧/١٤لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار (القرار 

وب يف  ـسة حق الـشع   والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممار           
  تقرير مصريها

 A/HRC/7/L.7/Rev.1، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ٢٦٦
املقدم من كوبا، واشتركت يف تقدميه إثيوبيا، وأوروغواي، وأوغندا، وبوليفيا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية،              

ميقراطية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وجيبويت، وزمبـابوي، والـسودان، وفرتويـال       ومجهورية الكونغو الد  
:  انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من       ،ويف وقت الحق  . ، وقطر، وموريتانيا، ونيكاراغوا   ) البوليفارية - مجهورية  (

  .يابيالروس، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وغين

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٦٧
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

ببيانني ) رويب اليت هي أعضاء يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األو(وأدىل ممثال سري النكا وسلوفينيا   - ٢٦٨
  .تعليالً للتصويت قبل التصويت

، أُجري  )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٢٦٩
، وامتناع عضوين عن     صوتاً ١١ صوتاً مقابل    ٣٢واعُتمد مشروع القرار بأغلبية     . تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار    

  : وجرى التصويت على النحو التايل. التصويت

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،             :املؤيدون
والربازيل، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا، والـسنغال،            

، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، والصني، وغانا، وغواتيماال
  ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛

أملانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، وكندا،            :املعارضون
  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان؛واململكة 

  .أوكرانيا وسويسرا  :املمتنعون

  .٧/٢١ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٢٧٠
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  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

 A/HRC/7/L.16، عرض ممثال إسبانيا وأملانيا مشروع القرار     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ملعقودة يف   ، ا ٤١يف اجللسة     - ٢٧١
 وإيطاليا، والربتغال،   املقدم من إسبانيا وأملانيا، واشتركت يف تقدميه إستونيا، وإكوادور، وأندورا، وأوروغواي، وآيرلندا،           

شيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا،      وبلجيكا، وبلغاريا، وبوليفيا، وبريو، وسلوفينيا، وسويسرا، و      
 انضم إىل   ،ويف وقت الحق  . وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، وملديف، وموناكو، ونيكاراغوا، وهولندا، واليونان       

 ليشيت، واجلبل األسود، وسري النكا، والسلفادور، وصربيا، وغينيا،         - بنما، وتيمور   : مقدمي مشروع القرار كل من    
  .كازاخستان، والكامريون، ومايل، واملغرب، والنرويجو

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع                ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٧٢
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

  .روسي، وكندا، ونيجرييا ببيانات فيما يتصل مبشروع القراروأدىل ممثلو االحتاد ال  - ٢٧٣

  .واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٧٤

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء         (وأدىل ممثل املكسيك ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت         - ٢٧٥
  .)٧/٢٢األول، الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ

ــسة   - ٢٧٦ ــودة يف ٤١يف اجلل ــارس / آذار٢٨، املعق ــرار ٢٠٠٨م ــشروع الق ــديف م ــل مل ، عــرض ممث
A/HRC/7/L.21/Rev.1        إسبانيا، وإستونيا، وألبانيـا، وأملانيـا،      أذربيجان، و  املقدم من ملديف، واشتركت يف تقدميه
لربتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا،      واوباكـستان،   وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا،    وأوكرانيا،  وأوروغواي، وأوغندا،   

 ليـشيت، واجلبـل     - وبنغالديش، وبنما، وبوتان، وبوتسوانـا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو، وتوفالو، وتيمـور            
األسود، وجزر القمر، واجلمهورية العربية السورية، وجيبويت، وزامبيا، وسـري النكـا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا،           

نام، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغانا، وفرنسا، والفلبني، وفنلندا، وفيجي، وقـربص،       وسوريوالسنغال،  وسنغافورة،  
وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ولكسمربغ، ومالطة، ومايل، ومدغشقر، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى             

والنرويج، والنمسا، ونيبال،   ) دة املوح - واليات  (ميكرونيزيا  ووآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموريشيوس، وموناكو،      
:  انضم إىل مقدمي مشروع القـرار كـل مـن         يف وقت الحق،  و. واليونانواهلند، وهولندا،   ونيكاراغوا، ونيوزيلندا،   

أستراليا، وإندونيسيا، وتايلند، وجزر مارشال، والرأس األخضر، وساموا، والسلفادور، والسويد، وسيشيل، وغامبيا،            
  .وماليزيا، وناورووغينيا، والكامريون، 

) باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (وأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان، وبنغالديش، وسري النكا، ومصر            - ٢٧٧
  .ونيجرييا، واليابان ببيانات فيما يتصل مبشروع القرار
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ول، الفصل األول، لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األ (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٧٨
  .)٧/٢٣القرار 

  القضاء على العنف ضد املرأة

 A/HRC/7/L.22/Rev.1، عرض ممثل كندا مشروع القرار ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨، املعقودة يف ٤١يف اجللسة   - ٢٧٩
نيا، وأندورا،  املقدم من كندا، واشتركت يف تقدميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأملا            

وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، 
وبريو، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهوريـة كوريـا، ومجهوريـة مقـدونيا               

ك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، اليوغوسالفية السابقة، والدامنر
والفلبني، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، واملكـسيك، واململكـة             

 ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا،
أنغوال، وآيسلندا، والربازيل، والسنغال، وصربيا، : انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل منيف وقت الحق، و. واليونان

  .وغينيا، والكامريون، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومالطة، ومولدوفا، ونيكاراغوا

  .من الديباجةالسابعة بتعديل الفقرة شفوياً  نقح ممثل كندا مشروع القرار ا،ذاهتويف اجللسة   - ٢٨٠

 انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع          ُوجه ، من النظام الداخلي للجمعية العامة     ١٥٣قاً للمادة   وفو  - ٢٨١
  .)انظر املرفق الثاين (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .ببيانني فيما يتصل مبشروع القرار) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(أدىل ممثال االحتاد الروسي، وباكستان و  - ٢٨٢

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء  (واعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت  - ٢٨٣
  .)٧/٢٤األول، الفصل األول، القرار 

  يةمنع اإلبادة اجلماع

 A/HRC/7/L.26/Rev.1، عرض ممثل أرمينيا مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ٢٨٤
املقدم من أرمينيا، واشتركت يف تقدميه إثيوبيا، وأذربيجان، واألرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل،               

لندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسـنة اهلرسـك،          وإكوادور، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآير    
وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية ترتانيا املتحدة،          

 وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكينيا،      والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا،      
والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج،            

 آيسلندا،  :ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من         . والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    
  .والربازيل، وبيالروس، ورواندا، وغواتيماال، وفرنسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

  . من الديباجةتني الثانية والتاسعةبتعديل الفقرشفوياً ا، نقح ممثل أرمينيا مشروع القرار ذاهتويف اجللسة   - ٢٨٥
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 انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع          ، ُوجه العامة من النظام الداخلي للجمعية      ١٥٣قاً للمادة   وفو  - ٢٨٦
  .)انظر املرفق الثاين (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .وأدىل ممثال االحتاد الروسي، وأذربيجان ببيانني فيما يتصل مبشروع القرار  - ٢٨٧

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء  (دون تصويتواعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً ب  - ٢٨٨
  .)٧/٢٥األول، الفصل األول، القرار 

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 A/HRC/7/L.31/Rev.1، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨، املعقودة يف ٤١يف اجللسة    - ٢٨٩
وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، رنسا، واشتركت يف تقدميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، املقدم من ف  

والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية،            
، وجورجيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشيلي، وغواتيماال، وفنلندا، وقـربص،         ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   

 انـضم إىل مقـدمي      يف وقت الحـق،   و. وكرواتيا، ولكسمربغ، واملكسيك، وملديف، والنمسا، وهنغاريا، واليابان      
ا، وكولومبيا، أذربيجان، وإيطاليا، والدامنرك، والسنغال، وصربيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريك: مشروع القرار كل من

  .ولبنان، واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول،  (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٩٠
  .)٧/٢٦القرار 

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 A/HRC/7/L.32/Rev.1، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨يف  ، املعقودة   ٤١يف اجللسة     -٢٩١
املقدم من فرنسا واشتركت يف تقدميه إسبانيا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليـا،               

بريو، واجلبل األسود، ومجهورية الكونغـو  والربتغال، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، و        
الدميقراطية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسنغال،            
وشيلي، وغابون، وغواتيماال، والفلبني، وفنلندا، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، ولكسمربغ، واملغـرب، واملكـسيك،         

: ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من   . وناكو، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهاييت، واليونان     وم
  .االحتاد الروسي، والربازيل، وتركيا، ومجهورية كوريا، وسري النكا، وكوت ديفوار، وموريشيوس، ومولدوفا، واهلند

 انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع          ، ُوجه ية العامة  من النظام الداخلي للجمع    ١٥٣قاً للمادة   وفو  - ٢٩٢
  .)انظر املرفق الثاين (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول،  (واعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  - ٢٩٣
  .)٧/٢٧القرار 
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  قودوناملف

 A/HRC/7/L.33/Rev.1 ، عرض ممثل أذربيجان مشروع القـرار      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ٢٩٤
املقدم من أذربيجان واشتركت يف تقدميه أوزبكستان، وأوكرانيا، والبحرين، وبوليفيـا، وكازاخـستان، واملكـسيك،               

األرجنتني، واألردن، وأرمينيـا،    :  مقدمي مشروع القرار كل من      انضم إىل  ويف وقت الحق،  . واململكة العربية السعودية  
وإكوادور، وباكستان، وبنغالديش، وبنن، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وبيالروس، وتونس، واجلبل األسود، واجلمهورية            

 وقـربص، وقطـر،     العربية السورية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغواتيماال، وفرنسا،          
  .وكرواتيا، وكوبا، وماليزيا، ومولدوفا، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واليونان

 ١٢من الديباجة، والفقرتني    الرابعة  بتعديل الفقرة   شفوياً  ا، نقح ممثل أذربيجان مشروع القرار       ذاهتويف اجللسة     - ٢٩٥
  .م الفقرات التالية هلما من املنطوق وإعادة ترقي١٣ و٣ من منطوق القرار، وحبذف الفقرتني ١٦و

 انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع          ، ُوجه  من النظام الداخلي للجمعية العامة     ١٥٣قاً للمادة   وفو  - ٢٩٦
 وبطريق السهو، مل يبلَغ اجمللس، لدى اعتماده مـشروع القـرار، أن             .القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية       

  ).انظر املرفق الثاين( املعدلة لن يستتبع أية آثار يف امليزانية الربناجمية، ألنه ال ينص على تعيني خبري مستقل القرار بصيغته

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر        (واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ٢٩٧
  .)٧/٢٨اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  طفلحقوق ال

باسم جمموعـة دول أمريكـا      (، عرض ممثل أوروغواي     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ٢٩٨
 املقدم من أوروغواي واشتركت يف تقدميه A/HRC/7/L.34مشروع القرار )  الكارييب واالحتاد األورويبالبحرالالتينية و

ألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا، وإيطاليـا،         األرجنتني، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، و     
 ليشيت، واجلمهورية   - وباراغواي، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، وتيمور           

رومانيـا، والـسلفادور،    التشيكية، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، و        
، وفنلندا، وقربص،   ) البوليفارية - مجهورية  (وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفرتويال        

وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومالديف، ومالطة، واملكسيك،           
نيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا،    واململكة املتحدة لربيطا  

االحتاد الروسي، وأرمينيا، وأستراليا، وآيرلنـدا،   :  انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من       يف وقت الحق،  و. واليونان
  .ينيا، والفلبني، ونيوزيلنداوالبوسنة واهلرسك، وبيالروس، وسري النكا، والسنغال، وصربيا، وغ

الفقرات اخلامسة والتاسـعة والعاشـرة      بتعديل  شفوياً  ، نقح ممثل أوروغواي مشروع القرار       ذاهتاويف اجللسة     - ٢٩٩
من منطوق القرار؛ وبإضافة فقرة جديدة      ) د(٣٤، و )أ(٣١و ،)أ(٢٣، و ١٤، و ٧الفقرات  والثانية عشرة من الديباجة و    

 من املنطـوق، وفقـرة      ٢٩وفقرة جديدة بعد الفقرة     إىل املنطوق،   ) ج(٢٣وفقرة جديدة     من املنطوق،  ٨بعد الفقرة   
  .  من املنطوق٤٠ الفقرةبعد جديدة 
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  . وأدىل ممثلو بنغالديش، وسويسرا، ومصر ببيانات فيما يتصل مبشروع القرار  - ٣٠٠

لى النص بصيغته املعتمدة، انظـر  لالطالع ع ( واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ٣٠١
  .)٧/٢٩اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري

 املقدم  A/HRC/7/L.24، عرض ممثل كندا مشروع القرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     - ٣٠٢
دميه األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، من كندا واشتركت يف تق

وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيـا،            
ية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، والـدامنرك، ورومانيـا،         وبريو، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ومجهور     

وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، والكـامريون،            
نـدا  وكرواتيا، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرل            

الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيـة، واليابـان،             
أوغندا، وآيرلندا، وبلغاريا، وبنمـا، واجلبـل       : انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من      يف وقت الحق،    و. واليونان

  .انيا، ومدغشقر، واهلنداألسود، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وليتو

 A/HRC/7/L.39مـشروع التعـديل   ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(ممثل باكستان ذاهتا، عرض ويف اجللسة     - ٣٠٣
  .ملشروع القرار

يف أعـضاء   اليت هي   باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (وأدىل ممثلو الربازيل، وسري النكا وسلوفينيا         - ٣٠٤
  .اهلند ببيانات، فيما يتصل مبشروع التعديل، تعليالً للتصويت قبل التصويت على مشروع القراروكندا، و) اجمللس

واعُتمد تعديل مشروع القـرار     . وبناء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت ُمسجَّل على تعديل مشروع القرار             -٣٠٥
)A/HRC/7/L.39 ( وجرى التصويـت كما يلي. لتصويت أعضاء عن ا٣ صوتاً، وامتناع ١٧ صوتاً مقابل ٢٧بأغلبية:  

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وباكستان، وبنغالديش، وجنوب           :املؤيدون
أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، والفلبني، وقطر، 

، ومـصر، واململكـة العربيـة الـسعودية،         والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر    
  ؛وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا

أملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والبوسنة واهلرسك، وبـريو، ورومانيـا،             :املعارضون
وسلوفينيا، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، واململكة املتحـدة لربيطانيـا           

  ؛ وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولنداالعظمى

  .بوليفيا، ومجهورية كوريا، واليابان  :املمتنعون
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وسويسرا، وغواتيماال، وكوبا، واملكسيك    ) باسم االحتاد األورويب  (وأدىل ممثلو الربازيل، وبوليفيا، وسلوفينيا        - ٣٠٦
باسم أيضاً ( لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، واململكة املتحدة)باسم األرجنتني، وأوروغواي، وبريو، وشيلي   أيضاً  (

، واهلند  )ودول أخرى، وأستراليا، وأندورا، وموناكو، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية        الغربية  جمموعة أوروبا   
  .، تعليالً للتصويت قبل التصويت)A/HRC/7/L.24(ببيانات، فيما يتصل مبشروع القرار 

  .الديباجةالعاشرة من  الفقرة تعديل، أجرى ممثل كوبا تعديالً شفوياً على القرار باجللسة ذاهتويف ا  - ٣٠٧

  . وأدىل ممثال الصني وكندا ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٣٠٨

من ديباجة مشروع   العاشرة  لفقرة  ل  الشفوي تعديلالوبناء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت ُمسجَّل على            - ٣٠٩
وجـرى  .  أعضاء عـن التـصويت     ٣ صوتاً، وامتناع    ١٥ صوتاً مقابل    ٢٩اعُتمد التعديل الشفوي بأغلبية     و. القرار

  :التصويت على النحو التايل

االحتاد الروسي، وأذربيجـان، واألردن، وإندونيـسيا، وأنغـوال، وباكـستان، والربازيـل،            :املؤيدون
وسري النكا، والسنغال، والصني،    وبنغالديش، وبوليفيا، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا،       

وغابون، وغانا، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واململكـة           
  ؛العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

ورومانيـا،  أملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريـا،            :املعارضون
وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا          

  ؛الشمالية، وهولندا، واليابان

  .بريو، وغواتيماال، والفلبني  :املمتنعون

يترتب على مـشروع     من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣١٠
  ).انظر املرفق الثاين(القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية 

وبناء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار بصيغته املعدلة مبوجب تعديل مشروع   - ٣١١
 ٣٢ بأغلبية   عّدلةمد مشروع القرار بصيغته امل    واعُت. ، وبصيغته املعدلة بالتعديل الشفوي املعتمد     )A/HRC/L.39(القرار  

  :وجرى التصويت على النحو التايل.  عضواً عن التصويت١٥صوتاً وامتناع 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،             :املؤيدون
ويت، وزامبيا، وسري النكـا،     والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيب      

والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر،          
  ؛ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند
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هورية كوريـا، ورومانيـا، وسـلوفينيا،       أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومج       :املمتنعون
وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا        

  .الشمالية، وهولندا، واليابان

، األرجنتني: عّدلة انسحبت الدول التالية من مقدمي مشروع القرار بصيغته امليف وقت الحق يف اجللسة ذاهتا،   و  - ٣١٢
وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا،             
وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، واجلبـل             

مجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والـدامنرك، ورومانيـا،          األسود، واجلمهورية التشيكية، و   
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقـربص، وكرواتيـا،             

 املتحدة لربيطانيا العظمـى     وكندا، وكوستاريكا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة       
وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واهلند، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية،  

  .واليابان، واليونان

ملـؤمتر  باسم منظمـة ا   (، أدىل ممثلو أستراليا، وباكستان      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣ويف اجللسة     - ٣١٣
، )باسم جمموعة الدول العربيـة    (، والسودان، وفلسطني    )باسم االحتاد األورويب  (، وسري النكا، وسلوفينيا     )اإلسالمي

، والواليات املتحدة األمريكية بتعليقات عامة فيمـا يتـصل باعتمـاد            )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وكندا، ومصر   
  .)٧/٣٦عتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على النص بصيغته امل (مشروع القرار
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   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- رابعاً 
   حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية- ألف 

 اإلنسان يف مجهورية م املقرر اخلاص املعين حبالة حقوقد، ق٢٠٠٨مارس / آذار١٣، املعقودة يف ٢٣يف اجللسة   - ٣١٤
  .(A/HRC/7/20)ن، تقريره رربواكوريا الشعبية الدميقراطية، فيتيت مونت

  .، أدىل املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ببيان، باعتباره البلد املعينذاهتاويف اجللسة   - ٣١٥

  :ببياناتذكورون أدناه  امل، أدىلذاهتايف اجللسة ذلك  أعقبوأثناء احلوار التفاعلي الذي   - ٣١٦

، )باسم االحتـاد األورويب   (إندونيسيا، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  وكوبا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛

   ة، ونيوزيلنـدا، والواليـات    تايلنـد، واجلمهوريـة العربيـة الـسوري       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  املتحدة األمريكية؛

  .محلة اليوبيل:  غري احلكومية التاليةةاملراقب عن املنظم  )ج(  

  .وأبدى مالحظاته اخلتاميةاملطروحة املقرر اخلاص على األسئلة أجاب ، ذاهتاويف اجللسة   - ٣١٧

   حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار- باء 

، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣  ، املعقودة يف  ٢٣يف اجللسة     - ٣١٨
 املتعلـق   ٦/٣٣ فضالً عن تقريره املقدم وفقاً للقرار        (A/HRC/7/18)ميامنار، باولو سريجيو بنهريو تقريره السنوي       

 تـشرين  ٢ املـؤرخ  ٥/١-  وفقاً ملا طلبه اجمللـس يف قـراره دإ   (A/HRC/7/24)مبتابعة الدورة االستثنائية اخلامسة     
  .٢٠٠٧أكتوبر /األول

  . ، أدىل املراقب عن ميامنار ببيان، باعتباره البلد املعينذاهتاويف اجللسة   - ٣١٩

  :ببياناتاملذكورون أدناه ، أدىل ذاهتا التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة واروأثناء احل  - ٣٢٠

باسـم منظمـة املـؤمتر      (إندونيسيا، وباكستان   االحتاد الروسي، و  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، والصني، والفلبني، وكنـدا، وكوبـا،       )باسم االحتاد األورويب  (، والربازيل، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا      )اإلسالمي

  وماليزيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، واليابان؛

تايلند، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وفييت        : ةاملراقبون عن الدول التالي     )ب(  
  نام، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛
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اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، واملركز اآلسيوي للمـوارد        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
أوالً، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنتدى املنظمات غري احلكومية           القانونية، وحقوق اإلنسان    

منتـدى  (أيضاً باسم إين أو سالش كندرا، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية            (الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية     
، )من الشعوب من أجـل الدميقراطيـة التـشاركية        ، ومركز البحث والتعليم على صعيد املنظمات، ومؤسسة تضا        )آسيا

  ).أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان(ومراسلون بال حدود، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية 

  .وأبدى مالحظاته اخلتاميةاملطروحة  املقرر اخلاص على األسئلة أجاب، ذاهتاويف اجللسة   - ٣٢١

   السودان حالة حقوق اإلنسان يف- جيم 

، عرضت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق اإلنـسان يف           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧، املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     -٣٢٢
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٤ املقدم وفقاً لقرار اجمللس (A/HRC/7/22)السودان، سيما مسر، تقريرها 

  .، أدىل ممثل السودان ببيان، باعتباره البلد املعين٢٠٠٨مارس /ر آذا١٧املعقودة يف ذاهتا، ويف اجللسة   - ٣٢٣

أسئلة علـى   طرحوا  ببيانات و املذكورون أدناه   ، أدىل   ذاهتاوأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة           - ٣٢٤
  :املقررة اخلاصة

باسم (إيطاليا، وباكستان   االحتاد الروسي، واألردن، وإندونيسيا، و    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، وسويـسرا، والـصني،     )باسم االحتـاد األورويب   (، ومجهورية كوريا، وجيبويت، وسلوفينيا      )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

، )باسم جمموعة الدول األفريقية   (، وقطر، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر       )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(وفلسطني
  ة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛واململكة العربية السعودي

اإلمارات العربية املتحدة، والبحـرين، وبلجيكـا، وبنمـا، واجلزائـر،     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ت املتحدة األمريكية، واليمن؛واجلمهورية العربية السورية، وزمبابوي، وكينيا، وموريتانيا، ونيوزيلندا، والواليا

  االحتاد األورويب، وجامعة الدول العربية؛: تني التاليتني الدوليتني احلكومينين عن املنظمتااملراقب  )ج(  

 هيئة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقـة           :املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
اجمللـس  ورصد حقوق اإلنسان،    ومنظمة  مجعية حواء للمرأة،    ومن للنساء األفريقيات،    هيئة التضا والبحريات الكربى،   

املنظمة العامليـة ملناهـضة   واالحتاد العاملي لنقابات العمال،   وهيئة رصد األمم املتحدة،     والسوداين للوكاالت املتطوِّعة،    
  ).باسم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانأيضاً (التعذيب، 

  .وأبدت مالحظاهتا اخلتاميةاملطروحة ت املقررة اخلاصة على األسئلة باأج، ذاهتا ويف اجللسة  - ٣٢٥

   من جدول األعمال٤ املناقشة العامة بشأن البند - دال 

 ٤، عقد اجمللس مناقشة عامة تناولت البند        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤ و ١٣ املعقودتني يف    ٢٤ و ٢٣يف اجللستني     - ٣٢٦
  :ببياناتاملذكورون أدناه من جدول األعمال، أدىل أثناءها 
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باسم االحتاد األورويب، وألبانيـا، وأوكرانيـا،       (إيطاليا، وسلوفينيا   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجورجيـا، وكرواتيـا، ومولـدوفا             

  كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛وسويسرا، وفرنسا، وكندا، واململ

، وآيرلنـدا، وآيـسلندا،     )اإلسالمية - مجهورية  (أستراليا، وإيران   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وبلجيكا، ونيوزيلندا؛

امني العـرب،   منظمة العمل ملكافحة اجلوع، واحتاد احمل     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، والطائفة البهائية الدولية، وصندوق بيكيـت       )باسم مرصد احملامني يف كندا    أيضاً  (واملركز اآلسيوي للموارد القانونية     

باسم جملس التنسيق للمنظمـات     أيضاً  (للحرية الدينية، واملنظمة األسقفية لرعاية البؤساء، وجملس بناي بريث الدويل           
 -  الوسط الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، والفضاء األفريقي الدويل، ومركز أوروبا            ، وحركة دميقراطيي  )اليهودية

مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ": فرنسا احلريات"باسم مؤسسة أيضاً (العامل الثالث 
، وهيئة ) النسائية العاملية من أجل السالم واحلريةوحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة

بـني  للتعـاون    الدوليـة    لرابطةرصد حقوق اإلنسان، وا   نظمة  ، وم )باسم باكس رومانا  أيضاً  (الفرانسيسكان الدولية   
باسم أيضاً  (األديان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، وهيئة الزمالة الدولية من أجل املصاحلة               

بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية للتعاون الدولية لرابطة ، وا)منتدى آسيا(املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية   
الدولية، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة              

، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية     )واجلمعية الدولية للشعوب املهدَّدة واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية       فيما بني الشعوب،    
 العامل الرابـع    - لألقليات األمريكية، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف            

، وحركـة   ) واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتمـاعيني     ، للمرأة باسم مؤسسة كاريتاس الدولية، واجمللس الدويل     أيضاً  (
األمم املتحدة، والتجمع الدويل حلقوق األقليات، واحتاد العمـل النـسائي، واحتـاد             لنصرة  الطالب الدولية   الشباب و 

  .احلقوقيني العرب، وجملس الكنائس العاملي، ومؤمتر العامل اإلسالمي

ممثلو إثيوبيا، ومجهورية   ممارسةً حلق الرد    ، أدىل ببيانات    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ ، املعقودة يف  ٢٤ويف اجللسة     - ٣٢٧
إيران اإلسالمية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وزمبابوي، وسري النكا، وسـلوفينيا، والـصني، والعـراق،               

  .وكولومبيا، ونيبال، واليابان

  هنا النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأ- هاء 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

باسم الدول األعضاء يف االحتـاد      (، عرض ممثل سلوفينيا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٣٢٨
اسم الدول  ب(، املقدَّم من سلوفينيا     A/HRC/7/L.28مشروع القرار   ) اجمللس وباسم اليابان  يف  أعضاء  اليت هي   األورويب  

، واشتركت يف تقدميه إسبانيا، وإستونيا، وإسـرائيل،         واليابان )اجمللسيف  أعضاء  اليت هي   األعضاء يف االحتاد األورويب     
وألبانيا، وأملانيا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتركيا، واجلمهورية التشيكية،            

وغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا،          ومجهورية مقدونيا الي  
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وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى            
زيلندا، وهنغاريا، وهولنـدا، والواليـات املتحـدة        وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيو   ومولدوفا،  وآيرلندا الشمالية،   
  .أستراليا، وآيرلندا، وآيسلندا إىل مقدمي مشروع القرار كل من انضميف وقت الحق، و. األمريكية، واليونان

  . ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل سلوفينيا مشروع القرار شفوياً حبذف الفقرة الرابعة من الديباجة واالستعاضة عنها  -٣٢٩

نظر اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع         ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٣٠
  .)انظر املرفق الثاين (القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .شروع القرارفيما يتصل مب نني كندا واليابان ببياالوأدىل ممث  - ٣٣١

  .بوصفه البلد املعين الدميقراطية ببيان فيما يتعلق مبشروع القرارالشعبية قب عن مجهورية كوريا وأدىل املرا  - ٣٣٢

  .ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت وأدىل ممثلو االحتاد الروسي وإندونيسيا، والصني، والفلبني، وكوبا  - ٣٣٣

 ٧ صوتاً مقابل    ٢٢لقرار، فاعُتمد بأغلبية    وبناء على طلب ممثل كوبا، أُجري تصويت مسجَّل على مشروع ا            - ٣٣٤
  :كما يليوجرى التصويت .  عضواً عن التصويت١٨أصوات، وامتناع 

األردن، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا،   :املؤيدون
 وفرنـسا، وكنـدا،     وبريو، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وغانـا،       

ومدغشقر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى           
  وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان؛

  االحتاد الروسي، وإندونيسيا، والصني، وكوبا، وماليزيا، ومصر، ونيكاراغوا؛  :املعارضون

، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيـا،      )٥(وبنغالديشأذربيجان، وأنغوال، وباكستان،      :املمتنعون
، والسنغال، وغابون، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكـامريون، ومـايل،          وسري النكا 

  .وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند

  .لتصويت بعد التصويتتعليالً ل اتوأدىل ممثلو باكستان وماليزيا ومصر ببيان  - ٣٣٥

، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية بتعليق عام يتصل         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١ة يف   ، املعقود ٤٣ويف اجللسة     - ٣٣٦
  .)٧/١٥لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار  (باعتماد القرار

  

                                                      

 .أفاد ممثل بنغالديش فيما بعد أن وفده كان ينوي التصويت لصاحل مشروع القرار )٥(
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  حالة حقوق اإلنسان يف السودان

 باسم الدول األعـضاء يف جمموعـة      ( ممثل مصر    ، عرض ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٣٣٧
باسم جمموعة الدول األفريقية    (، املقدَّم من مصر     A/HRC/7/L.38مشروع القرار   ) اجمللسيف  عضاء  األاألفريقية  الدول  

إىل مقدمي مشروع القرار كل مـن       انضم  يف وقت الحق،     و .)باسم االحتاد األورويب  (، وسلوفينيا   )اجمللسيف  عضاء  األ
  . ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا، ومولدوفا، وموناكو، واليابانتركيا،

، وسلوفينيا  )اجمللسيف  أعضاء  اليت هي   باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي        (وأدىل ممثلو باكستان      - ٣٣٨
 واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       ،، وكندا )اجمللسيف  أعضاء  ي  اليت ه باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (

  .وآيرلندا الشمالية ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار

  . بصفته البلد املعينببيان فيما يتعلق مبشروع القرار وأدىل املراقب عن السودان  - ٣٣٩

  .دون تصويتبواعُتمد مشروع القرار   - ٣٤٠

، أدىل ممثلو أستراليا، والسودان، والواليـات املتحـدة         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١قودة يف   ، املع ٤٣ويف اجللسة     - ٣٤١
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء األول، الفـصل    (األمريكية ببيانات عامة فيما يتصل باعتماد القرار     

  .)٧/١٦األول، القرار 

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

مـشروع  ) باسم االحتاد األورويب  (، عرض ممثل سلوفينيا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨عقودة يف   ، امل ٤٢يف اجللسة     - ٣٤٢
، املقدَّم من سلوفينيا واشتركت يف تقدميه إسبانيا، وإستونيا، وإسـرائيل، وألبانيـا، وأملانيـا،           A/HRC/7/L.36القرار  

ولندا، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة      وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة و اهلرسك، وب        
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا، وقـربص،             
وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا             

يف و. الية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان          الشم
  .أستراليا، وآيسلندا، وبنما، وبريو، ومجهورية كوريا، ومولدوفا إىل مقدمي مشروع القرار كل من انضموقت الحق، 

) اجمللـس يف  أعـضاء   اليت هي   سم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       با(، قام ممثل سلوفينيا     ذاهتاويف اجللسة     - ٣٤٣
) ج(و) أ(٣ و٢ و١ات من الديباجة والفقرالثانية والثالثة واخلامسة بتنقيح مشروع القرار شفوياً وذلك بتعديل الفقرات 

  .لديباجة، وحبذف الفقرة السادسة من الديباجة وإدراج النص يف الفقرة السادسة من امن املنطوق) ه(و

 االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغالديش، وسري النكا، والصني، والفلبني، وكوبـا،     ووأدىل ممثل   - ٣٤٤
  . ببيانات فيما يتعلق مبشروع القراروماليزيا، واليابان

  .، بصفته البلد املعينوأدىل املراقب عن ميامنار ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار  - ٣٤٥



A/HRC/7/78 
Page 161 

  .لتصويت قبل التصويتتعليالً ل ممثل اهلند ببيان وأدىل  - ٣٤٦

  .دون تصويتبواعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً،   - ٣٤٧

 بتعليقات  ، أدىل ممثال تايلند والواليات املتحدة األمريكية      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣ويف اجللسة     - ٣٤٨
  .)٧/٣١على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار لالطالع (عامة فيما يتصل باعتماد القرار 

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

مـشروع  ) باسم االحتاد األورويب  (، عرض ممثل سلوفينيا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     - ٣٤٩
لوفينيا واشترك يف تقدميه كل من إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وأملانيـا،             املقدم من س   A/HRC/7/L.37القرار  

وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة             
يا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا،      مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفين      

وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى            
 يفو. وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيـة، واليونـان            

  . أستراليا، وآيسلندا، وبنما، وبريو، ومجهورية كوريا ومولدوفاإىل مقدمي مشروع القرار كل من انضم وقت الحق، 

انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع         ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٥٠
  .)انظر املرفق الثاين (ناجميةالقرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الرب

  . ، بصفته البلد املعينوأدىل املراقب عن ميامنار ببيان فيما يتصل مبشروع القرار  - ٣٥١

  .دون تصويتبمد مشروع القرار واعُت  - ٣٥٢

 لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، (تصويت بعد التصويتلوأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً ل  - ٣٥٣
  . )٧/٣٢الفصل األول، القرار 
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   هيئات وآليات حقوق اإلنسان-خامساً 
  إجراء تقدمي الشكاوى

، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجراء       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥ و ١٧ املعقودتني يف    ٣٥ و ٢٧يف اجللستني     - ٣٥٤
  . تقدمي الشكاوى

نظر : "لرئيس بياناً بشأن نتيجة اجللستني، قال فيه، ألقى ا٢٠٠٨مارس / آذار٢٥، املعقودة يف ٣٥ويف اجللسة   - ٣٥٥
جملس حقوق اإلنسان يف جلستني مغلقتني يف حالة حقوق اإلنسان يف تركمانستان مبوجب إجراء تقدمي الشكاوى وفقاً          

  ".وقرر اجمللس إبقاء احلالة قيد االستعراض. ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١لقرار اجمللس 

  املنتدى االجتماعي

 االجتمـاعي سـيعقد يف      احملفل، أبلغ الرئيس اجمللس بأن      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٧يف اجللسة     - ٣٥٦
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ إىل ١الفترة من 

  منتدى قضايا األقليات

 قضايا األقليـات سـيعقد   فل، أبلغ الرئيس اجمللس بأن حم٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، املعقودة يف  ٣٧يف اجللسة     - ٣٥٧
  . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ و٤يومي 

  تعلقة بالشعوب األصليةآلية اخلرباء امل

لـشعوب  ، أبلغ الرئيس اجمللس بأن آلية اخلرباء املعنيـة با         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٧يف اجللسة     - ٣٥٨
  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١ ستجتمع يف الفترة من األصلية



A/HRC/7/78 
Page 163 

  ري الشامل االستعراض الدو-سادساً 
، جرى اختيـار أعـضاء      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨يف اجللسة التنظيمية املستأنفة للدورة السابعة املعقودة يف           - ٣٥٩

  ).سابعرفق الاملانظر ( ٥/١من قرار اجمللس ) د(١٨الثالثية لالستعراض الدوري الشامل وفقاً للفقرة اجملموعة 
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  ضي العربية احملتلة األخرى حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألرا- سابعاً 
  ٦/١- ودإ٣/١-  ودإ١/٣-  ودإ١/١-  متابعة قرارات جملس حقوق اإلنسان دإ- ألف 

، أبلغ رئيس اجمللس واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عـن          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ٩يف اجللسة     - ٣٦٠
ال إسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل هلـذين         وعن امتث  ٣/١-  ودإ ١/١- ها لتنفيذ قراري اجمللس دإ    الاجلهود اليت بذ  

كما أبلغت املفوضة الـسامية عـن     . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ١٨/٦  يف قراره  اجمللسملا طلبه   القرارين، وفقاً   
 إسرائيل واجلمهورية العربية الـسورية وفلـسطني        ووأدىل ممثل . ٦/١-  ودإ ١/٣- اجلهود اليت بذلتها لتنفيذ القرارين دإ     

  .انات، بصفتها بلداناً أو أطرافاً معنيةببي

 ،٧ بشأن البند    ٦/١- ودإ ٣/١- ودإ ١/١-وأثناء املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك بشأن متابعة قرارات اجمللس دإ            - ٣٦١
  :ببياناتاملذكورون أدناه املعقودتني يف اليوم نفسه، أدىل  ١٠ و٩يف اجللستني 

باسـم منظمـة   (الحتاد الروسي، وإندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان      ا: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتـاد األورويب، وألبانيـا، وأوكرانيـا،        (، وبنغالديش، وجيبويت، وسري النكا، وسلوفينيا       )املؤمتر اإلسالمي 

 وسويـسرا،   ، والـسنغال،  )والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا        
، )باسم حركة عدم االحنيـاز    (، وقطر، وكوبا    )باسم جمموعة الدول العربية    ()٣(والصني، وفرنسا، والفلبني، وفلسطني   

  ، واململكة العربية السعودية، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقيةأيضاً (وماليزيا، ومصر 

، )اإلسـالمية  - مجهورية  (إيران  لعربية املتحدة، و  األرجنتني، واإلمارات ا  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
- مجهوريـة   (وآيسلندا، وبيالروس، وتركيا، وتونس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، والـسودان، وفرتويـال             

  ، والكويت، ولبنان، واملغرب، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛)البوليفارية

  االحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية؛ : تني احلكوميتني الدوليتني التاليتنينظمن عن املااملراقب  )ج(  

 - باسم عدالة   أيضاً  ( القانون يف خدمة اإلنسان      - احلق  : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
املركـز الفلـسطيين    /، وبديل )اإلنسان واملركز الفلسطيين حلقوق     ،املركز القانوين حلقوق األقليات العربية يف إسرائيل      

، واللجنة  )باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية    أيضاً  (ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، وجملس بناي بريث الدويل         
الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفـال،    

، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، وجلنة احلقوقيني )باسم جملس السلم العامليأيضاً (وباي أمارو اهلندية وحركة ت
الدولية، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الـشعوب،               

امني العرب، واالحتاد العام للمرأة العربية، واملنظمة الدولية للقضاء علـى            باسم احتاد احمل   أيضاً(واحتاد احلقوقيني العرب    
  .اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، وهيئة رصد األمم املتحدة/، ومنظمة الشمال)مجيع أشكال التمييز العنصري
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  اختاذ إجراءات بشأهناقترحات وامل النظر يف مشاريع - باء 

ة عن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيليـة يف األرض الفلسطينية احملتلة،          انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئ   
  هجماهتا وغاراهتا األخرية على قطاع غزةوبشكل خاص 

، A/HRC/7/L.1، عرض ممثل باكستان مـشروع القـرار   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦، املعقودة يف    ١٠يف اجللسة     - ٣٦٢
باسـم   ()٣(وفلسطني) اجمللسيف  أعضاء  اليت هي   نظمة املؤمتر اإلسالمي    باسم الدول األعضاء يف م    (املقدم من باكستان    

 إىل مقدمي مشروع القرار انضميف وقت الحق، و). اجمللسيف أعضاء اليت هي الدول األعضاء يف جمموعة الدول العربية 
  .، وكوبا) البوليفارية- مجهورية (بيالروس، وسري النكا، والسنغال، وفرتويال 

من الديباجـة،   الثانية واخلامسة   بتعديل الفقرتني   شفوياً  ، نقّح ممثل باكستان مشروع القرار       ذاهتاة  ويف اجللس   - ٣٦٣
  . من املنطوق٣ و٢وبتعديل الفقرتني 

  . ببيانني فيما يتصل مبشروع القرارواألردن) باسم األرجنتني، وأوروغواي وشيليأيضاً ( الربازيل الوأدىل ممث  - ٣٦٤

  . مبشروع القرار، بصفتهما طرفني معنينيصل فيما يتنين إسرائيل وفلسطني ببيانن عاوأدىل املراقب  - ٣٦٥

اليت هي باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (لتصويت قبل التصويت ممثلو سلوفينيا ل الً تعلياتوأدىل ببيان  - ٣٦٦
  .وسويسرا، وكندا، وهولندا) اجمللسيف أعضاء 

 ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع    ٣٣مد بأغلبية   واعُتبنداء األمساء   رار  وجرى التصويت على مشروع الق      - ٣٦٧
  :كما يليوجرى التصويت . عضواً عن التصويت

باكـستان،  وأوروغـواي،   وأنغوال،  وإندونيسيا،  واألردن،  وأذربيجان،  واالحتاد الروسي،     :املؤيدون
سري النكا،  وزامبيا،  ويت،  جيبووجنوب أفريقيا،   وبريو،  وبوليفيا،  وبنغالديش،  والربازيل،  و
ماليزيا، ومايل،  وكوبا،  وقطر،  والفلبني،  وغانا،  وغابون،  والصني،  وسويسرا،   و السنغال،و
نيجرييـا،  وموريـشيوس،   واململكة العربية الـسعودية،     واملكسيك،  ومصر،  و ،مدغشقرو
  ؛اهلندونيكاراغوا، و

  ؛كندا  :املعارضون

سـلوفينيا،  ورومانيا،  ومجهورية كوريا،   والبوسنة واهلرسك،   وا،  إيطاليوأوكرانيا،  وأملانيا،    :املمتنعون  
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،       والكامريون،  وفرنسا،  وغواتيماال،  و
  .اليابانوهولندا، و

 تعلـيالً   ات، أدىل ممثلو أوروغواي والربازيل واليابان ببيان      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ املعقودة يف    ،١١ويف اجللسة     - ٣٦٨
  .)٧/١لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار  (للتصويت بعد التصويت
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  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه

، A/HRC/7/L.3، عرض ممثل باكستان مشروع القـرار        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٣٦٩
يف و). باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي   (اشتركت يف تقدميه باكستان     و) باسم جمموعة الدول العربية   (املقدم من فلسطني    

 إسبانيا، وآيرلندا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريـا، وبوليفيـا،          إىل مقدمي مشروع القرار كل من      انضموقت الحق،   
  .، وقربص، وكوبا، ولكسمربغ، واليونان)رية البوليفا- مجهورية (وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفرتويال 

  . من املنطوق١بتعديل الفقرة شفوياً ويف اجللسة ذاهتا، نقّح ممثل باكستان مشروع القرار   - ٣٧٠

  .، بصفتهما البلدين املعنينيفيما يتعلق مبشروع القرارببيانني ن عن إسرائيل وفلسطني اوأدىل املراقب  - ٣٧١

ببيان تعليالً لتصويته ) اجمللسيف أعضاء  اليت هي   اسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       ب(وأدىل ممثل سلوفينيا      - ٣٧٢
  .قبـل التصويت

  .دون تصويتشفوياً بواعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة   - ٣٧٣

زء األول،  لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجل       (وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً لتصويته بعد التصويت         - ٣٧٤
  .)٧/١٧الفصل األول، القرار 

  املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل

) باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٣٧٥
، واشتركت يف تقدميـه باكـستان       )باسم جمموعة الدول العربية   (، املقدم من فلسطني     A/HRC/7/L.4مشروع القرار   

 - مجهوريـة   ( فرتويـال     إىل مقدمي مشروع القرار كل من      انضميف وقت الحق،    و). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (
  .وكوبـا) البوليفارية

  .من الديباجةالثامنة بتعديل الفقرة  شفوياًويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل باكستان مشروع القرار   - ٣٧٦

 بصفتها فيما يتعلق مبشروع القرار ببيانات ن عن إسرائيل، واجلمهورية العربية السورية، وفلسطنيووأدىل املراقب  - ٣٧٧
  .البلدان املعنية

 تعليالً نيندا ببيانوك) اجمللسيف أعضاء  اليت هي   باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     ( سلوفينيا   الوأدىل ممث   - ٣٧٨
  .للتصويت قبل التصويت

شفويــاً   تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بصيغته املنقحة          يجرأُوبناء على طلب ممثل كندا،        - ٣٧٩
  :كما يليوجرى التصويت .  أي عضو عن التصويتمل ميتنع صوتاً مقابل صوت واحد و٤٦بأغلبية 
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 واألردن، وأملانيا، وإندونيـسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي،         االحتاد الروسي، وأذربيجان،    :املؤيدون
وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، والبوسنة واهلرسـك، وبوليفيـا،          
وبريو، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وسري النكـا،           

 وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني،     وسلوفينيا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وغابون،    
وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكـسيك، واململكـة          
العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، وموريـشيوس،           

  ؛ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا، واليابان

  .كندا  :املعارضون

، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان عام يتعلق         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     - ٣٨٠
دة، انظر اجلزء األول، الفـصل األول،       ـه املعتم ـلالطالع على النص بصيغت    (٧بالقرارات املتخذة يف إطار البند      

  ).٧/١٨القرار 

   احملتلحقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري

) باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ٣٨١
باسم جمموعة الدول    ()٣(وفلسطني) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، املقدم من باكستان     A/HRC/7/L.2مشروع القرار   

ريا الشعبية الدميقراطيـة، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،          واشتركت يف تقدميه بيالروس، ومجهورية كو     ) العربية
 - مجهورية ( وفرتويال ،بوليفيايف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من و. وزمبابوي، وكوبا، وليسوتو 

  . ونيكاراغوا،)البوليفارية

 ٥شروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة      م) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، نقّح ممثل باكستان     ذاهتاويف اجللسة     - ٣٨٢
  .من املنطوق

روع القرار بـصفتهما    ـوأدىل املراقبان عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ببيانني فيما يتعلق مبش            - ٣٨٣
  .البلدين املعنيني

 تعليالً ني وكندا ببيان)اجمللسيف أعضاء اليت هي  باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       ( سلوفينيا   الوأدىل ممث   - ٣٨٤
  .لتصويت قبل التصويتل

شـفوياً  مد بصيغته املنقحة     تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُ      يجرأُوبناء على طلب ممثل سلوفينيا،        - ٣٨٥
  :كما يليوجرى التصويت .  عضواً عن التصويت١٤ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٢بأغلبية 

بيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغـوال، وأوروغـواي، وباكـستان،         االحتاد الروسي، وأذر    :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكـا،           
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والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، والفلبني، وقطر، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغـشقر،           
   السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛ومصر، واملكسيك، واململكة العربية

  كندا؛  :املعارضون

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسـلوفينيا،            :املمتنعون
وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، والكامريون، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا          

  .ة، وهولندا، واليابانالشمالي

 ، أدىل ممثل كندا ببيان تعليالً لتصويته بعـد التـصويت          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املعقودة يف    ،٤٢ويف اجللسة     - ٣٨٦
  .)٧/٣٠لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار (
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   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا-ثامناً 
   من جدول األعمال٨عامة بشأن البند الناقشة امل - ألف 

 ببيان بـشأن    ،أوليفييه بيل  ،، أدىل رئيس جلنة وضع املرأة     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥، املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     - ٣٨٧
  .٢٠٠٨مارس / آذار٧فرباير إىل / شباط٢٥الدورة الثانية واخلمسني للجنة وضع املرأة املعقودة يف الفترة من 

 مـن جـدول   ٨ املعقودتني يف اليوم نفسه، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البنـد         ٣٦ و ٣٥اجللستني  ويف    - ٣٨٨
  :ببياناتاملذكورون أدناه األعمال، أدىل أثناءها 

باسم إكوادور، وأورغـواي،    أيضاً   ()٤(االحتاد الروسي، واألرجنتني  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، وأنغوال، وإيطاليـا،    )، وشيلي، وكولومبيا  ) البوليفارية - مجهورية  (ليفيا، وبريو، وفرتويال    وباراغواي، والربازيل، وبو  

باسم االحتاد األورويب، وألبانيا،    (، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وسلوفينيا      )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
رية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وكرواتيـا،         وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهو      

  ، واملكسيك، واليابان؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وسويسرا، وفرنسا، وكوبا، ومصر )والنرويج

إسبانيا، وأستراليا، والربتغال، وبلجيكا، وشيلي، وفنلنـدا، واملغـرب،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  يكية؛والواليات املتحدة األمر

اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب، وجلنة :  حلقوق اإلنسانتني وطنينين عن مؤسستااملراقب  )ج(  
  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛

منظمة العفو الدولية، والـشبكة اآلسـيوية للـشعوب    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )د(  
، ومنتدى آسيا واحمليط اهلـادئ      )منتدى آسيا (باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       أيضاً  (قبلية  األصلية وال 

مؤسـسة  ": فرنسا احلريـات "املعين باملرأة والقانون والتنمية، ومركز البحث والتعليم على صعيد املنظمات، ومؤسسة    
ؤسسة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التـشاركية،        دانييل ميتران، وحركة التصاحل الدولية، وباكس رومانا، وم       

، ورابطة التعلـيم    )وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراض           
 ينيواللـواط  ياتلسحاقل، والرابطة الدولية ملنطقة أوروبا      )باسم االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية     أيضاً  (العاملي  

رصد حقوق اإلنـسان، وجلنـة      نظمة  ، وم )اإليدز/باسم الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشرية       أيضاً  (
بني األديان، واالحتاد الدويل للجامعيات، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد للتعاون  الدولية لرابطةاحلقوقيني الدولية، وا 

  .اسلون بال حدود، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراضالصداقة فيما بني الشعوب، ومر

  . حق الرداً، أدىل ممثل الصني ببيان ممارس٢٠٠٨مارس / آذار٢٥، املعقودة يف ٣٦ويف اجللسة   - ٣٨٩
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك          - تاسعاً 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: من تعصب
  اصةاخلجراءات اإلاحلوار التفاعلي مع  - ألف 

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

، قام املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية    ٢٠٠٨مارس / آذار١٩، املعقودة يف ٣١يف اجللسة     -٣٩٠
 A/HRC/7/19, Corr.1(ني، بتقدمي تقريره ـب، دودو ديـه األجانب وما يتصل بذلك من تعصوالتمييز العنصري وكر

  ).Add.1-6و

غاي مكدوغال، ببيان عن البعثة املشتركة اليت ، أدلت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقلياتذاهتا، ويف اجللسة   - ٣٩١
  .قامت هبا مع املقرر اخلاص إىل اجلمهورية الدومينيكية

، بصفتهم ات إستونيا، واجلمهورية الدومينيكية، والتفيا، وليتوانيا، وموريتانيا، ببيانو، أدىل ممثلذاهتاويف اجللسة   - ٣٩٢
  . معنيةاًبلدان

 ،٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك مع املقرر اخلاص يف اجللسة ذاهتا، املعقودة يف                 - ٣٩٣
  :أسئلةطرحوا  واتببيان املذكورون أدناهأدىل 

باسم (االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وأورغواي، وإيطاليا، وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
، )باسـم االحتـاد األورويب   (، والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجيبويت، وسلوفينيا        )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

، ومصر  )باسم حركة عدم االحنياز   (، والكامريون، وكوبا    )باسم جمموعة الدول العربية   ( )٣(والصني، وفرنسا، وفلسطني  
  ، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(

  إسرائيل، واجلزائر، وشيلي، واملغرب، ونيبال، وهاييت؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  املراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  

اللجنة الوطنية االستشارية حلقـوق اإلنـسان يف        :  حلقوق اإلنسان  تني وطني نين عن مؤسست  ااملراقب  )د(  
  فرنسا، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند؛

هيئة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقـة          : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
باسم جملـس   أيضاً  (ني، والطائفة البهائية الدولية، وجملس بناي بريث الدويل         البحريات الكربى، ورابطة املواطنني العاملي    

، واالحتاد األورويب للطلبة اليهود، واحلركة الدولية ملناهـضة         )التنسيق للمنظمات اليهودية، وهيئة رصد األمم املتحدة      
  .ر اليهودي العامليمجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واملؤمت

املقرر اخلاص واخلبرية املستقلة علـى األسـئلة   أجاب ، ٢٠٠٨مارس / آذار ١٩املعقودة يف   ذاهتا،  ويف اجللسة     - ٣٩٤
  . مالحظاهتما اخلتاميةأبدياو
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ـ       و، املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ممثل      ٣٣ويف اجللسة     - ٣٩٥  ات إسرائيل، واجلمهورية الدومينيكية، وليتوانيـا، ببيان
  .ق الردحل ممارسةً

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي
 مقرر فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين       - ، قام رئيس    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     - ٣٩٦

  ).A/HRC/7/36(من أصل أفريقي، بيتر كاساندا، بتقدمي تقريره 

ببيانـات  املذكورون أدناه   ، أدىل   ذاهتا املقرر يف اجللسة     - لي الذي أعقب ذلك مع الرئيس       وأثناء احلوار التفاع    - ٣٩٧
  : أسئلةطرحواو

باسم جمموعـة   (الربازيل، ومجهورية كوريا، والصني، ومصر      : لسـاء يف اجمل  ـممثلو الدول األعض    )أ(  
  ؛)الدول األفريقية

  املراقب عن اجلزائر؛  )ب(  

  .رابطة املواطنني العامليني:  احلكومية التاليةاملراقب عن املنظمة غري  )ج(  
 املقرر علـى األسـئلة وأبـدى        - الرئيس  أجاب  ،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ املعقودة يف    ذاهتا،ة  ـويف اجللس   - ٣٩٨

  .مالحظاته اخلتامية
  عامة بشأنهالناقشة امل من جدول األعمال و٩قدَّمة يف إطار البند املتقارير ال - باء 

  ضية السامية حلقوق اإلنسانتقرير أعدته املفو
، عرضت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقـارير         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣، املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٩٩

  . من جدول األعمال٩مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املقدمة يف إطار البند 
  يةتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان ووضع معايري تكميل

 مقـرر الفريـق     - كا، بصفته رئيس    لي، قام دايان جاياتي   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     - ٤٠٠
 تقرير شفوي عن دورة الفريق العامل تقدمياحلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، ب

  .٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل /ين كانون الثا٢١من يف الفترة السادسة، املعقودة 
 مقرر اللجنـة    - ، قام إدريس اجلزائري، بصفته رئيس       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣٢ويف اجللسة     - ٤٠١

 ١١املخصصة لوضع معايري تكميليـة، بتقـدمي تقرير شفوي عن الدورة األوىل للجنة املخصصة، املعقودة يف الفترة من                 
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢إىل 

  املناقشة العامة

، عقد اجمللس مناقشة عامة بشأن التقارير السالفة الـذكر          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٧يف اجللسة     - ٤٠٢
  :ببياناتاملذكورون أدناه  من جدول األعمال، أدىل أثناءها ٩وبشأن البند 



A/HRC/7/78 
Page 172 

 

باسم االحتاد  (ربازيل، وسلوفينيا   االحتاد الروسي، وأذربيجان، وال   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية     

باسم جمموعة الـدول    (، وسويسرا، والصني، وكوبا، ومصر      )السابقة، وصربيا، وكرواتيا، وليختنشتاين، ومولدوفا    
  ، ونيجرييا؛)األفريقية

  ، واجلمهوريـة العربيـة     )اإلسـالمية  - مجهوريـة   (إيـران   أرمينيا، و : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  السورية، وفنلندا؛

اللجنة األفريقية ملروِّجي الرعايـة الـصحية وحقـوق         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
باسم رابطة املواطنني العـامليني واحلركـة       أيضاً  ) (منتدى آسيا (اإلنسان، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       

، ورابطة التعليم العاملي، ورابطة املواطنني العامليني، وجملس بناي بريث          )الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية     
امليثـاق األفريقـي حلقـوق      ، واللجنة الدولية من أجل احترام       )باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية    أيضاً  (الدويل  

، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، وهيئة الفرانسيسكان الدولية، واجمللس اهلنـدي            وتطبيقه اإلنسان والشعوب 
 الدولية  لرابطةباسم هيئة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، وا            أيضاً  (ألمريكا اجلنوبية   

ديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، ومنتـدى             بني األ للتعاون  
املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية، واملنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصـليني، واحتـاد                

بني األديان، واالحتـاد    للتعاون  الدولية  لرابطة  ، وا )ل السالم واحلرية  احلقوقيني العرب، والرابطة النسائية العاملية من أج      
، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية ) باسم رابطة التعليم العامليأيضاً(الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية 

 اجلنوب يف القرن احلادي     - مال  وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومنظمة الش         والتحرير،  
والعشرين، ومجعية الشعوب املهدَّدة باالنقراض، ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم الباسـك                

  .، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية)يونسكو إيتكسيا(

كا والسيد اجلزائري على األسئلة     يد جاياتيل السيأجاب  ،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦ املعقودة يف    ذاهتاويف اجللسة     - ٤٠٣
  . مالحظاهتما اخلتاميةأبدياو

 اجلزائر واملغرب ببيان ثـاٍن      الوأدىل ممث . ق الرد حل  ممارسةً ني اجلزائر واملغرب ببيان   ال، أدىل ممث  ذاهتاويف اجللسة     - ٤٠٤
  .ق الردممارسة حيف إطار  ما أُديل هبنلذيل انييتصل بالبيانفيما ق الرد، حل ممارسةً

  اختاذ إجراءات بشأهناقترحات وامل النظر يف مشاريع - جيم 

  مناهضة تشويه صورة األديان

) باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٤٠٥
  ).ميباسم منظمة املؤمتر اإلسال(، املقدم من باكستان A/HRC/7/L.15مشروع القرار 

  .وأدىل ممثل اململكة العربية السعودية ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار  - ٤٠٦
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 صوتاً ٢١ تصويت مسّجل على مشروع القرار، فاعُتِمد بأغلبية    يجرأُ سلوفينيا واهلند،    ثليوبناء على طلب مم     - ٤٠٧
  :كما يليوجرى التصويت .  عضواً عن التصويت١٤ أصوات وامتناع ١٠مقابل 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، وبـنغالديش، وجنـوب            :املؤيدون
أفريقيا، وجيبويت، وسري النكا، والسنغال، والصني، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، 

  ومايل، وماليزيا، ومصر، واململكة العربية السعودية، ونيجرييا، ونيكاراغوا؛

رانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكنـدا، واململكـة          أملانيا، وأوك   :املعارضون
  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛

أوروغواي، والربازيل، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، وزامبيـا، وغـابون، وغانـا،              :املمتنعون
  .اهلند، واليابانوغواتيماال، ومدغشقر، واملكسيك، وموريشيوس، و

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر        ( فيما يتعلق مبشروع القرار    ني الربازيل ونيجرييا ببيان   الوأدىل ممث   - ٤٠٨
  .)٧/١٩اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

نـصري وكـره   نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز الع   : من اخلطابة إىل الواقع   
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

) باسم جمموعـة الـدول األفريقيـة      (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     - ٤٠٩
يف وقت الحق، انضم إىل مقدمي      و). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/7/L.14مشروع القرار   

  .ونيسيا، وبيالروس، وغينيا، ونيكاراغواإندمشروع القرار كل من 

الثانية حبذف الفقرتني   شفوياً  مشروع القرار   ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، نقّح ممثل مصر     ذاهتاويف اجللسة     - ٤١٠
 ٥ و ٤ و ٣ و ٢ من املنطوق واالستعاضة عنها بفقرة جديدة، وبتعديل الفقرات          ١من الديباجة، وحبذف الفقرة     والثالثة  

  . منه٣نطوق، وإدراج فقرة جديدة يف املنطوق بعد الفقرة امل من ٧ و٦و

انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع         ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٤١١
  .القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ببيان تعليالً لتصويته ) اجمللسيف أعضاء  اليت هي   األعضاء يف االحتاد األورويب     باسم الدول   (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ٤١٢
  .قبل التصويت

 تصويت مـسّجل علـى      يجرأُ،  )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٤١٣
وجرى التصويت  .  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً وامتناع    ٣٤مشروع القرار، فاعُتِمد بصيغته املنقّحة شفوياً بأغلبية        

  :كما يلي
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االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغـواي، وباكـستان،            :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا،          

ال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبـا،      والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيما    
ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس،         

  ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسـلوفينيا،            :املمتنعون
  رنسا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،           وسويسرا، وف 

  .وهولندا، واليابان

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء         ( وأدىل ممثل الربازيل ببيان تعليالً لتصويته بعد التصويت         - ٤١٤
  .)٧/٣٣األول، الفصل األول، القرار 

شكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك          اص املعين باأل  ـرر اخل ـة املق ـوالي
  من تعصب

) باسم جمموعـة الـدول األفريقيـة      (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     - ٤١٥
.  بوليفيا، وكوبا  واشتركت يف تقدميه  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   ( املقدم من مصر     A/HRC/7/L.18مشروع القرار   

 - مجهوريـة  ( إندونيسيا، والربازيل، وغينيـا، وفرتويـال   إىل مقدمي مشروع القرار كل من       انضم  يف وقت الحق،    و
  .، وكولومبيا، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهاييت)البوليفارية

 الرابعة اً بتعديل الفقرتنيمشروع القرار شفوي) باسم جمموعة الدول األفريقية(، نقَّح ممثل مصر ذاهتاويف اجللسة   - ٤١٦
) د(٣، و )ن(،  )م(،  )ل(،  )ي(،  )ز(،  )د(،  )ج(،  )أ(٢ والفقرات الفرعية    ٥ و ٢ و ١ من الديباجة والفقرات     واخلامسة

على التوايل، وحـذف    ) ز(و) و(٢بعد الفقرتني الفرعيتني    ) ز(و) و(٢من املنطوق؛ وإدراج فقرتني فرعيتني جديدتني       
، وإضافة فقرة جديدة يف )ه(٣، وحذف الفقرة الفرعية ا بنص جديدمواالستعاضة عنه) ط(و) ح(٢ تني الفرعيتنيالفقر

  . منه٣املنطوق بعد الفقرة 

انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع         ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٤١٧
  .)انظر املرفق الثاين (ناجميةالقرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الرب

وسـلوفينيا  ) اجمللسيف أعضاء اليت هي باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي     ( باكستان   ووأدىل ممثل   - ٤١٨
 فيمـا يتعلـق     ـاتد ببيان ـرا، واهلن ـوسويس) اجمللساليت هي أعضاء يف     باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       (

  .مبشروع القرار

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء  (دون تصويتشفوياً بواعُتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة   - ٤١٩
  .)٧/٣٤األول، الفصل األول، القرار 
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   املساعدة التقنية وبناء القدرات- عاشراً 
   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- ألف 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

م اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف           د، ق ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣٢جللسة  يف ا   - ٤٢٠
  .(A/HRC/7/25) تيتينغا فريدريك باسريي، تقريره ،مجهورية الكونغو الدميقراطية

  . باعتباره البلد املعين،وأدىل املراقب عن مجهورية الكونغو الدميقراطية ببيان  - ٤٢١

أسئلة علـى   طرحوا  ببيانات و املذكورون أدناه   ، أدىل   ذاهتاحلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة        وأثناء ا   - ٤٢٢
  :اخلبري املستقل

  ، وكندا؛)باسم االحتاد األورويب(سلوفينيا : يف اجمللستني العضوين  الدولالممث  )أ(  

  املتحدة األمريكية؛بلجيكا، وتونس، واجلزائر، والواليات : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .باكس رومانا، وجلنة احلقوقيني الدولية: تني التاليتني غري احلكومينين عن املنظمتااملراقب  )ج(  

  .اخلبري املستقل على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةذاهتا، أجاب ويف اجللسة   - ٤٢٣

  كمبوديا

مثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف        م امل د، ق ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٤٢٤
  .(A/HRC/7/42) ياش غاي تقريره ،كمبوديا

  .وأدىل املراقب عن كمبوديا ببيان عن التقرير، باعتباره البلد املعين  - ٤٢٥

  :أسئلةطرحوا ببيانات واملذكورون أدناه  أدىل ذاهتاوأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة   - ٤٢٦

، وماليزيـا، واململكـة املتحـدة       )باسم االحتاد األورويب  (سلوفينيا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛

  السويد، والواليات املتحدة األمريكية؛: تني التاليتنين عن الدولااملراقب  )ب(  

منظمة العفو الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق : تني التاليتنيمي غري احلكونين عن املنظمتااملراقب  )ج(  
  ).رصد حقوق اإلنساننظمة باسم مأيضاً (اإلنسان 

  . املمثل اخلاص على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةذاهتا، أجابويف اجللسة   - ٤٢٧
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  ليبرييا

برية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات      مت اخل د، ق ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩، املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٤٢٨
  .(A/HRC/7/67) تقريرها ، شارلوت أباكا،االستشارية يف ليبرييا

  : أسئلة على اخلبرية املستقلةطرحواببيانات واملذكورون أدناه وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل   - ٤٢٩

باسـم جمموعـة   (، وغانا، ومصر    )باسم االحتاد األورويب  (ا  سلوفيني: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ؛)الدول األفريقية

  .املراقب عن الواليات املتحدة األمريكية  )ب(  

  .اخلبرية املستقلة على األسئلة وأبدت مالحظاهتا اخلتاميةذاهتا، أجابت ويف اجللسة   - ٤٣٠

  الصومال

م اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف           دق،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠، املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٤٣١
  .(A/HRC/7/26) تقريره ، غامن النجار،الصومال

 أسئلة علـى    طرحواببيانات و املذكورون أدناه   ، أدىل   ذاهتاوأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة           - ٤٣٢
  :اخلبري املستقل

، وكندا، ومصر )باسم االحتاد األورويب( وجيبويت، وسلوفينيا إيطاليا،: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(

  إثيوبيا، والسويد، وكينيا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .رصد حقوق اإلنساننظمة منظمة العفو الدولية، وم: تني التاليتنيغري احلكوميتني ن عن املنظماراقبامل  )ج(  

  . اخلبري املستقل على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةذاهتا، أجابويف اجللسة   - ٤٣٣

   صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان- باء 

عضو جملس أمناء صندوق التربعات للتعاون التقين عرض  ،٢٠٠٨مارس / آذار١٩دة يف ، املعقو٣٣يف اجللسة   - ٤٣٤
 تقرير األمني العام عن اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق            ،يف ميدان حقوق اإلنسان، ويليام شاباس     

  .(A/HRC/7/74)اإلنسان 
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   من جدول األعمال١٠عامة بشأن البند الناقشة امل - جيم 

 من جـدول  ١٠، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦، املعقودة يف    ٣٧يف اجللسة     - ٤٣٥
  :ببياناتاملذكورون أدناه األعمال، أدىل أثناءها 

وأوكرانيا، واجلبل األسـود،    وألبانيا،  باسم االحتاد األورويب،    (سلوفينيا  :  يف اجمللس  عضو ةممثل دول   )أ(  
  ؛)نيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتياومجهورية مقدو

  السويد، والنرويج، ونيوزيلندا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز األوائل: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية  )ج(  

 ممارسـاً   ، أدىل ببيان ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦املعقودة يف   ذاهتا،  ويف اجللسة     - ٤٣٦
  .حلق الرد

  اختاذ إجراءات بشأهناقترحات وامل النظر يف مشاريع - دال 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

)  جمموعـة الـدول األفريقيـة      باسم(، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٤٣٧
  ).باسم جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/7/L.13مشروع القرار 

الثالثة واخلامسة والسادسة والسابعة     نقّح ممثل مصر شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرات          ذاهتا،ويف اجللسة     - ٤٣٨
 ٢واالستعاضة عنها بفقـرة   من املنطوق ٢ وحذف الفقرة  من املنطوق،٨ و٧ و ٦ و ٥من الديباجة والفقرات    والثامنة  
  . من املنطوق٦وإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة جديدة، 

  . فيما يتعلق مبشروع القرارات ببيان، وكندا، وسويسرا،)باسم االحتاد األورويب( سلوفينيا ووأدىل ممثل  - ٤٣٩

  . باعتباره البلد املعينن بشأن مشروع التقريروأدىل املراقب عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، ببيا  - ٤٤٠

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء          (دون تصويت بمد مشروع القرار بصيغته املنقحة      واعُت  - ٤٤١
  .)٧/٢٠األول، الفصل األول، القرار 

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

) باسم جمموعـة الـدول األفريقيـة      (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨، املعقودة يف    ٤٢يف اجللسة     - ٤٤٢
 إىل مقدمي   انضميف وقت الحق،    و). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/7/L.19مشروع القرار   

يا، وفنلنـدا،    إسبانيا وإيطاليا، والربتغال، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وسويسرا، وصـرب         مشروع القرار كل من   
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وقربص، وكندا، وكوت ديفوار، ولكسمربغ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلنـدا الـشمالية، والنـرويج،               
  .والنمسا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان

احلادية فقرة  بتعديل ال شفوياً  مشروع القرار   ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (نقّح ممثل مصر    ذاهتا  ويف اجللسة     - ٤٤٣
 ٦ذف الفقرة   ـ وح ،الديباجةإدراج فقرة خامسة جديدة يف       من املنطوق، و   ١٠ و ٧ و ٤الديباجة والفقرات   عشرة من   
  .من املنطوق

انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على مـشروع         ُوجه   من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٤٤٤
  .)انظر املرفق الثاين (ر يف امليزانية الربناجميةالقرار من آثار إدارية وآثا

  .وأدىل ممثل كندا ببيان فيما يتصل مبشروع القرار  - ٤٤٥

  .باعتباره البلد املعين وأدىل املراقب عن الصومال، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٤٤٦

  .دون تصويتبمد مشروع القرار بصيغته املنقحة واعُت  - ٤٤٧

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول،  (بيان تعليالً لتصويته بعد التصويتوأدىل ممثل اليابان ب  - ٤٤٨
  .)٧/٣٥الفصل األول، القرار 
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  املرفقات
  املرفق األول
  جدول األعمال

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١البند 

  ن وتقارير املفوضية واألمني العامالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا  - ٢البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلـك                - ٣البند 
  احلق يف التنمية

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - ٤البند 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ٥البند 

  االستعراض الدوري الشامل  - ٦البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى  - ٧البند 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  - ٨البند 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج : العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  - ٩البند  

  عمل ديربان  

  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠ند الب
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  املرفق الثاين
  ما يترتب على القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة 

  من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية
والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن              - ٧/٤

لة هبا على التمتع الكامـل جبميـع        االلتزامات املالية الدولية املتص   
  حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٤ من القرار ٩ و٧ و٣ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ١

تقل اخلبري املس "ب قرر إعادة حتديد الوالية املتعلقة باإلجراء املواضيعي اخلاص وإعادة تسمية صاحبها              )أ(
املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،                 

  ؛"وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ات املالية الدولية   قرر أيضاً متديد والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزام              )ب(
ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لفتـرة       ـوق اإلنسان، وخاص  ـاملتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حق      

  ثالث سنوات؛

طلب إىل األمني العام أن يوفر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتـاج إليـه مـن          )ج(
  امه وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛موظفني وموارد من أجل أداء مه

، وفقاً لربنامج عمله السنوي، تقريـراً       ٢٠٠٩طلب إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللس يف عام             )د(
  .عامة يف دورهتا الثالثة والستنيحتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذه املسألة إىل اجلمعية ال

 ١٢٣ ٨٠٠ دوالر يف الـسنة أو       ٦١ ٩٠٠، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قـدره        ٧/٤وإثر اعتماد اجمللس القرار       - ٢
دوالر يف فترة السنتني لتغطية تكلفة السفر وبدل اإلقامة اليومي للخبري املستقل واملوظفني املرافقني له أثنـاء البعثـات                   

  :ليامليدانية كما ي

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقريـر        /سفر اخلبري املستقل إلجراء مشاورات      )أ(
  ؛) دوالر يف السنة٤٥ ٩٠٠(إىل اجمللس، وتقدمي التقرير إىل اجلمعية العامة، فضالً عن القيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة 

  ؛) دوالر يف السنة٨ ٨٠٠(ثات امليدانية خلبري املستقل أثناء البعا ةسفر موظفني ملرافق  )ب(

االت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة       ـمصاريف النقل احمللي واألمن واالتص      )ج(
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(
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، حقوق اإلنسان، من ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية اخلبري املستقل يف إطار الباب   - ٣
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة               ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ة اعتماد القرارولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيج. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 ٤٥/٢٤٨ من املنطوق، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة              ٧وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤
أن اللجنة اخلامـسة هـي   من جديد اجلمعية ، الذي أكدت فيه ٦٢/٢٣٦باء، والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديد باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانيةاملعهود إليها ية معاملختصة يف اجل اللجنة الرئيسية
  .على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  ستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلملاخلبري ا  والية - ٧/٥

  :لس مبا يلي، قام اجمل٧/٥ من القرار ٢و) و(١ و١مبوجب أحكام الفقرات   - ٥

   ثالث سنوات؛لفترة ستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلملاخلبري اقرر متديد والية   )أ(

قرر أيضاً مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات والتظاهرات الدولية ذات الصلة هبـدف تعزيـز                 )ب(
  إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛

وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمـات غـري          إىل   و  الدول، طلب إىل مجيع    )ج(
اخلـبري   وأن تتعاون مـع      م يف أنشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل         احلكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

وأن تنظر جبدية يف االستجابة لطلبـات        يف االضطالع بواليته، وأن تزوِّده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها،            ستقلملا
  اخلبري املستقل لزيارة بلداهنا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

 دوالر يف السنة لتنفيـذ األنـشطة        ٥٦ ٩٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٦
  : كما يلي٢و) و(١ و١املطلوبة يف الفقرات 

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقريـر        /ر اخلبري املستقل إلجراء مشاورات    سف  )أ(
  ؛) دوالر٣٩ ٩٠٠(إىل اجمللس، والقيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة 

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(خلبري املستقل أثناء البعثات امليدانية ا ةفقاسفر موظفني ملر  )ب(

االتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة       لي واألمن و  ـمصاريف النقل احمل    )ج(
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنسان،   ٢٣ة والية اخلبري املستقل يف إطار الباب        ـذ أنشط ـة لتنفي ـوأُدرجت االحتياجات الالزم    - ٧
ـ   واليةـد ال ـانت فترة جتدي  ـوملا ك . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       ـ   ـ متتد لتدخ رة ـل يف فت
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، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة              ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

    والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات- ٧/٦

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٦ من القرار ٥و) ز(٣ و٣مبوجب أحكام الفقرات   - ٨

   ثالث سنوات؛لفترةقرر متديد والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات   )أ(  

طلب إىل اخلبرية املستقلة موافاة اجمللس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقـدمي توصـيات                  )ب(  
  ؛املنتمني إىل أقلياتيجيات فعالة من أجل حتسني إعمال حقوق األشخاص تتعلق بوضع استرات

األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل املساعدة البشرية والتقنية واملاليـة         طلب إىل   )ج(  
  .الالزمة الضطالع اخلبرية املستقلة بواليتها على حنو فعال

 دوالر ١١٧ ٦٠٠ دوالر يف السنة أو ٥٨ ٨٠٠سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار،   - ٩
  :يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

إلجـراء  ) كل واحدة ملدة مخـسة أيـام      ( بثالث رحالت إىل جنيف يف السنة        ة املستقل ةقيام اخلبري   )أ(
اءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل اجمللس، والقيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة،           حلضور االجتماع السنوي لإلجر   /مشاورات

  ؛) دوالر يف السنة٤٢ ٨٠٠( أيام ١٠ بتقدر مدة كل منهما 

  ؛) دوالر يف السنة٨ ٨٠٠( أثناء البعثات امليدانية ة املستقلةخلبريا ةسفر موظفني ملرافق  )ب(

ا من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة      ـغريهمصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت و       )ج(
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنسان، مـن     ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية اخلبرية املستقلة يف إطار الباب              - ١٠
تد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني        انت فترة جتديد الوالية مت    ـا ك ـومل. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

ا يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة       ـظر فيه ـ، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُين     ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨ء السادس من قرار اجلمعيـة العامـة         ، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلز     ٥وفيما يتعلق بالفقرة      - ١١
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةا
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    والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان- ٧/٨

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٨ من القرار ٥و) ز(٢ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ١٢

نسان بوصفه مقرراً خاصاً قرر متديد والية املكلّف باإلجراء اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإل  )أ(  
  لفترة ثالث سنوات؛

  طلب إىل املقرر اخلاص تقدمي التقارير بانتظام إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامة؛  )ب(  

إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل املساعدة الالزمة إىل               طلب  )ج(  
  .فعاليةاملقرر اخلاص من أجل إجناز واليته ب

 دوالر ١٢٠ ٦٠٠ دوالر يف السنة أو ٦٠ ٣٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره   - ١٣
  :يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

لس، وتقـدمي  سفر املقرر اخلاص حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل اجمل         )أ(
  ؛) دوالر يف السنة٤٤ ٣٠٠(التقرير إىل اجلمعية العامة، فضالً عن القيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة 

  ؛) دوالر يف السنة٨ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(

نوعة أثناء البعثـات امليدانيـة   ف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املت        ـمصاري  )ج(
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنـسان، مـن   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب     - ١٤
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ترة السنتني   ـاجمية لف ـامليزانية الربن 

لك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة          ـاجات لت ـ، فإن االحتي  ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨عامـة   ، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة ال           ٥وفيما يتعلق بالفقرة      - ١٥
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .ارة وامليزانيةاللجنة االستشارية لشؤون اإلد

    حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة- ٧/٩

، سيدعو اجمللس املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابع للجنة التنميـة           ٧/٩ من القرار    ١٨مبوجب أحكام الفقرة      - ١٦
ـ  ه، وفق ـاالجتماعية إىل أن يواصل التعاون مع اجمللس وأن خياطبه بشأن األنشطة املضطلع هبا عمالً بواليت               امج ـاً لربن

  .عمل اجمللس
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 دوالر يف السنة لسفر املقرر اخلـاص        ٦ ٠٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إضايف قدره             - ١٧
  .١٨ملخاطبة اجمللس، على حنو ما تدعو إليه الفقرة 

ـ   ـان، م ـوق اإلنس ـ، حق ٢٣اب  ـار الب ـات يف إط  ـومل ُترصد خمصص    - ١٨ ـة لفــترة   ن امليزانيـة الربناجمي
ولـن يلـزم    . ولكن ُيقترح تغطية االحتياجات من املوارد املتاحة      .  لتغطية سفر املقرر اخلاص    ،٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

  .رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار

    دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-٧/١١

لس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        ، طلب اجمل  ٧/١١ من القرار    ٣مبوجب أحكام الفقرة      - ١٩
  .إعداد منشورٍ عن مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤمتر وارسو

 دوالر لتغطية تكـاليف الترمجـة       ١٢٣ ٢٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٢٠
  ). دوالر٩٠ ٠٠٠(، وطباعته ) دوالر٨ ٠٠٠(، وتصميمه وترتيبه ) دوالر٥ ٠٠٠(ية للمنشور التحرير

ـ                 - ٢١ اغة املنـشور   يومن املتوقع أن يكون النشاط املشار إليه أعاله نشاطاً مشتركاً، حبيث تتوىل أغلبية تكاليف ص
ارجة عن امليزانية، ومن مثّ لن يلزم رصد        وستموَّل مسامهة املفوضية يف هذا النشاط من موارد خ        . وإنتاجه مؤسسة خارجية  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨، حقوق اإلنسان، لفترة السنتـني ٢٣اعتمادات إضافية هلذا النشاط يف إطار امليزانية العادية للباب 

   حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي -٧/١٢

  :لس مبا يلي، قام اجمل٧/١٢من القرار ) ب(١٠و) أ(١٠و) ي(٢ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ٢٢

  قرر متديد والية الفريق العامل لفترة ثالث سنوات أخرى؛  )أ(  

   السنوي؛ه لربنامج عملوفقاً، لساجمل عن تنفيذ واليته إىل اًتقريربانتظام قدم طلب إىل الفريق العامل أن ي  )ب(  

وارد الالزمـة   طلب إىل األمني العام أن يواصل كفالة حصول الفريق العامل على كل املساعدة وامل               )ج(  
ألداء مهامه، مبا يف ذلك دعم مبادئ اإلعالن، ليتسىن له إيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورات يف البلدان الـيت تبـدي                  

  استعداداً الستقباله؛

أن يتيح املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقـة حبـاالت           طلب أيضاً إىل األمني العام        )د(  
  .االختفاء القسري

 ٥٢٩ ٠٠٠ دوالر يف الـسنة أو  ٢٦٤ ٥٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قـدره      - ٢٣
  :دوالر يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

  ؛)السنة دوالر يف ١٩١ ٤٠٠(سفر الفريق العامل حلضور اجتماعات يف جنيـف، والقيام ببعثتني ميدانيتني   )أ(  
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سفر رئيس الفريق العامل لتقدمي تقرير إىل اجمللس واملشاركة يف االجتماع السنوي لإلجـراءات                )ب(  
  ؛) دوالر يف السنة١٧ ٣٠٠(اخلاصة 

  ؛) دوالر يف السنة٢٤ ٦٠٠(لفريق العامل أثناء البعثات امليدانية ا ةسفر موظفني ملرافق  )ج(  

االت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثات امليدانيـة   مصاريف النقل احمللي واألمن واالتص      )د(  
  ؛) دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

لثالثة أشهر من أجل حتديث قاعدة البيانات       ) رتب أخرى (اخلدمات العامة   فئة  تكاليف موظفي     )ه(  
  ). دوالر يف السنة٢٤ ٠٠٠(املتعلقة حباالت االختفاء القسري 

، حقوق اإلنـسان، مـن   ٢٣ لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب وأُدرجت االحتياجات الالزمة    - ٢٤
رة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني           ـانت فت ـوملا ك . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

جمية املقترحـة لفتـرة   داد للميزانية الربنا ـاق اإلع ـ، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سي        ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة            )أ(١٠وفيما يتعلق بالفقرة      - ٢٥
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي معية من جديد   ، الذي أكدت فيه اجل    ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

ل والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـا            - ٧/١٣
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/١٣ من القرار ٥و) ط(٢ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ٢٦

  قرر متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات؛  )أ(  

  طلب إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير عن تنفيذ واليته إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛  )ب(  

طلب إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من مساعدة بـشرية                  )ج(  
  .وتقنية ومالية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية

 دوالر ١١٩ ٦٠٠ دوالر يف السنة أو ٥٩ ٨٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره   - ٢٧
  : لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلييف فترة السنتني

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصـة، وتقـدمي       /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات      )أ(  
  ؛) دوالر يف السنة٤٢ ٨٠٠(تقرير إىل اجمللس، فضالً عن القيام ببعثتني ميدانيتني 



A/HRC/7/78 
Page 186 

 

  ؛) دوالر يف السنة٩ ٨٠٠(بعثات امليدانية سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء ال  )ب(  

مصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثات امليدانيـة         )ج(  
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

 ، حقوق اإلنسان، من٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب   - ٢٨
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة               ٢٠١١- ٢٠١٠
  .جة اعتماد القرارولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتي. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة العامـة              ٥وفيما يتعلق بالفقرة      - ٢٩
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    د إليها   املعهومعية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  احلق يف الغذاء  -٧/١٤

 ٢٠٠٩دورته الرئيسية يف عام     فترة  عقد خالل   اجمللس أن ي  قرر  ،  ٧/١٤ من القرار    ٣٧مبوجب أحكام الفقرة      - ٣٠
  .ال احلق يف الغذاءحلقة نقاش بشأن إعم

 اتاملؤمتر مـن خمصـصات خـدم      ات   من القرار، ُيتوقع تغطية تكاليف خدم      ٣٧وبالنظر إىل أحكام الفقرة       - ٣١
، شؤون اجلمعيـة العامـة واجمللـس    ٢ يف إطار الباب   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املؤمترات اليت وافق عليها اجمللس لفترة السنتني        

  . جنيف- رة  هاء، اإلدا٢٨االقتصادي واالجتماعي، والباب 

 دوالر يف السنة يف إطار      ٢٨ ٦٠٠ولكن، إثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إضايف إمجايل قدره               - ٣٢
 مبلغ إضايف   وقع أن يلزم  ورغم أنه من املت   . ، حقوق اإلنسان، لتغطية تكلفة مشاركة اخلرباء يف حلقة النقاش         ٢٣الباب  
، فإنه مل ُتطلب موارد إضافية حىت اآلن، ألن ٢٣، يف إطار الباب   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ دوالر لفترة السنتني     ٢٨ ٦٠٠قدره  

، حقوق اإلنسان، ٢٣األمانة ستعمل قدر اإلمكان على استيعاب االحتياجات اإلضافية من االعتمادات املرصودة للباب 
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني 

  اطية  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقر-٧/١٥

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/١٥ من القرار ٧ و٦ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ٣٣

، ٢٠٠٥/١١ و ٢٠٠٤/١٣قرر متديد والية املقرر اخلاص، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنـسان              )أ(  
  لفترة سنة واحدة؛

الع بواليتـه   طلب إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضط                )ب(  
  بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل هذه اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛
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  .دعا املقرر اخلاص إىل أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامة  )ج(  

 دوالر ١٢٤ ٦٠٠ دوالر يف السنة أو ٦٢ ٣٠٠ قدره وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل  - ٣٤
  :يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

إلجـراء  ) كل منها ملدة مخـسة أيـام      (ثالث رحالت إىل جنيف كل سنة       باملقرر اخلاص   قيام    )أ(  
كل  اجمللس، والقيام ببعثتني ميدانيتني      حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل       /مشاورات

  ؛) دوالر يف السنة٤٤ ٠٠٠( أيام ١٠ بسنة، تقدر مدة كل منهما 

  ؛) دوالر يف السنة١١ ١٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(  

ناء البعثات امليدانيـة  مصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أث       )ج(  
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنـسان، مـن   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب     - ٣٥
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة العامـة              ٦بالفقرة  وفيما يتعلق     - ٣٦
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         ة وامليزانية باملسؤولية عن مسائل اإلدار   املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك           - ٧/٢١
  حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٢١ من القرار ١٠ و٩ و٧ و٣ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ٣٧

  لفترة ثالث سنوات؛ الفريق العاملوالية أن ميدد قرر   )أ(  

قرر أيضاً أن يأذن للفريق العامل بعقد ثالث دورات يف السنة بواقع مخسة أيام عمل لكل دورة،   )ب(  
  منها اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك، اضطالعاً بالوالية املبيَّنة يف قراره؛

ىل املفوضية أن تبلغ اجمللس، يف الوقت املناسب، بتاريخ ومكان عقد املشاورات احلكومية             طلب إ   )ج(  
، مـع مراعـاة     ٦٢/١٤٥ من قرار اجلمعية العامة      ١٥ ألحكام الفقرة    اإلقليمية األخرى بشأن هذه املسألة، وفقاً     

 األمم املتحـدة، وذلـك      إشرافب اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى       احتمال أن تؤدي هذه العملية إىل عقد      
 حاسم ملسؤوليات فهم ، هبدف تيسريملناقشة املسألة األساسية لدور الدولة بوصفها اجلهة احملتكرة الستخدام القوة   
 الراهن، وااللتزامات اخلاصة السياق يف ،اجلهات الفاعلة املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة
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اإلضـافية  ىل فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط       تعزيز حقوق اإلنسان والوصول إ     من أجل محاية و    بكل منها 
  الالزمة على الصعيد الدويل؛

فوضة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلـزم مـن             املطلب إىل األمني العام وإىل        )د(  
عناصر البوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من مساعدة ودعم للوفاء بواليته، من الناحيتني املهنية واملالية،         

  أنشطته احلالية واملقبلة؛تطلبات يفي مبكي مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، لملعنية نظومة األمم املتحدة ااملكونة مل

وغريها ت غري احلكومية  الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظماأن يستشريطلب إىل الفريق العامل   )ه(  
اسـتنتاجاته بـشأن    وأن يقدم تقريراً عـن       تنفيذ هذا القرار،     ما خيص فيمن اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين         

 إىل اجلمعيـة العامـة يف   مصريهاحقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير        كوسيلة النتهاك   استخدام املرتزقة   
  .، وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩ وإىل جملس حقوق اإلنسان يف عام ستنيدورهتا الثالثة وال

 ٦٥٦ ٣٠٠ب وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، تقدر التكلفة اإلمجالية لتنفيذ األنشطة اليت يدعو إليهـا القـرار         - ٣٨
  .ناه دوالر يف فترة السنتني، على النحو املبني يف اجلدول أد١ ٣١٢ ٦٠٠ بدوالر يف السنة أو 

  ١اجلدول 

  االحتياجات يف السنة  
 بدوالرات الواليات املتحدة

 االحتياجات يف فترة السنتني
 بدوالرات الواليات املتحدة

 ، شؤون اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي         ٢الباب
  ) املؤمتراتاتخدم( واالجتماعي وإدارة املؤمترات   

    

  ٤٢٣ ٤٠٠  ٢١١ ٧٠٠  جنيف  )أ(
  ٢٦٥ ٤٠٠  ١٣٢ ٧٠٠  نيويورك  )ب(

  ٦٨٨ ٨٠٠  ٣٤٤ ٤٠٠  ٢اجملموع الفرعي، الباب   
      ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 

  ٣٧٩ ٤٠٠  ١٨٩ ٧٠٠  سفر املمثلني واملوظفني ومصاريف التشغيل العامة  )أ(
  ٢٠٩ ٢٠٠  ١٠٤ ٦٠٠  املشاورات اإلقليمية واخلدمات االستشارية  )ب(

  ٥٨٨ ٦٠٠  ٢٩٤ ٣٠٠  ٢٣اجملموع الفرعي، الباب   
   دال، مكتب خدمات الدعم املركزية٢٨ الباب

  ) املؤمتراتاتخدم ( 
١٩ ٦٠٠  ٩ ٨٠٠  

  جنيف  هاء، اإلدارة٢٨الباب 
  ) املؤمتراتاتخدم (  

١٥ ٦٠٠  ٧ ٨٠٠  

  ١ ٣١٢ ٦٠٠  ٦٥٦ ٣٠٠  اجملموع الكلي  
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ياجات الكلية   دوالر، أو ما ميثل قرابة نصف االحت       ٦٤٦ ٩٠٠ومت توفري االحتياجات من املوارد املقدرة مببلغ          - ٣٩
  :، لتنفيذ األنشطة اليت يدعو إليها القرار، كما يلي٢٠٠٩- ٢٠٠٨املبينة أعاله، يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي٢الباب  
  املؤمتراتإدارة  و  

٢١١ ٧٠٠  

  ٤٢٧ ٤٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ٧ ٨٠٠  ، اإلدارة، جنيف هاء٢٨الباب 

  ٦٤٦ ٩٠٠ اجملموع  

 دوالر لتنفيذ األنشطة املتبقية اليت يدعو إليها القـرار          ٦٦٥ ٧٠٠ بأما رصيد االحتياجات من املوارد املقدرة         - ٤٠
  :فهو كما يلي

 واالجتمـاعي  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي     ٢الباب  
  املؤمتراتإدارة  و  

٤٧٧ ١٠٠  

  ١٦١ ٢٠٠   حقوق اإلنسان،٢٣الباب 
  ١٩ ٦٠٠   دال، مكتب خدمات الدعم املركزية٢٨الباب 
  ٧ ٨٠٠   هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

  ٦٦٥ ٧٠٠ اجملموع  

 ٢٨ دال و  ٢٨ و ٢٣ و ٢ دوالر يف إطار األبواب      ٦٦٥ ٧٠٠ورغم أنه من املتوقع أن يلزم مبلغ إضايف قدره            - ٤١
، فإن استعراضاً أولياً جيعل األمانة تفترض أنـه مـن املمكـن    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨سنتني هاء من امليزانية الربناجمية لفترة ال   

وستسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد منها للوفـاء     . استيعاب جزء من االحتياجات املقدرة    
امة مسألة التقديرات املنقحة    ويف الوقت الذي تستعرض فيه اجلمعية الع      . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨باالحتياجات يف فترة السنتني     

الناشئة عن املقررات اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة، يتوقع أن تكون األمانة قادرة علـى إبـالغ                
  .اجلمعية العامة بكيفية الوفاء باالحتياجات اإلضافية

فإن االحتياجات لتلـك الفتـرة      ،  ٢٠١١- ٢٠١٠وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتدخل يف فترة السنتني             - ٤٢
  . ٢٠١١- ٢٠١٠سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 ٢١ باء املؤرخ   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة            ٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٤٣
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦الالحقة له، وأحدثها القرار     ، والقرارات   ١٩٩٠ديسمرب  /كانون األول 

املعهـود إليهـا    معية  املختصة يف اجل   اللجنة الرئيسية أن اللجنة اخلامسة هي     ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد        ٢٠٠٧
  .ون اإلدارة وامليزانية، وأكدت فيه من جديد على دور اللجنة االستشارية لشؤباملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية
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   حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي -٧/٢٢

، قام  ٧/٢٢ من القرار    ٣والفقرة  ،  ٢من الفقرة   ) و(و) ه(و) ج(و) ب(و) أ(مبوجب أحكام الفقرات الفرعية       - ٤٤
  :اجمللس مبا يلي

ألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول       ثالث سنوات، معين مبس    لفترةقرر تعيني خبري مستقل،       )أ(
  : على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التايل

إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والسلطات احمللية،               ‘١‘
األكادميية، بغية حتديـد    ؤسسات  جملتمع املدين، وامل  واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات ا     

وتعزيز وتبادل اآلراء بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات         
  الصرف الصحي، ويقوم يف هذا الصدد بتجهيز خالصة بأفضل املمارسات؛

احلكومات وهيئات األمم املتحـدة ذات      حتقيق تقدم يف العمل عن طريق إجراء دراسة، بالتعاون مع             ‘٢‘
الصلة وعكس أفكارها، ومبزيد من التعاون مع القطاع اخلاص، والسلطات احملليـة، واملؤسـسات              
الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية، بشأن زيادة توضيح حمتوى   

تعلقة بعدم التمييز يف احلصول على مياه الـشرب  التزامات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات امل 
  املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ 

  ؛٧تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف   ‘٣‘

العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي االزدواجية غري الضرورية، مع اإلجراءات اخلاصة األخرى واهليئات               ‘٤‘
رعية للمجلس، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، ومراعاة آراء اجلهـات             الف

األخرى صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اآلليات اإلقليمية ذات الصلة حلقوق اإلنسان، واملؤسـسات              
  الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية؛ 

  ؛ىل اجمللس يف دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصياتتقدمي تقرير إ  ‘٥‘

على املـوارد الالزمـة     اخلبري املستقل   فوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول        امل إىل طلب  )ب(
  .لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه

   :ملوارد لتنفيذ األنشطة املذكورة أعالهوإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، من املتوقع أن تلزم االحتياجات التالية من ا  -٤٥
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  ٢اجلدول 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  بدوالرات الواليات املتحدة  

       ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي٢الباب 
  ٤٣ ٠٠٠  ٤٣ ٠٠٠  ٤٣ ٠٠٠  خدمات املؤمترات الجتماع مدته يومان  

        ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
 ١٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ٢٠٠  ١٥٠ ٢٠٠  ٣- ة فموظفون من الرتب

  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  خدمات خرباء استشاريني ملدة شهرين كل سنة
سفر اخلبري املستقل لتقدمي تقريره إىل اجمللـس، وحـضور          
اجتماع املشاورات السنوي، وحضور االجتماع الـسنوي       

إلعداد توصيات تتعلق لإلجراءات اخلاصة، وعقد مشاورات 
   اإلمنائية لأللفيةتحقيق األهدافب

٣١ ٩٠٠  ٣١ ٩٠٠  ٣١ ٩٠٠  

  ١٦ ٧٠٠  ١٦ ٧٠٠    سفر اخلبري املستقل يف بعثتني ميدانيتني كل سنة
  ٩ ٨٠٠  ٩ ٨٠٠    خلبري املستقل أثناء البعثات امليدانيةا ةسفر موظفني ملرافق

مصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريهـا مـن         
  مليدانيةاملصاريف املتنوعة أثناء البعثات ا

  ٧ ٢٠٠  ٧ ٢٠٠  

هيئات املعاهدات أو صاحب واليـة يف       إحدى  سفر عضو   
ـ أحـد   إطار اإلجراءات اخلاصة للمشاركة يف        اتاجتماع

  سنويةالشاورات امل

٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  

  ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠سفر مخسة خرباء حلضور أحد اجتماعات املشاورات السنوية 
 ٢٦٧ ٨٠٠ ٢٦٧ ٨٠٠  ٢٣٤ ١٠٠  ٢٣لباب اجمموع   

         هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 
  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  خدمات املؤمترات الجتماع مدته يومان

 ٣١٢ ٥٠٠ ٣١٢ ٥٠٠  ٢٧٨ ٨٠٠  اجملموع الكلي  

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        ٢٨ و ٢٣ و ٢وُرصدت خمصصات يف إطار األبواب        - ٤٦
 ٢٠٠٨ دوالر لعـام     ٢٧٨ ٨٠٠ احتياجات إضافية قـدرها      لبيةورغم أنه سيلزم ت   . دول أعاله لألنشطة املبينة يف اجل   

، نتيجة اعتماد هذا ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء لفترة السنتني ٢٨ و٢٣ و٢ يف إطار األبواب ٢٠٠٩ دوالر لعام ٣١٢ ٥٠٠و
وستسعى األمانة . حتياجات املقدرةالقرار، فإن استعراضاً أولياً جيعل األمانة تفترض أنه من املمكن استيعاب جزء من اال

عنـدما  و. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد منها للوفاء باالحتياجات يف فترة السنتني               
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تستعرض اجلمعية العامة مسألة التقديرات املنقحة الناشئة عن املقررات اليت اختذها اجمللس يف دورته السابعة، يتوقع أن                 
  .مانة قادرة على إبالغ اجلمعية بكيفية الوفاء باالحتياجات اإلضافيةتكون األ

 ٢٠١٠، فإن االحتياجات لعـام      ٢٠١١- ٢٠١٠وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتدخل يف فترة السنتني             - ٤٧
  .٢٠١١- ٢٠١٠سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة العامـة              ٣تعلق بالفقرة   وفيما ي   - ٤٨
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         إلدارة وامليزانية باملسؤولية عن مسائل ا   املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  القضاء على العنف ضد املرأة  -٧/٢٤

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٢٤ من القرار ١٢ و١١ و٧ و٥مبوجب أحكام الفقرات   - ٤٩

  املرأة وأسبابه وعواقبه لفترة ثالث سنوات؛قرر متديد والية املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد   )أ(  

  طلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي؛  )ب(  

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة للوفـاء بواليتـها،        طلب  )ج(
  وموارد للقيام ببعثات ومتابعتها، ضمن أمور أخرى؛وعلى األخص تقدمي ما يلزم هلا من موظفني 

أيضاً إىل األمني العام أن يكفل إتاحة تقارير املقررة اخلاصة لكل من جلنة وضع املرأة، واجلمعية     طلب  )د(
ع املرأة العامة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً شفوياً سنوياً إىل جلنة وض

  .وإىل اجلمعية العامة

 دوالر يف السنة لتنفيذ األنشطة الـيت  ٦٨ ٢٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٥٠
  : كما يلي١٠و) د(٥ و٤تدعو إليها الفقرات 

قدمي تقرير إىل   حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وت     /سفر املقررة اخلاصة إلجراء مشاورات      )أ(
  ؛) دوالر٥١ ٢٠٠(اجمللس، وإىل كل من اجلمعية العامة، وجلنة وضع املرأة، فضالً عن القيام ببعثتني ميدانيتني يف السنة 

  ؛) دوالر٩ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقررة اخلاصة أثناء البعثات امليدانية   )ب(

ـ  مصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من          )ج( ات امليدانيـة  ـاملصاريف املتنوعة أثناء البعث
  ). دوالر٧ ٢٠٠(
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، حقوق اإلنسان،   ٢٣وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقررة اخلاصة يف إطار الباب              - ٥١
نتني وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتدخل يف فترة الـس          . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      

، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة               ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 باء، الذي   ٤٥/٢٤٨ية العامة   ، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمع         ١١وفيما يتعلق بالفقرة      - ٥٢
باملسؤولية عـن   املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   اللجنة الرئيسية أن اللجنة اخلامسة هي     أكدت فيه اجلمعية من جديد      

  .، وأكدت فيه من جديد على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةمسائل اإلدارة وامليزانية

  عية منع اإلبادة اجلما -٧/٢٥

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٢٥ من القرار ١٨ و١٧مبوجب أحكام الفقرتني   - ٥٣

دعا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقوم، كجزء من األنشطة االحتفالية، وكمسامهة مهمة                )أ(
ـ                وارد يف وضع استراتيجيات ومؤسسات وقائية ودعم أنشطة املستشار اخلاص، بتنظيم حلقة دراسـية، يف حـدود امل

املوجودة، تعىن مبنع اإلبادة اجلماعية، وذلك مبشاركة الدول والكيانات التابعة لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدوليـة                
  واإلقليمية ذات الصلة، واجملتمع املدين واهليئات األكادميية والبحثية، ونشر ورقة عن نتائج هذه احللقة الدراسية؛

اء حوار تفاعلي مع اجمللس يف دورته العاشرة حول التقـدم احملـرز يف              دعا املستشار اخلاص إىل إجر      )ب(
  .االضطالع مبهامه

 دوالر يف إطار امليزانية الربناجميـة       ٢٥٣ ١٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٥٤
ية إلعداد وتقدمي ورقات قصرية     خدمات استشار ‘ ١‘: ٢٣الباب  ) أ: ( من أجل ما يلي    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   

سفر املستـشار   ‘ ٢‘؛ و ) دوالر ٨٨ ٧٠٠(وصياغة التقرير اجلامع لتحليل الورقات القصرية ومناقشة احللقة الدراسية          
 ١٥٦ ٦٠٠ (٢٠٠٨ خدمات املؤمترات حللقة دراسية مدهتا يومان يف عام          :٢الباب  ) ب(؛ و ) دوالر ٦ ١٠٠(اخلاص  
  :، كما يلي) دوالر١ ٧٠٠(خدمات املؤمترات  : هاء٢٨الباب ) ج(؛ و)دوالر

 ، شؤون اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         ٢الباب  
   وإدارة املؤمترات  

١٥٦ ٦٠٠  

  ٤ ٨٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ١ ٧٠٠   هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

  ٢٥٣ ١٠٠ اجملموع  
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ هاء من امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني         ٢٨ و ٢٣ و ٢ومل ُترصد خمصصات يف إطار األبواب         - ٥٥
ومن غري املقرر يف الوقت احلاضر توفري موارد إضافية ألن األمانة ستعمل قـدر              . ١٨لألنشطة املتوخاة يف الفقرة     

 يف   دوالر واملبينة أعاله من االعتمادات املرصودة      ٢٥٣ ١٠٠اإلمكان على استيعاب االحتياجات اإلضافية البالغة       
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء لفترة السنتني ٢٨ و٢٣ و٢إطار األبواب 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامـة             ١٧وفيما يتعلق بالفقرة      - ٥٦
لجنـة  الأن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع -٧/٢٧

، دعا اجمللس مفوضـية األمـم       ٧/٢٧ من القرار  ٤من الفقرة   ) ب(و) أ(مبوجب أحكام الفقرتني الفرعيتني       - ٥٧
  :املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل ما يلي

 من القرار والـسماح هلـم       ٣مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني املشار إليهم يف الفقرة             )أ(
 مدهتا ثالثة أيام    ، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية        (A/HRC/7/32)بالتعليق أيضاً على تقرير املفوضة السامية       
  ؛٢٠٠٩مارس /بشأن مشروع املبادئ التوجيهية قبل آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باختاذ قرار بشأن ٢٠٠٩تقدمي تقرير إىل اجمللس قبل دورته األخرية لعام   )ب(
  .املراحل املقبلة هبدف اعتماد املبادئ التوجيهية بشأن حقوق األشخاص الذين يعيشون يف الفقر املدقع

 دوالر يف إطار امليزانية الربناجميـة       ١٤١ ٣٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٥٨
توفري خدمات املؤمترات لتنظـيم حلقـة       ) ب( خبرياً؛ و  ١٢سفر  ) أ: ( من أجل ما يلي    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   

  :، كما يلي٢٠٠٩دراسية مدهتا ثالثة أيام يف عام 

 ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي        ٢ب  البا
  وإدارة املؤمترات   

٦٢ ٠٠٠  

  ٧٧ ٢٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
  ٢ ١٠٠   هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب 

  ١٤١ ٣٠٠ اجملموع  

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        ٢٨ و ٢٣ و ٢ومل ُترصد خمصصات يف إطار األبواب         - ٥٩
ومن غري املقرر يف الوقت احلاضر توفري موارد إضافية         . ٤ من الفقرة    )ب(و) أ(لألنشطة املتوخاة يف الفقرتني الفرعيتني      

 دوالر واملبينة أعـاله مـن       ١٤١ ٣٠٠ألن األمانة ستعمل قدر اإلمكان على استيعاب االحتياجات اإلضافية البالغة           
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ هاء لفترة السنتني ٢٨ و٢٣ و٢ب االعتمادات املرصودة يف إطار األبوا
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  املفقودون  -٧/٢٨

، كان معروضاً عليه بيـان اآلثـار يف         )٧/٢٨القرار   (A/HRC/7/L.33 اعتمد اجمللس مشروع القرار      ماعند  - ٦٠
يستتبع أية آثار يف     املعدلة ال    تهار بصيغ روبطريق السهو، مل يبلغ اجمللس يف اجللسة أن الق        . امليزانية الربناجمية الوارد أدناه   

ومن مثّ، أبلغت األمانة اجمللس أهنا سُتعلم اجلمعية العامة، يف تقرير           . امليزانية الربناجمية، ألنه ال يشمل تعيني خبري مستقل       
عن التقديرات املنقحة للمقررات اليت اختذها اجمللس، بالتعديالت الالزم إدخاهلا على البيان إلبراز األحكـام اجلديـدة                 

  .اليت ال تستتبع أية موارد إضافيةللقرار 

  :، سيقوم اجمللس مبا يليL.33/7 من مشروع القرار ٢٥ و١١ومبوجب أحكام الفقرتني   - ٦١

عقد حلقة نقاش يف دورته التاسعة بشأن مسألة املفقودين يدعو إىل املشاركة فيها خرباء من                سيقرر  )أ(
 واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومندوبني من احلكومات

  اإلنسان واملنظمات الدولية؛

سيقرر أيضاً تعيني خبري مستقل معين باملفقودين يقوم بإجراء دراسة عن أفضل املمارسات، مبـا يف                  )ب(
  .عةذلك احلاالت والوقائع املتعلقة باملفقودين، هبدف عرضها على اجمللس يف الدورة التاس

وألغراض هذه التقديرات، افُترض أن اجمللس سيخصص جزءاً من دورته التاسعة حللقة النقاش؛ ولذلك كـان         - ٦٢
ومل يلزم كذلك   . من املتوقع الوفاء بتكاليف خدمات املؤمترات حللقة النقاش من خمصصات خدمات املؤمترات للمجلس            

لجنة الدولية للصليب األمحر املوجود مقرهم يف جنيف لتنفيـذ          الوفاء باحتياجات السفر وبدل اإلقامة اليومي خلرباء ال       
  .٢٤األنشطة اليت تدعو إليها الفقرة 

 دوالر لتنفيذ األنشطة الناشئة عن ٥٣ ٥٠٠مبلغ إمجايل قدره  توفري  وإثر اعتماد اجمللس مشروع القرار، سيلزم         - ٦٣
  :أحكام القرار كما يلي

القيام بدراسة قطرية واحدة، وتقدمي تقرير عن حلقة النقاش         و سفر اخلبري املستقل إلجراء مشاورات،      ‘١‘
  ؛) دوالر١٦ ٠٠٠(إىل اجمللس 

  ). دوالر٣٧ ٥٠٠( ملدة ثالثة أشهر ملساعدة اخلبري املستقل ٣- تكاليف موظفني من الرتبة ف  ‘٢‘

، حقـوق   ٢٣البـاب   ومل تدرج االحتياجات لتنفيذ أنشطة والية اخلبري املستقل املشار إليها أعاله يف إطار                - ٦٤
 ٥٣ ٥٠٠ورغم أنه من املتوقع أن يلزم مبلغ إضايف قدره . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنسان، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

، فإنه مل ُتطلب موارد إضافية ألن األمانة ستعمل قدر اإلمكان       ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨دوالر لفترة السنتني    
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨، حقوق اإلنسان، لفترة السنتني ٢٣افية من اعتمادات الباب على استيعاب االحتياجات اإلض

م إىل اجلمعية العامة بيان موحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة اجمللس استعراضه اسـتجابة لقـرار                وسيقدَّ  - ٦٥
ملعدل يف إطار امليزانيـة      والقدرة االستيعابية احملتملة لالحتياجات املقلصة الناشئة عن برنامج العمل ا          ٦٠/٢٥١اجلمعية  
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ني باالحتياجات املستمرة ملا بعـد فتـرة        ـيف ذلك احل  أيضاً  وستبلَغ اجلمعية   . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    
  . واملتصلة باملقررات اليت اختذها اجمللس٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  -٧/٣٢

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٣٢ من القرار ٤و ٣ و١وجب أحكام الفقرات مب  - ٦٦

 يسنة واحدة، وفقاً لقرار   لفترة   متديد والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار            قرر  )أ(
  ؛٢٠٠٥/١١ و١٩٩٢/٥٨جلنة حقوق اإلنسان 

 ،لساجملامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل       طلب إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير مرحلي إىل اجلمعية الع           )ب(
   لربنامج عمله السنوي؛وفقاً

 ما يلزم من مساعدة     بكل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تزويد املقرر اخلاص            دعا  )ج(
  .وموارد لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو كامل

 دوالر ١٤٤ ٤٠٠ دوالر يف السنة أو ٧٢ ٢٠٠توفري مبلغ إمجايل قدره وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم   - ٦٧
  :يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات  )أ(
  ؛) دوالر يف السنة٥٥ ١٠٠(يتني اجمللس، فضالً عن القيام ببعثتني ميدان

  ؛) دوالر يف السنة٩ ٩٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(

ف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة    ـمصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاري         )ج(
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنـسان، مـن   ٢٣الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب وأُدرجت االحتياجات     - ٦٨
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨امـة   ، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة الع           ٤وفيما يتعلق بالفقرة      - ٦٩
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .رة وامليزانيةاللجنة االستشارية لشؤون اإلدا
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نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة    : من اخلطابة إىل الواقع     - ٧/٣٣
  العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب

، قرر اجمللس دعوة فريق اخلرباء البارزين املـستقلني اخلمـسة إىل            ٧/٣٣ من القرار    ٩مبوجب أحكام الفقرة      - ٧٠
  .طبة اجمللس يف دورته العاشرةخما

 دوالر لتغطية التكلفة اإلضافية لسفر      ٢١ ٢٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٧١
  .اخلرباء البارزين املستقلني إىل جنيف وبدل إقامتهم اليومية

، حقوق اإلنسان، من امليزانية     ٢٣طار الباب   ومل تدرج االحتياجات لتغطية تكلفة سفر اخلرباء املستقلني يف إ           - ٧٢
ـ         . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني      دوالر لفتـرة    ٢١ ٢٠٠دره  ـورغم أنه من املتوقع أن يلزم مبلغ إضايف ق

، فإنه مل ُتطلب موارد إضافية ألن األمانة ستعمل قـدر اإلمكـان علـى               ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨، حقوق اإلنسان، لفترة السنتني ٢٣ اإلضافية من اعتمادات الباب استيعاب االحتياجات

وسيقدم إىل اجلمعية العامة بيان موحد باالحتياجات الناشئة عن مواصلة اجمللس استعراضه اسـتجابة لقـرار                  - ٧٣
ل املعدل يف إطار امليزانيـة       والقدرة االستيعابية احملتملة لالحتياجات املقلصة الناشئة عن برنامج العم         ٦٠/٢٥١اجلمعية  

ك احلني باالحتياجات املستمرة ملا بعـد فتـرة         ـوستبلَغ اجلمعية أيضاً يف ذل    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    
  . واملتصلة باملقررات اليت اختذها اجمللس٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

ز والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتميي         - ٧/٣٤
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٣٤ من القرار ٦و) و(٣ و٢مبوجب أحكام الفقرات   - ٧٤

قرر متديد والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب               )أ(
  وما يتصل بذلك من تعصب لفترة ثالث سنوات؛

  طلب إىل املقرر اخلاص تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )ب(

طلب إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم من مساعدة                  )ج(
  .بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال

 دوالر يف السنة لتنفيذ األنشطة الـيت  ٦٦ ٤٠٠تماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره          وإثر اع   - ٧٥
  : كما يلي٦و) و(٣ و٢تدعو إليها الفقرات 

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات  )أ(
  ؛) دوالر٥٠ ٤٠٠(القيام ببعثتني ميدانيتني اجمللس وإىل اجلمعية العامة، و
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  ؛) دوالر٨ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(

ـ           )ج( ات امليدانيـة  ـمصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعث
  ). دوالر٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنسان، من ٢٣ة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب وأُدرجت االحتياجات الالزم  - ٧٦
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

ة املقترحة لفتـرة    ، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمي           ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 باء، الذي   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة            ٦وفيما يتعلق بالفقرة      - ٧٧
باملسؤولية عـن   املعهود إليها   معية  ختصة يف اجل  امل اللجنة الرئيسية أن اللجنة اخلامسة هي     أكدت فيه اجلمعية من جديد      

  .، وأكدت فيه من جديد على دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةمسائل اإلدارة وامليزانية

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  -٧/٣٥

  :س مبا يلي، قام اجملل٧/٣٥ من القرار ١١ و١٠ و٩مبوجب أحكام الفقرات   - ٧٨

، بغية االستفادة أقصى ما ميكن من تقدمي املـساعدة   ةواحدلفترة سنة   قرر متديد والية اخلبري املستقل        )أ(
 ٢٠٠٨سبتمرب  /التقنية وتدفُّقها إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان، وطلب إليه أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً يف أيلول                

  ؛٢٠٠٩مارس /وآذار

 العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدٍة بشرية وتقنيـة وماليـة يف                 طلب إىل األمني    )ب(
  اضطالعه بواليته؛

طلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعزِّز وجودها يف الصومال بغية تقـدمي                  )ج(
  .لصلةاملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل املؤسسات الصومالية ذات ا

 دوالر يف السنة لتنفيذ األنشطة الـيت  ٥٨ ٢٠٠وإثر اعتماد اجمللس هذا القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره             - ٧٩
  : كما يلي٩تدعو إليها الفقرة 

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات  )أ(
  ؛) دوالر٣١ ٣٠٠(م ببعثتني ميدانيتني اجمللس، فضالً عن القيا

  ؛) دوالر٩ ٧٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(

ف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة           ـمصاري  )ج(
  ). دوالر١٧ ٢٠٠(
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، حقوق اإلنسان، مـن     ٢٣فيذ أنشطة والية اخلبري املستقل يف إطار الباب         وأُدرجت االحتياجات الالزمة لتن     - ٨٠
 ٩؛ ومن مثّ فلن تلزم اعتمادات إضافية لتنفيذ األنشطة املتوخاة يف الفقرة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  .إثر اعتماد القرار

  اجمللس القـرار احتياجـات إضـافية إمجاليـة         من املنطوق، ستلزم إثر اعتماد       ١١وفيما يتعلق بالفقرة      - ٨١
  :، حقوق اإلنسان، لتنفيذ األنشطة كما يلي٢٣ دوالر يف السنة يف إطار الباب ٦٠٧ ٠٠٠قدرها 

 واثنان من الرتبـة الوطنيـة       ٣-  وآخر من الرتبة ف    ٤- ني أحدهم من الرتبة ف    ـف موظف ـتكالي  )أ(
  ؛) دوالر٤١٨ ٠٠٠(

وصيانة املباين، واللوازم واألثاث واملعدات، واالتصاالت، السفر داخل        تكاليف التشغيل شاملةً إجيار       )ب(
  ؛) دوالر٨٩ ٠٠٠(الصومال، والنقل احمللي، واألمن، ومصاريف متنوعة للوجود يف الصومال 

املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية متمثلةً يف توفري التدريب للمؤسسات الصومالية ذات الـصلة             )ج(
  ). دوالر١٠٠ ٠٠٠(

، حقوق اإلنـسان،    ٢٣ يف إطار الباب     ، واملبينة أعاله  ١١ومل تدرج االحتياجات لألنشطة املتوخاة يف الفقرة          - ٨٢
 ١ ٢١٤ ٠٠٠ورغم أنه من املتوقع أن يلزم مبلغ إضـايف قـدره   . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  

نتيجة اعتماد هذا القرار، فإن استعراضاً أولياً جيعل األمانـة          ،  ٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨دوالر لفترة السنتني    
وستسعى األمانة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعـادة         . تفترض أنه من املمكن استيعاب جزء من االحتياجات املقدرة        

معية العامة  ويف الوقت الذي تستعرض فيه اجل     . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨توزيع موارد منها للوفاء باالحتياجات يف فترة السنتني         
مسألة التقديرات املنقحة الناشئة عن املقررات اليت اختذها اجمللس يف دورته السابعة، يتوقع أن تكون األمانة قادرة على                  

  .إبالغ اجلمعية بكيفية الوفاء باالحتياجات اإلضافية

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨ة العامـة    ، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعي         ١٠وفيما يتعلق بالفقرة      - ٨٣
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد       ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اإلدارة وامليزانيةاللجنة االستشارية لشؤون 

  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والية املقرِّر اخلاص  -٧/٣٦

  :، قام اجمللس مبا يلي٧/٣٦ من القرار ٨ و٧ و٣مبوجب أحكام الفقرات   - ٨٤

   متديد والية املقرِّر اخلاص لفترة ثالث سنوات أخرى؛قرر  )أ(

م إىل املقرِّر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة للوفاء بواليتـه بـصورة             إىل األمني العام أن يقدِّ     طلب  )ب(
  ؛املوارد البشرية واملادية حتت تصرفهبوضع قدرٍ واٍف من   وال سيمافعالة،
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  . أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً يشمل األنشطة املتَّصلة بواليتهاملقرِّر اخلاص  إىلطلب  )ج(

 دوالر ١٠٧ ٦٠٠ دوالر يف السنة أو ٥٣ ٨٠٠القرار، سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره وإثر اعتماد اجمللس هذا   - ٨٥
  :يف فترة السنتني لتنفيذ األنشطة الناشئة عن أحكام القرار كما يلي

سفر املقرر اخلاص حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل اجمللس، فضالً عن   )أ(
  ؛) دوالر يف السنة٣٦ ٨٠٠(تني يف السنة القيام ببعثتني ميداني

  ؛) دوالر يف السنة٩ ٨٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(

ف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة           ـمصاري  )ج(
  ). دوالر يف السنة٧ ٢٠٠(

، حقوق اإلنسان، من ٢٣حتياجات الالزمة لتنفيذ أنشطة والية املقرر اخلاص يف إطار الباب وأُدرجت اال  - ٨٦
وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتـدخل يف فتـرة الـسنتني             . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

انية الربناجمية املقترحة لفتـرة     ، فإن االحتياجات لتلك الفترة سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميز          ٢٠١١- ٢٠١٠
  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

 بـاء،   ٤٥/٢٤٨، يوجَّه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعيـة العامـة              ٧وفيما يتعلق بالفقرة      - ٨٧
اللجنـة  أن اللجنة اخلامسة هي فيه اجلمعية من جديد    ، الذي أكدت    ٦٢/٢٣٦والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار      

، وأكدت فيه من جديـد علـى دور         باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية    املعهود إليها   معية  املختصة يف اجل   الرئيسية
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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  املرفق الثالث
  احلضور
  األعضاء

  االحتاد الروسي

، السيد ألكسندر ماتفيف،    )ب(، السيدة مارينا كورونوفا   ) ب( السيد أوليغ ماجلينوف   ) أ(يننيتشلريي لوش السيد فا   
السيد يوري كوليسنيكوف، السيد بافيل تشرنيكوف، السيد سريغي تـشوماريف، الـسيد            شينكو،  تالسيد يوري بوي  

ان، وة نتاليا زولوتوفا، السيدة غالينا خالسيد أليكسي غولتاييف، السيدفالدميري جيغلوف، السيد أليكسي أكجيغيتوف، 
السيدة يدرين،  تش، السيد ألكسندر ش   كشوت ماليار فالنتنيالسيد رومان كاشاييف، السيد     السيد سريغي كوندراتييف،    

 السيد ألكسندر أبراموف، السيد يـوري ريـابيخ، الـسيد فاختـانغ             شيف،تن ليابي والسيد سيمي مارينا فيكتوروفا،   
ـ يالـسيدة إيلينـا ماكي    يخائيل غوندياييف، السيدة إيلينا كوروشينا،      كيبشيدزه، السيد م   الـسيدة إكتارينـا    ،  ) ج(اف

  .)ج(السيدة آنا نيتشيبورينكو، )ج(نيا فيدورتشينكوإفغي ةالسيد، )ج(كوزنيتسوفا

  أذربيجان

شـفا  ، السيد آزاد جعفروف، السيد حممد طالبوف، السيد حبيب مكيلي، السيدة            )أ(السيد إلشني أمريبايوف  
  .غارداشوفا، السيدة تركان خليلوفا

  األردن

السيد معتز حياصات، السيد فؤاد اجملايل، السيد نايف الفرج، ، السيد بشار أبو طالب، )أ(السيد موسى بريزات  
  .، السيدة غدير محيدي حممد الفايزالسيد حسام قدح، السيد حممد هنداوي

  أملانيا

، السيد مارتن هوت، السيدة سارة برنـاردي، الـسيد          )ب(زيفكر إيربله ، السيدة بريغيتا    )أ(السيد غونتر نوكه    
يوري أستون، السيد ميكائيل كالبش، السيدة أنكي كونراد، السيدة سونيا كرابيش، السيد غونار بريكماير، الـسيدة       

اخ، السيدة أنغليكا   غميلني، السيد هولغر هايب    -  فانكه، السيدة إيزابيل فوغلر، السيدة هريتا دويبلر       -  سيلفيا برينيسي 
هانفينكل، السيد كريستوف شتراسر، السيد فلوريـان نونكـار، الـسيدة إيفـا              -  غراف، السيدة كريستل رميان   

  .أونفردوربن، السيد راينر بوشر، السيد بيتر روتن، السيدة ديانا إرلنماير

                                                      

 .ممثل  )أ(
 .مناوب  )ب(
 .مستشار  )ج(
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  إندونيسيا

 الـسيد هاركريـستويت     ،)ب(يـساكا بوجـا   وغوسـيت آغونـغ     ، السيد إي    )أ(حسن ويراجودا . السيد ن   
سيمبولون، السيد بودي أوتومو، السيد حافظ عبـاس،        . ناتابيا، السيد رومولو ر   . س. أ. ه، السيد   )ب(هاركريسنوو

السيدة ويويك سيتياوايت فريمان، السيد أريانتو سوتادي، السيدة باردينـا بودياسـتويت، الـسيد إدويـن بـاميمبني                 
كمابراديبتا إيزنومو، السيدة ديانا إمييال ساري سوتيكنو، السيدة إنداه         السيد  ان،  سيتومورانغ، السيد بين يان بيتر سياه     

  .نوريا سافيتري، السيد أمحد عارف عدنان، السيد ويسنو لومبار دوينانتو

  أنغوال

، السيد جواو دا كونيا كايتانو، السيد فريجيليو ماركيس دي فاريـا،  )أ(السيد مانويل ميغيل دا كوستا أراغاو   
يد السيد أركاجنو ماريا دو ناسيمنتو، السيد أبوليناريو كورييا، السيد مانويل دومينغوس أوغوستو، السيدة فاطمة               الس

فييغاس، السيد أنطونيو مانويل تومبيا، السيد ماركيس دي أوليفريا، السيد دومينغوس شيالال، السيد جوزيه سـيلفا،                
سيد أرميندو أغوستينيو، السيد باولو فاز دا كونسيسكاو، السيدة         السيدة إيفيجنيا بريبيتوا دوس برازيرس جورجي، ال      

  .سونيا كوليكا، السيدة نايدي أزيفيدو، السيد كانديدو أوكليدس بينتو دي بريتو

  أوروغواي

  .، السيدة بولني دافييس، السيدة لورديس بوين)أ(السيد أليخاندرو أرتوسيو  

  أوكرانيا

السيدة سـفيتالنا هومونوفـسكا، الـسيدة تتيانـا          ميكوال ماميسكول،    السيد،  )أ(السيد فولودميري فاسيلنكو  
  .تكاتشنكو. ، السيد كوتا، السيدة أولينا بترنكويسيمين

  إيطاليا

، السيد روبرتو فيالنو، السيدة نيكوليتـا       )أ(، السيد باسكوايل دافينو   )أ(السيد جيوفاين كاراتشيولو دي فييتري      
شي، السيدة ماجا بوفا، السيد باولو جيزو، السيدة كريستينا كارلييت، السيدة سيلفيا            بيتشرييللو، السيد داميانو دي فليت    

  .دوديرو، السيدة أليس فارينا، السيدة أجنليتا كابويت، السيد لوكا ترينكريي

  باكستان

 السيد مرغوب سليم   السيد أفتب خوخر،     ، السيد مزهر إقبال،   )ب( السيدة هتمينا جاجنوا   ،)أ(مسعود خان السيد    
السيد منصور السيد أرزو سيدة،  غيالين، السيد أمحر إمساعيل،  أسدالسيد سيد عليالسيد عمران أمحد صديقي، ، بوت
  .، السيد بالل حييأمحد
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  الربازيل

  كابرال بيترسن،  لنا لوسي جنتي  آالسيدة  ،  )أ(السيد سريجيو أبريو إي ليما فلورينسيو     ،  )أ(السيد باولو فانوشي    
ردو دا كونيا أوليفريا، السيدة سيلفيان توسي بروور، السيد موريلو فيريا كومنيسكي، السيدة ميلينا السيد كارلوس إدوا

إسبيشيت مايا، السيدة ماريانا كاربانيزي، السيد ناتانايل دي سوزا إي سيلفا، السيد تياغو ميالميـد دي مينيـزيس،    
  السيدة كاميال سريانو جيونشييت

  بنغالديش

، السيد مستظفر الرمحن، السيد حممد عنايت موىل، السيدة ناهدة سبحان، السيد            )أ(اتاشارياالسيدة ديبابريا هب    
  .عندليب إلياس

  البوسنة واهلرسك

، السيد جادرانكا كامليتا، السيدة مريسا حمرماجيتش، السيد مريزا بينجـو، الـسيدة             )أ(السيد سفني الكالج    
  .دراغانا أندليتش، السيدة أنيسة كوندوروفيتش

  يفيابول

  .، السيدة أخنيلكا نافارو، السيدة ميساء أورينا، السيدة خيمينا مونتانو)أ(السيد ساشا يورنيت  

  بريو

، الـسيد إنـيت     سانتشس، السيد أليخاندرو نريا      بورغا السيد كارلوس شوكانو  ،  )أ(السيد إملر شيالر سالسيدو     
  .دانييل زيغارا بلوتش، السيد  أغيالرايوسفسي

  مجهورية كوريا

إل كـانغ،    -   بوك تشانغ، السيد نام    - السيد جاي   ،  )ب( هي تشانغ  - السيد دونغ   ،  )أ( جو يل  - سونغ  لسيد  ا  
جو كانغ،   -  هي كانغ، بيونغ   -  السيد سيوك وو كيم،    -  يلب هيم بك، السيد     - السيد بوم    مني ليم،    - السيد هون   

  .ووك -  السيدة تشونغ هّنه، السيدة يل يونغ

  جنوب أفريقيا

مافيسا، السيد دولـف رامولوتـسي، الـسيدة    . ك. كوتسوانه، السيد م . و. ، السيد إ  )أ(نيين. ج. السيد س   
  .دي كوكر. فاكوال، السيدة إ. كغولينيا، السيد ن. ج. سيبوجنيلي مانزانا، السيد ت

  جيبويت

  .، السيد أمحد حممد أبروالسيد حممد زياد دواله  
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  رومانيا

  .، السيد ماريوس آلدياكوالي بليندو، السيدة إلزابيتا دافيدالسيد ني ،)أ(ستيلوتا أرهرييالسيدة   

  زامبيا

جيال، الـسيد   نالسيد ماتياس داكا، السيدة أنسيال سـي      دومينيك سيشينغا،   السيد  ،  )أ(السيدة جرترود إمبواي    
  . السيدة إينونغي كويندازولو،. كألفونسو 

  سري النكا

السيد سوهادا غامـاالت،     ، السيد راجيفا وجيسينا،   )أ(ياتيليكاالسيد دايان جا   ،)أ(السيد ماهيندا ساماراسينغه    
ة  ياسانتا كوداغـودا، الـسيد     فرناندو، السيد . س. ي. برييس، السيد أسوكا وجييتيالكي، السيد و     . م. م. السيد ب 

سيد رافيندرا  ال أمري أجود،    . ل .، السيد سوميدا إيكاناياكي، السيد أُ     ا أماراوردان . د .ك. شرياين غونيتيليكي، السيد ج   
  .ويكرماسينغه، السيدة سوباشيين بونشيهييت

  لوفينياس

، السيد أليش بالوت، السيدة أنيتا بيبان، السيد غريغور شوتش، )ب(، السيد أندريه لوغار  )أ(السيد دميتري روبل  
لوبتشيتش، الـسيد   السيدة إيفا توميتش، السيدة مسيليانا كنيز، السيد أنطون نوفاك، السيد أالن غيبونز، السيد عليا ك              

  .دومينيك فريليه، السيدة فيسنا موكوريل، السيدة جاسنا موسي، السيدة زيفا نيندل، السيدة أندريا كورينشك

  السنغال

ة الـسيد ، السيد بيري ضيوف، السيد شيخ تيديان تيام، السيد عبده سالم ديالو،  )أ(السيد بابكر كارلوس مباي     
حممد األمني تياو، السيد مانكور     سيد عبد الوهاب حيدرة، السيد مامدو سيك،        ال،   أبو بوي  زينب ديال، السيد احلاج   
  .ندياي، السيد نديام غاي

  سويسرا

، السيد رودولف كنـوبالوخ،  )ب(السيدة ناتايل كويل، )ب( كوهنيه، السيدة مورييل بريسي)أ(السيد بليز غوديه   
السيدة تانا، السيد أوليفيه زيندر، السيدة جانني فولكن،        السيد رالف هيكنر، السيد مريكو جيولييت، السيدة باربرة فون        

السيد مارتن كيليمينيس، السيد مارتشيلو كانيالوسي، السيدة سارة جاكييه، السيدة إيلينـا مانفرينـا،        ونغ،  ون تو د  آ
و بينيـاين،  السيد إلياس فيالند، السيدة مارتينا مشيت، السيدة إستر كامير، السيد رميي فريدمان، السيدة كورين هنـش         

  .نيكوال بيتر، السيدة دامريس كارنال، السيد ماتياس بوس، السيدة مجيلة كارون -  السيد جان
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  الصني

، )ب(السيد بو كيان، )ب(السيد ييفان ال، )ب(، السيد يونغكسيانغ شني)ب(، السيد كون وانغ)أ(يل باودونغالسيد   
السيد هايتاو يني، السيد كزين يل، السيد يوشـينغ كـي،           السيد شنغجن غوو، السيد دو زهاو، السيد كيكيان نيو،          

 يي جانغ، السيد شيانفنغ زهو، السيدة لينغشياو ليو، السيد فينغ زو، السيدة زجيون ليانغ،            لسيدالسيدة شياوشيا رين، ا   
  .السيد جوهناي نيي

  غابون

  .نا، السيدة أديل باتريسيا لوزيهصموئيل نانغ نانغ، السيدة ماريون أنغون أبي، السيد )أ(السيد ديودوين ندياي  

  غانا

السيدة مريسي إيفون أمواه، السيدة سـيليفيا أدوسـو،         ودو،  ود -  باهالسيد كوابينا   ،  )أ(السيد أمربوز ديري    
  .السيدة لوريتا أسييدوالسيدة غريس أوبونغ، 

  غواتيماال

، تشافس بيييت السيدة أخنيال    ،)أ(فارادو أل مارتينسرامريو  السيد كارلوس   ،  )أ(السيد ميغيل آخنيل إيباّرا غونزالس      
السيدة ماريا سوليداد أورويـال     إنغريد مارتينس غاليندو، السيدة سوملي باريوس،       سيتفاين هوخشتيتر، السيدة    السيدة  

، السيدة روت دل فايي كوبان،      س رانك دي سبرييسن   يالدفالسيدة إليزابيت   أرينالس، السيدة ماريا غابرييال نونييس،      
  .يزر دافيالالسيد س

  فرنسا

السيدة سيلفي برمان، السيد مـارك       باتيست مايت، السيد فرانسوا زميري،       - ، السيد جان    )أ(السيدة راما ياد    
ن، السيد فرانـسوا    ال فوجي يجياكوميين، السيد كريستوف غيلو، السيد جاك بيليه، السيد آرمون ريبريول، السيد داني           

 السيدة سيسيل   فسكي، السيد إميانويل بينيدا، السيد رافاييل تراب،      جافاييل درو فاندوفيل، السيد فابيان فيشي، السيد ر     
  .فينيو، السيدة فاين بينيدييت، السيد مصطفى حمراج، السيدة كريستني غيتان

  الفلبني

ليباتان، . بازيليو، السيد دينيس ي   . ،السيدة إرليندا ف  )ب(مانالو. ، السيد إنريكه أ   )أ(رومولو. السيد ألربتو غ    
فرينانديس، السيدة ميالغـروس    . ليباتان، السيد خيسوس إنريكه غارسيا، السيدة اليسل ج       . السيدة ماريا ترييزا سي   

  .كروس، السيد ألفريدو البرادور

  قطر

، السيد مشعل علي العطية، السيد منصور       )ب(،  السيد فيصل احلرتاب    )أ(السيد عبد اهللا فالح عبد اهللا الدوسري        
  . السيدة هنادي الشفيعي، السيد رائد املدين، السيد هايف الدوسريعبد اهللا السليطني،
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  الكامريون

السيدة أوديت  السيد ياب عبده،    السيد فرانسيس نغانتشا،    ، السيد أناتول نكو،     )أ(السيد جوزيف ديون نغويت     
السيد بريتـان   ال مفوال،   ، السيدة شانت  امالسيد ميشيل ماهويف، السيدة شانتال نا     السيد بروسبري بومبا نغونغ،     ميلونو،  

  .ة نيلي باناكن إيليلبيدميا، السيد

  كندا

السيد جون فون كوفمـان،     ،  )ب(السيدة شانتال ووكر  ،  )ب(السيد تريي كورمييه  ،  )أ(ماريوس غرينيوس السيد  
السيدة ة جوهان فوريست، السيدة ناديا ستيور، السيد دانييل أوملر، السيدة نل ستيوارت، السيدة سينثيا تيلور،                السيد

جلنار غرين، السيدة سارة غيه، السيدة إينيس كوان، السيدة إيلني بريويب، السيدة جسيكا بليت، السيد كريـستوفر                 
  .هوفيوس، السيدة كرستني برايس

  كوبا

، السيد يوري أرييـل غـاال       )أ(، السيد رودولفو رّيس رودريغس    )أ( فرناندس باالسيوس  أنطونيوالسيد خوان     
رافاييل السيد غريتا دياس رودريغس، السيد      ارس،  فالسيد ريسفيل بينو أل   ركوس غابرييل يونش،    السيد ما ،  )ب(يسلوب

  .، السيدة أدريانا بريس، السيدة أولغا ساالنويفا، السيدة آنا مايرا رودريغسداياغارسيا كو

  مايل

  ئزالسيد احلكوم مايغا، ، السيد سيكو كاسي)أ(السيد صّديقي األمني سو  

  ماليزيا

، الـسيد إمساعيـل     .س. ف. السيدة بيالي أومانا ب   ،  )ب(، السيد حممد زين عمران    )أ(ة كينغ يب هسو   السيد  
رمحت، السيد إدريس هبارين، السيد إبراهيم جالل الدين، السيدة أمري الدين زريدة، السيد حممد حممد رشدان، السيدة            

 نور عزام، السيد عبد احلليم هازرين، السيد نـك          ، السيد حممد أدروس    موسى خمتار  أدهمالسيد  عبد اهللا تانيت إدوارا،     
  .حممد كامل نك عدي أرمان، السيدة راملي رفيشة، السيد هامشني سوبري، السيد إبراهيم سفيان

  مدغشقر

  .، السيد جان بيري راكوتونريينا، السيدة كالرا أندريانياكا)أ(مبلوسوناالسيد ألفريد ر  

  مصر

، السيد أمحد إيهاب مجال الدين، السيد عمرو رشدي، السيد          )ب(ماليكة، السيد أمني    )أ(السيد سامح شكري    
  .عمر شليب، السيدة مىن البهتيمي
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  املكسيك

، الـسيد   )ب(، السيدة مابيل غومس أوليفييه    )أ(السيد خوسيه أنطونيو غيفارا   ،  )أ(االسيد لويس ألفونسو دي ألب      
 السيد فيكتور خنينا، الـسيدة   السيد غوستافو توريس،ليفريا، ماريانا أواآلنشةلسيدة إيليا سوسا،    سلفادور تيناخريو، ا  

  .السيدة ماريا أنطونييتا خاكيسسيا بريس، اغر

  اململكة العربية السعودية

 السيد زيد احلسني، السيد عبد العزيز الفوزان، السيد علي مـد اهللا الرويـشد،               ،)أ(السيد عبد الوهاب عطار     
الشارخ، السيد عادل حممد اخلثالن، السيد نايد معلى العتييب، السيد سـعد            سعيـد الزهـراين، السيد صالح     السيد  

علي باهيثم،  السيد عبد اهللا الشيخ، السيد فؤاد راجح، السيد         الشهراين، السيد حممد املعدي، السيد أمحـد العقيـل،        
  .اجلبري، السيد عبد العزيز الواصل. السيد جبري مفهد العيسى، السيد 

  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة 

ة ريبيكا ساغار، السيدة كيت جونز، السيدة ميالين هوبكرت، السيدة كاتريونا           ، السيد )أ(السيد نيكوالس ثورن    
بـول  الـسيد   السيدة ترييزا مكغراث، السيدة هارييت كروس،        ريغان،   نيز د ةالسيد روبرت الست، السيد   غاسكيل،  

تون، السيد جيديون بريسلر، السيدة آنا غيلدرد، السيدة ستيفاين ماتر، الـسيدة سـوزان              إدواردز، السيد ماثيو برس   
  .هايالند، السيد بورنا سن، السيد جون كيسان، السيدة مونيكا فنسنت، السيد حاكي ديفيس، السيدة جويل يل

  موريشيوس

برياجن نارسـينغن، الـسيد   ، السيد حممد إقبال التونا، الـسيد هـام  )أ(السيد شري بابو شكيتان سريفانسنغ     
  .رينيه -   كومار سوكماين، السيدة رينا ويلفردأوميشفيشواكارماه مونغور، السيد 

  نيجرييا

، )أ(السيد مارتن أوهومواهبي  ،  )أ(كايغاما. ك. ، السيد ب  )أ(، السيد مايكل آوندواكا   )أ(السيد أوجو مادويكوي    
أوكارو، السيد . أجاغيب، السيد كولومبوس أ. أ. سامسون كأورجياكور، السيد . هـ. أووسيين، السيد أو. السيد ب
بام، السيد جيموه بالوغون، . د. إيسوه، السيد أوزو أنايدو، السيد جون غانا، السيد أمينو نابيغو، السيد س. فرانك ن

ون، الـسيدة   أودي. أغباموتشي، السيد سانيا أوغونكوادي، السيد أوبينا أونوو، السيدة جوستينا أ         . السيدة مريسي أو  
أوراكوي، السيد إبراهيم، السيد    . و. إيدو، الدكتور إ  . كيدا، السيد إسحق ج   . أجوين، السيد مصطفى م   . كهينده ف 

  .سليمان. أو. هأوجياكو، السيد إبراهيم يوسف، السيد . ه. حيدرا، الدكتور أو. حممد إ

  نيكاراغوا

وس، السيد نستور كروس تورونيو، السيدة ماريا إيلينا        ، السيدة أليسيا مارتني غاييغ    )أ(السيد فالدراك يانتشكي    
  .ميدال غاّريدو، السيدة ديليا إيلني مارتينس فوكس



A/HRC/7/78 
Page 208 

 

  اهلند

 الـسيد  بوري،.  السيد ماجنيف س، السيد موهندر غروفر،)ب(السيد سواشباوان سينغ،  )أ(السيد أرناند شارما    
السيد أشيش كونـدرا،     ،لسيد فيجاي كومار تريفيدي   اباتنايك،  . السيد راج وليام، السيد دينيش ك     راجيف شاندر،   

ماساكوي، السيدة باراميتا تريبايت، السيدة راشـيتا بانـداري،         . نوتان ماهاوار، السيد ر   السيد مونو ماهاوار، السيد     
  .السيدة أرونا شارما

  هولندا

الـسيدة  يان سيبني،    -  تروبر السيد   كوبيلو، كابييين فان دي      ماريون ، السيدة )أ(السيد بودوين فان إينينام     
  . السيدة مارغريت كوستر، السيدة نينكي وجيمينغا، السيد ليين فيس، السيدة ليزيت سينكيلرهيدا سامسون،

  اليابان

، )ب( السيد أكيو إيسوماتا،)ب(يو مياغاوا ك، السيد ما  )أ(السيد إيشريو فوجيساكي  ،  )أ(السيد ياشوهيدي ناكاياما    
الـسيدة شـوكو    ، السيدة ماساكو سـاتو،      أكريا ماتسوموتو كا، السيد   ا أوسامو يامان  السيد تيتسويا كيمورا، السيد   

ماسايوكي ساكانيوا، السيد ماكوتو تانايب، السيد يويشي ناكاي، السيد كازويوشي سونيدا، السيدة السيد فوجيموتو، 
  .السيدة تومومي شيواناتسوكو أوكاهارا، السيدة مرياي ماروو، السيد ديريك سيكليكي، 
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  الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني
  إثيوبيا

  ألرجنتنيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أندورا

  أوزبكستان
  أوغندا
  ) اإلسالمية-  مجهورية(إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا

  باراغواي
  البحرين
  بربادوس
  لالربتغا

  بروين دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  وسبوركينا فا
  بولندا

  بيالروس
  تايلند
  تركيا
  تشاد

  
  

  
  توغو
  تونس

   ليشيت- تيمور 
   اجلبل األسود

  اجلزائر
  اجلماهريية العربية الليبية

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  اجلمهورية العربية السورية
  كوريا الشعبية الدميقراطية مجهورية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  اليوغوسالفية ة مقدونياـمجهوري

   السابقة 
  الدامنرك
  رواندا

  زمبابوي
  سان مارينو
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سنغافورة
  السودان
  السويد
  شيلي
  صربيا

  الصومال
  العراق
  عمان
  غينيا

  غينيا االستوائية
  )ة البوليفاري- مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  
  

  
  

  قربص
  قريغيزستان
  كازاخستان

  كرواتيا
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  ليسوتو
  املغرب
  ملديف
  منغوليا

  موريتانيا
  مولدوفا
  ميامنار
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  نيوزيلندا
  هاييت

  هندوراس
  هنغاريا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليمن

  اليونان
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  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني
  الكرسي الرسويل

  املراقبون اآلخرون
  فلسطني

  األمم املتحدة

  صندوق النقد الدويل    منظمة العمل الدولية
  قوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة السامية حل    املنظمة الدولية للهجرة

 تحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني     وكالة األمم امل  
  الشرق األدىن الفلسطينيني يف  

  منظمة الصحة العاملية  

 يةاملنظمات احلكومية الدول

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية    االحتاد األفريقي
  منظمة املؤمتر اإلسالمي    اجلماعة األوروبية

      جامعة الدول العربية

  كيانات أخرى

  حتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحراال    مجاعة فرسان مالطة

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلان التنسيق الدولية، واجملموعات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية

   البوسنة واهلرسك-أمني مظامل حقوق اإلنسان    اجلزائر-اللجنة االستشارية الوطنية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان 
  جلنة التنسيق الدولية    فرنسا-ة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان اللجن

   كينيا-اللجنة الوطنية الكينية     توغو-اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
   مصر-اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان     السنغال-اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان 

   اهلند-جنة الوطنية حلقوق اإلنسان الل    املغرب-اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان 
   كوريا-اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا     أملانيا-املعهد األملاين حلقوق اإلنسان 

  جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا    أذربيجان-جلنة حقوق اإلنسان 
     جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا
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  املنظمات غري احلكومية

  اري العاماملركز االستش

  اجمللس الدويل للمرأة   شبكة الرصد النسائية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة   املركز اآلسيوي للموارد القانونية

   الرابع العامل-احلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة    جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية
  التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة   مؤسسة كاريتاس الدولية

  حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة    العامل الثالث- مركز أوروبا 
  اإلنسانية اجلديدة   (Civicus)التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني 

  اجمللس النروجيي لالجئني  امليجلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس الع
 مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات العالقـة االستـشارية        

   باألمم املتحدة 
  احلزب الراديكلي عرب الوطين 

  مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة
  االحتاد العاملي لنقابات العمال   نسيسكان الدوليةاهيئة الفر

  االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة   )يكرزالكو (جلنة األصدقاء العاملية للتشاور
  مؤمتر العامل اإلسالمي   التحالف النسائي الدويل

  املنظمة الدولية للرؤية العاملية   الرابطة الدولية للحرية الدينية

  املركز االستشاري اخلاص

  )سويسرا(ني اللجنة الدولية هلنود األمريكت   املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية
  منظمة العمل ملكافحة اجلوع

 منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقـة   
   البحريات الكربى 

 اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثـاق األفريقـي حلقـوق       
   اإلنسان والشعوب 

  اجمللس الدويل للمرأة اليهودية
  البيئي الدويلمركز أحباث القانون    "املعونة يف العمل"مؤسسة 

  االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب    اللجنة األفريقية ملروِّجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان   مؤسسة احلكيم

  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني   االحتاد النسائي لعموم الصني
  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان   يةمنظمة العفو الدول

  حركة التصاحل الدولية   اجلمعية الدولية ملكافحة الرق احتاد احملامني العرب
     



A/HRC/7/78 
Page 212 

 

  االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية   املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية
  يلمركز االستثمار الدو   الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية

  االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية   رابطة منع التعذيب
  الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها   مجعية القلوب الرحيمة

  احلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب   اجلمعية التونسية لالتصال
  سننيالشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة امل   اجلمعية التونسية حلقوق الطفل

  منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بتنمية إندونيسيا   الطائفة البهائية الدولية
  املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم   صندوق بيكيت للحرية الدينية

  املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني   مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
  املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   كنائس الكنديجملس ال
  االحتاد الدويل للقلم    )العمل املسيحي يف جمال األحباث والتعليم" (كري"منظمة 

  اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب   مركز التجديد الدميقراطي
  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان   خالءاملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإل

  منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية   مركز سيمون فيزنتال
  الفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني   حركة دميقراطيي الوسط الدولية

  اطية املسيحية املنظمة الدولية الدميقر   الرابطة الصينية لصون وتنمية الثقافة بيتياً
  اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان   اجلمعية الصينية للرعاية والرأفة

  محلة اليوبيل   اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان
  جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا   الرابطة الصينية من أجل التفاهم الدويل

  العنصرية ومعاداة الساميةالرابطة الدولية ملناهضة    جلنة احلقوقيني الكولومبية 
  االحتاد اللوثري العاملي   األوائل اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز

 اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق امليثاق األفريقـي        
   حلقوق اإلنسان والشعوب 

  "الوالية الدولية"منظمة  
  مؤسسة مارانغوبولس حلقوق اإلنسان

  رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية يف الكامريون  (Conectas Direitos Humanos)ق اإلنسان جتمع حقو
  اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين   اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم
  التجمع الدويل حلقوق األقليات   اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

 (Misereor)املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء    ديسمرب /كانون األول ١٢األمانة الدولية حلركة 
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  املنظمة الدولية ملكافحة العنف   احلركة الدولية للدفاع عن األطفال
   اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-منظمة الشمال    بدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد

  معهد اجملتمع املفتوح   ن للعدالة السالمرابطة الرهبان الدومينيكيني املناصري
  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف   مؤسسة دوي هوا
   احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم-باكس كريسيت    جمال أفريقيا الدويل

  )أوروبا(االحتاد الدويل للسحاقيات واللواطيني 
  االحتاد األورويب للطلبة اليهود

 وليكيـة الدوليـة للـشؤون     احلركـة الكاث  (باكس رومانا    
  ) الفكرية والثقافية واحلركة الدولية للطالب الكاثوليكيني 

  اجلنائياملنظمة الدولية لإلصالح    احتاد أتراك غرب تراس يف أوروبا
  املركز الفلبيين ملعلومات حقوق اإلنسان   منظمة تضامن النساء األفريقيات

   األرض من أجل الطاقة النظيفةرابطة   مؤسسة دانييل متريان: فرنسا احلريات
  الرابطة الدولية لزمالة السجون   االحتاد العام للمرأة العربية 

  اهليئة الدولية للخدمات العامة   معهد جنيف الدويل لبحوث السالم
  الدولية" مراسلون بال حدود"منظمة    منظمة احلقوق العاملية

  ية للكنيسة الربوتستانتية يف أملانياوكالة اخلدمة االجتماع   االئتالف الدويل للموئل
  اجلمعية الدولية للشعوب املهددة باالنقراض    )هاداسا(املنظمة النسائية الصهيونية يف أمريكا 

  اجمللس السوداين للمنظمات الطوعية   مجعية حواء للمرأة
  االحتاد العام للمرأة السودانية   مؤسسة اهليمااليا للبحث والثقافة

  مؤسسة املنظمات غري احلكومية السويدية حلقوق اإلنسان   ن حقوق اإلنساناملدافعون ع
 (Handem Project)املشروع التراديف    حقوق اإلنسان أوالً

  احتاد العمل النسائي   منظمة رصد حقوق اإلنسان
  االحتاد الوطين للنساء املغربيات   اهلندية"توباي أمارو"حركة 

  احتاد احلقوقيني العرب   األديانالرابطة الدولية للتعاون بني 
  هيئة رصد األمم املتحدة   الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب

  العاملية" اإلسربانتو"رابطة    الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني 
  الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية   اجلسور الدولية للعدالة

  التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية   طفولةاملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية ال
  املركز العاملي لتبادل املعلومات    اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة
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  املؤمتر اليهودي العاملي   املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية
  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب   جلنة احلقوقيني الدولية 

  اجلنائياملنظمة الدولية لإلصالح    اد الدويل للجامعياتاالحت

  القائمة

  احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية    األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية-اجلمعية األفريقية 
  التحرير   رابطة التعليم العاملي
 صداقة فيما بني الشعوبحركة مناهضة العنصرية وتوطيد ال   رابطة مواطين العامل

  اخلطة الدولية   منظمة بناي بريث الدولية
  الدولية" سريفاس"منظمة    شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

  اي الدوليةكا غاكمنظمة سو    إيربت شمؤسسة فريدري
  مؤسسة الصحة والسعادة والتقوى

  اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية
 ملتحدة للتربية والعلم والثقافيـة يف     مركز منظمة األمم ا    

   إقليم الباسك 

  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم    معهد التركيب الكوكيب
  اجملتمع العاملي حلياة املسيحية   منظمة التنمية التعليمية الدولية

 االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات العرقيـة والدينيـة        
  ليات   واللغوية وغريها من األق

  اجلمعية الطبية العاملية  
  االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

  التحالف العاملي جلمعيات الشابات املسيحية   رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية
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  املرفق الرابع
  قائمة بالوثائق الصادرة للدورة السابعة للمجلس

                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  رمز الوثيقة
 األعمال

 

A/HRC/7/1 مذكرة مقدمة من   : شروح جدول أعمال الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان        ١
 األمني العام

A/HRC/7/2 تقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٣ 

A/HRC/7/2/Add.1 البعثة إىل هندوراس :___________  ٣ 

A/HRC/7/2/Add.2 البعثة إىل السلفادور :___________ ٣ 

A/HRC/7/3 تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             ٣
 الإنسانية أو املهينة، مانفريد نوفاكالالقاسية أو 

A/HRC/7/3/Add.1 ٣ Summary of information, including individual cases, transmitted to 

Governments and replies received 

A/HRC/7/3/Add.2 ٣ Follow-up to the recommendations made by the Special Rapporteur 

visits to Azerbaijan, Cameroon, Chile, China, Colombia, Georgia, 

Jordan, Kenya, Mexico, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russian 

Federation, Spain, Turkey, Uzbekistan and Venezuela 

A/HRC/7/3/Add.3 البعثة إىل باراغواي: ___________ ٣ 

A/HRC/7/3/Add.4 البعثة إىل نيجرييا: ___________ ٣ 

A/HRC/7/3/Add.5 البعثة إىل توغو: ___________ ٣ 

A/HRC/7/3/Add.6 البعثة إىل سري النكا: ___________ ٣ 

A/HRC/7/3/Add.7 البعثة إىل إندونيسيا: ___________ ٣  
A/HRC/7/4 تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ٣ 

A/HRC/7/4/Add.1 اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ٣ 

A/HRC/7/4/Add.2 البعثة إىل النرويج: ___________ ٣ 

A/HRC/7/4/Add.3 البعثة إىل غينيا االستوائية: ___________  ٣ 

A/HRC/7/4/Add.4 البعثة إىل أنغوال: ___________ ٣ 

A/HRC/7/5 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلر ٣  
A/HRC/7/5/Add.1 ٣ Summary of communications sent and replies received from 

Governments and other actors 

A/HRC/7/5/Add.2 البعثة إىل بوليفيا: ___________  ٣  
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  )    تابع (                                        الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  رمز الوثيقة
  األعمال

A/HRC/7/5/Add.3 البعثة إىل كوبا: ___________ ٣ 

A/HRC/7/6 به وعواقبه، يـاكني    تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبا          ٣
 إرتورك

A/HRC/7/6/Add.1 ٣  Communications to and from Governments  

A/HRC/7/6/Add.2 البعثة إىل اجلزائر: ___________  ٣  
A/HRC/7/6/Add.3 البعثة إىل غانا: ___________  ٣ 

A/HRC/7/6/Add.4 البعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية: ___________  ٣ 

A/HRC/7/6/Add.5 ٣  The Next Step: Developing Transnational Indicators on Violence 

Against Women 

A/HRC/7/7 تقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان             ٣
 وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

A/HRC/7/7/Add.1 ٣  Communications to and from Governments 

A/HRC/7/7/Add.2 البعثة إىل بريو: ___________  ٣  
A/HRC/7/7/Add.3 لبعثة إىل فيجي: ___________  ٣ 

A/HRC/7/7/Add.4 البعثة إىل شيلي: ___________  ٣ 

A/HRC/7/7/Add.5 ين مبا االجتماع االستشاري اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املع  ٣
ألنشطة الشركات العسكرية وشركات األمن اخلاص من آثار يف التمتع حبقوق           

 التنظيم والرقابة: اإلنسان

A/HRC/7/8 تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال             ٣
  خوان ميغيل بتيت: يف املواد اإلباحية

A/HRC/7/8/Add.1 ٣  Communications to and from Governments 

A/HRC/7/8/Add.2 البعثة إىل املكسيك: ___________  ٣ 

A/HRC/7/9 تقرير اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية   ٣
 على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، برناردز آندرو نياموايا مودهو

A/HRC/7/9/Add.1 البعثة إىل بوركينا فاسو: ___________  ٣ 

A/HRC/7/10 مذكرة من األمانة بشأن التقارير املقدمة للدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان             ٣
 من املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، أمساء جاهانغري

A/HRC/7/10/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and replies received 
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  )    تابع (                                        الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  رمز الوثيقة
 األعمال

A/HRC/7/10/Add.2 البعثة إىل طاجيكستان: ___________  ٣  
A/HRC/7/10/Add.3 البعثة إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: ___________  ٣ 

A/HRC/7/10/Add.4 البعثة إىل أنغوال: ___________  ٣ 

A/HRC/7/11 and Corr.1 تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن                ٣
 الصحة البدنية والعقلية

A/HRC/7/11/Add.1 ٣  Summary of communications sent to and replies received from 

Governments and other actors 

A/HRC/7/11/Add.2 البعثة إىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف واشـنطن          : ___________  ٣
  العاصمة، والبعثة إىل أوغندا

A/HRC/7/11/Add.3 ٣  Preliminary note on the mission to Ecuador and Colombia 

A/HRC/7/11/Add.4 ٣  Preliminary note on the mission to India 

A/HRC/7/12 تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، خورخي بوستامانيت  ٣ 

A/HRC/7/12/Add.1 ٣  Communications sent to Governments and replies received 

A/HRC/7/12/Add.2 البعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية : ___________  ٣  
A/HRC/7/13 د هذا الرمزمل يسن[  ٣[  
A/HRC/7/14 ـ  ـة ال ـتقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حري          ٣ عبري، ـرأي والت

  أمبيي ليغابو
A/HRC/7/14/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and replies received 

A/HRC/7/14/Add.2 البعثة إىل أوكرانيا: ___________  ٣  
A/HRC/7/14/Add.3 البعثة إىل أذربيجان: ___________  ٣ 

A/HRC/7/15 ـ           ٣ د ـع، الـسي  ـتقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدق
 أرجون سينغوبتا

A/HRC/7/16 تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى               ٣
  التمييز يف هذا السياق، ميلون كوثاريمعيشي مناسب وباحلق يف عدم 

A/HRC/7/16/Add.1 ٣  Summary of communications sent and replies received from 

Governments and other actors 

A/HRC/7/16/Add.2 البعثة إىل إسبانيا: ___________  ٣  
A/HRC/7/16/Add.3 البعثة إىل جنوب أفريقيا: ___________  ٣ 
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  )    تابع (                                     ثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة   الو

بند جدول  رمز الوثيقة
 األعمال

A/HRC/7/16/Add.4 ٣  Preliminary note on the mission to Canada  

A/HRC/7/17 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ   ٧
 ، جون دوغارد١٩٦٧عام 

A/HRC/7/18 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، باولو سريجيو بينهريو  ٤ 

A/HRC/7/19 تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره            ٩
 ينيو داألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، دود

A/HRC/7/19/Add.1 ٩  Summary of cases transmitted to Governments and replies received 

A/HRC/7/19/Add.2 البعثة إىل إستونيا: ___________  ٩  
A/HRC/7/19/Add.3 االبعثة إىل التفي: ___________  ٩  
A/HRC/7/19/Add.4 البعثة إىل ليتوانيا: ___________  ٩ 

A/HRC/7/19/Add.5 الدومينيكيةالبعثة إىل اجلمهورية : ___________  ٩ 

A/HRC/7/20 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية               ٤
 الدميقراطية، فيتيت مونتاربورن

A/HRC/7/21 تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية             ٣
 قوق اإلنسان، أوكيتشوكوو إيبيانوواخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حب

A/HRC/7/21/Add.1 ٣  Summary of communications sent and replies received from 

Governments and other actors 

A/HRC/7/21/Add.2 البعثة إىل أوكرانيا: ___________  ٣  
A/HRC/7/21/Add.3 ٣  Preliminary note on the mission to the United Republic of Tanzania  

A/HRC/7/22 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، سيما مسر  ٤ 

A/HRC/7/23 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غاي مكدوغال  ٣ 

A/HRC/7/23/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and replies received 

A/HRC/7/23/Add.2 البعثة إىل فرنسا: ___________  ٣ 

A/HRC/7/24 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار، بـاولو سـريجيو                ٤
 ٦/٣٣بينهريو، املكلف بأداء الوالية مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/7/25 حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،                            تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة  ١٠                                           
                       تيتنغا فريديريك باسريي
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  )    تابع (                                        الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  رمز الوثيقة
 األعمال

A/HRC/7/26 تقرير اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف               ١٠
 النجارالصومال، غامن 

A/HRC/7/27 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانـستان              ٢
 وإجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

A/HRC/7/28 التقرير املقدم من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق               ٣
 اإلنسان، هينا جيالين

A/HRC/7/28/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments and replies received 

A/HRC/7/28/Add.2 البعثة إىل إندونيسيا: ___________  ٣ 

A/HRC/7/28/Add.3 البعثة إىل صربيا، مبا يف ذلك كوسوفو: ___________  ٣ 

A/HRC/7/28/Add.4 3 ___________ : مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالبعثة إىل مجهورية 

A/HRC/7/29 مذكرة مقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ٣ 

A/HRC/7/30 تقرير األمني العام عن إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقـص       ٢
 والسل واملالريا) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

A/HRC/7/31 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز التعاون الدويل يف    ٢
 ميدان حقوق اإلنسان

A/HRC/7/32 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن مـشروع املبـادئ               ٢
 حقوق الفقراء: التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان

A/HRC/7/33 مذكرة مقدمة من األمانة: ير األمني العام عن املفقودينتقر  ٢ 

A/HRC/7/34 تقرير مرحلي مشترك مقدم من األمني العام واملفوضية السامية عن األنـشطة               ٢
اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا فيها األنشطة املضطلع هبا طوال فتـرة             

 انالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنس

A/HRC/7/35 تقرير املفوضة السامية املتعلق باختتام حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة املتعلقة             ٢
من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقــة آسـيا           بالتعاون اإلقليمي   

 واحمليط اهلادئ

A/HRC/7/36 عن أعمال  تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي             ٩
 )٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨-١٤جنيف، (دورته السابعة 

A/HRC/7/37 تقرير األمني العام عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس وعـن أنـشطة                ٢
 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

A/HRC/7/38 ـ    تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس        ٢ املي ـان ومتابعة املؤمتر الع
  حلقوق اإلنسان
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  )    تابع (                                        الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

بند جدول  رمز الوثيقة
 األعمال

A/HRC/7/38/Add.1 ال مكتبها  ـن أعم عـان  ـتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس        ٢
 يف غواتيماال

A/HRC/7/38/Add.2 السامية حلقوق اإلنسان يف أوغنداأنشطة املفوضية   ٢ 

A/HRC/7/39 and Corr.1 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان              ٢
  يف كولومبيا

A/HRC/7/40 اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف سبيل حتقيق            ٢
 ة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالتصديق العاملي على االتفاقي

A/HRC/7/41 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الذي يتضمن مشروع وثيقة   ٢
  أساسية بشأن وضع مؤشر للمساواة العرقية

A/HRC/7/42 ايتقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، ياش غ  ١٠ 

A/HRC/7/43 تقرير مرحلي مقدم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ   ٩
التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة للفريق العامـل احلكـومي            

ذكرة مقدمة  ـم: انـالدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديرب       
 من األمانة

A/HRC/7/44 ر املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت          تقري  ٢
 يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية

A/HRC/7/45 and Corr.1 تقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف التقارير والدراسات املتعلقة بالتعاون مع              ٢
 ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

A/HRC/7/46 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مسألة حقوق اإلنسان             ٢
 يف قربص

A/HRC/7/47 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان              ٢
 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

A/HRC/7/48 شخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل        تقرير األمني العام عن حقوق األ       ٢
 أقليات دينية ولغوية

A/HRC/7/49 تقرير األمني العام عن استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة  ٢ 

A/HRC/7/50 ـ  ـدوق األم ـتقرير األمني العام عن عمليات صن       ٢ ـ  ـم املتح ات ـدة للتربع
 لضحايا التعذيب

A/HRC/7/51 عام عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانتقرير األمني ال  ٢ 

A/HRC/7/52 -  

E/CN.6/2008/8 

تقرير األمني العام عن خطة العمل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة ومفوضـية              ٢
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  )    تابع (                                        الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

ةرمز الوثيق بند جدول  
 األعمال

A/HRC/7/53 -  

E/CN.6/2008/9 

أنشطة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الرامية إىل القضاء على العنف ضد              ٢
 مذكرة مقدمة من األمني العام: املرأة

A/HRC/7/54 دراسة األمني العام عن مسألة العنف ضد األطفال  ٢ 

A/HRC/7/55 مل يسند هذا الرمز[  ٢[ 

A/HRC/7/56 ـ  ـتقرير األمني العام عن دور وإجنازات مفوضية األم         ٢ ة ـدة الـسامي ـم املتح
عزيز حقـوق   ـلى ت ـحلقوق اإلنسان يف مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً ع       

 اإلنسان ومحايتها

A/HRC/7/57 ن تكوين مالك مفوضية األمم املتحـدة الـسامية   ـة عـتقرير املفوضة السامي   ٢
 حلقوق اإلنسان

A/HRC/7/58 تقرير األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف   ٢
 مجيع البلدان

A/HRC/7/59 تقرير مرحلي لألمني العام عن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقـص               ٢
 )اإليدز(املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة 

A/HRC/7/60 األمني العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           تقارير    ٢
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقيـة            
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والعهدين الدوليني          

 اخلاصني حبقوق اإلنسان 

A/HRC/7/61 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيـذ           ٢
 التوصيات الواردة يف الدراسة عن حقوق اإلنسان للمعوقني

A/HRC/7/62 مذكرة مقدمة من األمانة: تقرير األمني العام عن املعايري اإلنسانية األساسية  ٢ 

A/HRC/7/63 اين للتربعات اخلاص بأشكال الـرق املعاصـرة  صندوق األمم املتحدة االستئم    ٢ :
  مذكرة مقدمة من األمانة

A/HRC/7/64 and Corr.1 انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  ١ 

A/HRC/7/65 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قضايا السكان األصليني  ٢ 

A/HRC/7/66 م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن املساعدة املقدمـة إىل          تقرير مفوضة األم    ٢
 سرياليون يف جمال حقوق اإلنسان

A/HRC/7/67 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييـا،             ٢
 شارلوت أباكا
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د جدول بن رمز الوثيقة
 األعمال

A/HRC/7/68 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنـسان              ٢
  وأنشطة مفوضيتها، مبا فيها أنشطة التعاون التقين يف نيبال

A/HRC/7/69 تقرير األمني العام عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ٢ 

A/HRC/7/70 مني العام عن اإلجراءات اليت تتبعها حالياً جلنـة التنـسيق الدوليـة             تقرير األ   ٢
للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اعتماد هذه املؤسـسات           
امتثاالً ملبادئ باريس ويف ضمان تعزيز هذه اإلجراءات باستعراضها دورياً على           

يـة حلقـوق   النحو املناسب، وطرق ووسائل دعم مشاركة املؤسـسات الوطن  
 اإلنسان يف أعمال جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/71 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن محاية حقوق اإلنـسان واحلريـات              ٢
  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

A/HRC/7/72 تقرير األمني العام عن مسألة عقوبة اإلعدام  ٢ 

A/HRC/7/73 اإلنسان عن االستنكاف الـضمريي مـن        ة حلقوق ـة السامي ـتقرير املفوض   ٢ 
 اخلدمة العسكرية

A/HRC/7/74 ارية والتعاون الـتقين يف ميـدان       ـات االستش ـتقرير األمني العام عن اخلدم      ٢
  حقوق اإلنسان

A/HRC/7/75 مذكرة مقدمة من األمانة: احلق يف التنمية ٢  
A/HRC/7/76 تـوغالت العـسكرية    انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عـن اهلجمـات وال          ٧

تقريـر   :اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل         
 ٦/١املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ القرار دإ 

A/HRC/7/77 املتعلق باحلقوق الدينية والثقافيـة يف األرض        ٦/١٩قرار جملس حقوق اإلنسان       ٢ 
ـ  ـم: ةـها القدس الشرقي  الفلسطينية احملتلة، مبا في    ة الـسامية   ـذكرة املفوض

  حلقوق اإلنسان
A/HRC/7/CRP.1 ٢  Status of preparation of documentation:  note by the Secretariat 

A/HRC/7/CRP.2 ٣  Independent expert on the effects of economic reform policies and 

foreign debt on the full enjoyment of all human rights, Bernards Mudo 

A/HRC/7/INF.1  List of participants 
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 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة

بند جدول    رمز الوثيقة
 األعمال

 

A/HRC/7/L.1 انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عـن اهلجمـات والتـوغالت العـسكرية              ٧
سطينية احملتلة، مبا يف ذلك هجماهتا وغاراهتا األخـرية         اإلسرائيلية يف األرض الفل   

 على قطاع غزة

A/HRC/7/L.2** حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل  ٧  
A/HRC/7/L.3 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  ٧ 

A/HRC/7/L.4 ية، املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرق            ٧
 ويف اجلوالن السوري احملتل

A/HRC/7/L.5 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/7/L.6/Rev.1 احلق يف الغذاء  ٣ 

A/HRC/7/L.7/Rev.1 والية الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان             ٣
 اوإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريه

A/HRC/7/L.8/Rev.1 تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ٢ 

A/HRC/7/L.9 والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املاليـة              ٣
الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق      

 ية واالجتماعية والثقافيةاالقتصاد

A/HRC/7/L.10  مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان  ١  
A/HRC/7/L.11 and Add.1 املرجع نفسه  ١ 

A/HRC/7/L.12 والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  ٣ 

A/HRC/7/L.13 لدميقراطيةا التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو  ١٠  
A/HRC/7/L.14 نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحـة         : من اخلطابة إىل الواقع     ٩

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

A/HRC/7/L.15 مناهضة تشويه صورة األديان  ٩ 

A/HRC/7/L.16 مونة والصرف الصحيحقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأ  ٣ 

A/HRC/7/L.17 والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  ٣ 

A/HRC/7/L.18 والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره         ٩
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

A/HRC/7/L.19 قوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان ح  ١٠ 
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  )تابع( الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة
بند جدول    رمز الوثيقة

 األعمال
 

A/HRC/7/L.20 محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب  ٣ 

A/HRC/7/L.21/Rev.1 حقوق اإلنسان وتغري املناخ  ٣ 

A/HRC/7/L.22/Rev.1 نف ضد املرأةالقضاء على الع  ٣ 

A/HRC/7/L.23 والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  ٣ 

A/HRC/7/L.24 والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  ٣ 

A/HRC/7/L.25 حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة  ٣ 

A/HRC/7/L.26/Rev.1 نع اإلبادة اجلماعيةم  ٣ 

A/HRC/7/L.27 حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية  ٣  
A/HRC/7/L.28 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٤ 

A/HRC/7/L.29 دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  ٣ 

A/HRC/7/L.30 الطوعيحاالت االختفاء القسري أو غري  ٣  

A/HRC/7/L.31/Rev.1 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  ٣ 

A/HRC/7/L.32/Rev.1 حقوق اإلنسان والفقر املدقع  ٣ 

A/HRC/7/L.33/Rev.1 املفقودون  ٣ 

A/HRC/7/L.34 حقوق الطفل  ٣ 

A/HRC/7/L.35 وبغاء األطفال واستغالل األطفال    والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال          ٣
 يف املواد اإلباحية

A/HRC/7/L.36 حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٤ 

A/HRC/7/L.37 والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار  ٤ 

A/HRC/7/L.38 حالة حقوق اإلنسان يف السودان  ٤ 

A/HRC/7/L.39 باسـم منظمـة املـؤمتر      (وباكـستان   ) يقيةباسم جمموعة الدول األفر   (مصر    ٣
ديل على مـشروع    ـتع): باسم جمموعة الدول العربية   (وفلسطني  ) اإلسالمي

 L.24القرار 

A/HRC/7/L.40 تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ٢ 

A/HRC/7/L.41 لقرار تعديالت على مشروع ا): باسم االحتاد األورويب(سلوفينيا   ٩L.18 

A/HRC/7/L.42 تعـديل علـى مـشروع القـرار        ): باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان    ٣
L.22/Rev.1 
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 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية

بند جدول   رمز الوثيقة
 األعمال

 

A/HRC/7/G/1 موجهة مـن البعثـة      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٣ 
 ئمة لبريو إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالدا

A/HRC/7/G/2 موجهة مـن البعثـة      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٨ 
الدائمة للمغرب لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحدة            

 السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/3 موجهـة مـن املمثـل الـدائم       ٢٠٠٨يناير  /انون الثاين  ك ٣٠رسالة مؤرخة     ٤ 
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف إىل            

 رئيس جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/4 موجهة من البعثـة الدائمـة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٢
 لكولومبيا إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/5 موجهة من البعثة الدائمة لكوبا      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة     ٣ 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/6 موجهة من السفري واملمثل الدائم للمملكة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥رسالة مؤرخة     ٣ 
 ا الشماليـة إىل رئيس جملس حقوق اإلنساناملتحـدة لربيطانيا العظمى وآيرلند

A/HRC/7/G/7 موجهة من البعثة الدائمة لنيبـال       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٢ 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/8 يامنار  موجهة من البعثة الدائمة مل     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠مذكرة شفوية مؤرخة      ٤
  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/9 موجهة من البعثة الدائمة لكوبـا       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٧ 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/7/G/10 موجهة مـن البعثـة الدائمـة        ٢٠٠٨ مارس/ آذار ١٣مذكرة شفوية مؤرخة     ٩ و٣ 
للجمهورية الدومينيكية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم           

 املتحدة حلقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/11 موجهة من البعثة الدائمة إلثيوبيا ٢٠٠٨مارس / آذار١٣مذكرة شفوية مؤرخة     ٤ 
 ق اإلنسانلدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقو

A/HRC/7/G/12 موجهـة من البعثة الدائمـة      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢مذكرة شـفوية مؤرخة      ٣ 
لليونان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحدة السامية            

 حلقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/13 يا  موجهة من البعثة الدائمة إلسبان٢٠٠٨مارس / آذار١٣مذكرة شفوية مؤرخة   ٣
ة ـلدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامي            

  حلقوق اإلنسان
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  )تابع( الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية
بند جدول    رمز الوثيقة

 األعمال
 

A/HRC/7/G/14 موجهة من البعثة الدائمة لتركيا      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩مذكرة شفوية مؤرخة     ١ 
  ة جملس حقوق اإلنسانإىل أمان

A/HRC/7/G/15 موجهة من البعثة الدائمة لتركيا      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦مذكرة شفوية مؤرخة      ٤ 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/7/G/16 موجهة من البعثة الدائمة لتركيا      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة      ٢ 
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانإىل مفوضية 

A/HRC/7/G/17 موجهة من السفري واملمثل الدائم لصربيا       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١رسالة مؤرخة     ٣ 
 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

  الوثائق الصادرة يف سلسلة نشرات املنظمات غري احلكومية

بند جدول  الرمز
 األعمال

 

A/HRC/7/NGO/1 3 Written statement submitted by the International Movement for 
Fraternal Union among Races and Peoples (UFER), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/2 9 Written statement submitted by the International Organization for the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/3 3 Written statement submitted by Reporters without Borders - 
International, a non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/7/NGO/4 3 Joint written statement submitted by Caritas Internationalist 
(International Confederation of Catholic Charities), Franciscans 
International (FI), New Humanity, non-governmental organizations in 
general consultative status, International Catholic Child Bureau 
(ICCB), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), 
Dominican Leadership Conference (DlC), Pax Romana, Pax Christi 
International, International Catholic Migration Commission (ICMC), 
Jesuit Refugee Service (JRS), UNANIMA International Inc., 
International Kolping Society (IKS), Maryknoll Fathers and Brothers 
(CMFSA), Maryknoll Sisters of St. Dominic, School Sister of Notre 
Dame (SSND), Catholic International Education Office (OIEC), 
International Association of Charities (AIC), International Federation 
of Catholic Medical Associations (FIAMC), World Union of Catholic 
Women’s Organizations (WUCWO), Congregation of Our Lady of 
Charity of the Good Shepherd, International Volunteerism 
Organization for Women, Education and Development - VIDES, 
International  Organization  for  the  Right  to Education and Freedom  
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بند جدول   الرمز

  األعمال

 

  of Education (OIDEL), Teresian Association, Association Points-Cœur, 
Inter- national Movement of Apostolate in the Independent Social 
Milieus (MIAMSI), Development Innovations and Networks (IRED), 
Center for Migration Studies of New York (CMS), World Organization 
of Former Pupils of Catholic Education (OMAAEEC), Company of the 
Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, non-governmental 
organizations in special consultative status, and World Christian Life 
Community, International Movement of Apostolate of Children 
(MIDADE), Association catholique internationale de services pour la 
jeunesse feminine (ACISJF), International Public Policy Institute 
(IPPI), non-governmental organizations on the roster  

A/HRC/7/NGO/5 3 Written statement submitted by Interfaith International, a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/6 3 Written statement submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence (ODVV), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/7 3 Written statement submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence (ODVV), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/8 7 Written statement submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence (ODVV), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/9 9 Written statement submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence (ODVV), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/10 10 Written statement submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence (ODVV), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/11 3 Written statement submitted by Human Rights Advocates (HRA), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/12 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/13 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/14 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/15 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/16 and 
Corr.1 

3 Exposé écrit par New Humanity, organisation non- governementale 
dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/7/NGO/17 3 Written statement submitted by the International NGO Forum on 
Indonesian Development (INFID), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/18 3 Written statement submitted by the Japanese Workers’ Committee for 
Human Rights (JWCHR), a non-governmental organization in special 
consultative status 
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  )تابع(الوثائق الصادرة يف سلسلة نشرات املنظمات غري احلكومية 
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  األعمال
  

A/HRC/7/NGO/19 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/20 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/21 and  
Corr.1 

4 Idem 

A/HRC/7/NGO/22 3 Exposé écrit conjoint présenté par France Libertés: Fondation Danielle 
Mitterrand, organisation non gouvernementale dotée du statut 
consultatif spécial, et Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (MRAP), organisation non gouvernementale inscrite 
sur la liste 

A/HRC/7/NGO/23 3 Written statement submitted by the International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/24 5 Written statement submitted by Human Rights Advocates (HRA), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/25 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/26 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/27 3 Written statement submitted by Bochasanwasi Shri Akshar 
Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/7/NGO/28 4 Written statement submitted by International Educational Development 
(IED), a non-governmental organization on the roster 

A/HRC/7/NGO/29 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/30 3 Written statement submitted by MINBYUN-Lawyers for a Democratic 
Society, a non governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/31 3 Joint written statement submitted by the Friends World Committee for 
Consultation (Quakers) (FWCC), a non-governmental organization in 
general consultative status, and the International Catholic Child Bureau 
(ICCB), a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/32 3 Written statement submitted by the World Organization against 
Torture, a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/33 3 Joint written statement submitted by the Europe-Third World Centre, a 
non-governmental organization in general consultative status, France 
Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, a non-governmental 
organization in special consultative status, and Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), a non-
governmental organization on the roster 

A/HRC/7/NGO/34 4 Written statement submitted by the Commonwealth Human Rights 
Initiative, a non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/7/NGO/35 4 Written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre, a 
non-governmental organization in general consultative status 
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بند جدول   الرمز
  مالاألع

  

A/HRC/7/NGO/36 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/37 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/38 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/39 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/40 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/41 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/42 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/43 3 Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre, 
a non-governmental organization in general consultative status, and 
Lawyers Rights Watch Canada, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/44 3 Written statement submitted by the Federation of Western Thrace 
Turks in Europe, a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/45 3 Written statement submitted by the Cairo Institute for Human Rights 
Studies (CIHRS), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/46 3 Written statement submitted by the Asian Indigenous and Tribal 
Peoples Network (AITPN), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/47 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/48 4 Exposé écrit conjoint présenté par Mouvement international de la 
jeunesse et des étudiants pour les Nations Unies, organisation non 
gouvernementale dotée du statut consultatif général, la Ligue 
internationale des femmes pour la paix et la liberté (LIFPL) et France 
Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, organisations non 
governementales dotées du statut consultatif spécial, et le Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), 
organisation non gouvernementale inscrite sur la liste 

A/HRC/7/NGO/49 7 Joint written statement submitted by Al-Haq, Law in the Service of 
Man, and Defence International (DCI), non-governmental 
organizations in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/50 3 Written statement submitted by Society for Threatened Peoples, a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/51 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/52 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/53 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/54 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/55 4 Idem 
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  )تابع(الوثائق الصادرة يف سلسلة نشرات املنظمات غري احلكومية 

بند جدول   الرمز
  األعمال

  

A/HRC/7/NGO/56 3 Joint written statement submitted by the Transnational Radical Party 
(TRP), a non-governmental organization in general consultative status, 
the Asian Indigenous and Tribal Peoples Network (AITPN), Femmes 
Africa Solidarité (FAS), Society for Threatened Peoples, France 
Liberté: Fondation Danielle Mitterrand, the International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR), Pax Romana (International Catholic Movement 
for Intellectual and Cultural Affairs and International Movement of 
Catholic Students), non-governmental organizations in special 
consultative status, and International Educational Development (IED), 
Inc., the International Federation for the protection of the rights of 
ethnic, religious, linguistic and other minorities, Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peoples (MRAP) and the Saami 
Council, non-governmental organizations on the roster 

A/HRC/7/NGO/57 7 Joint written statement submitted by World Vision International (WVI), 
the International Save the Children Alliance, non-governmental 
organizations in general consultative status, the World Organization 
against Torture, ECPAT International, Defence for Children 
International (DCI), the Women’s World Summit Foundation (WWSF), 
the International Catholic Child Bureau (ICCB), International 
Federation Terre des Hommes (IFTDH), the Baha’i International 
Community, SOS Kinderdorf International (SOS-KDI), non-
governmental organizations in special consultative status, and Plan 
International, Inc., a non-governmental organization on the roster 

A/HRC/7/NGO/58 3 Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre 
(ALRC) and the Commission of the Churches on International Affairs 
(CCIA), non-governmental organizations in general consultative status, 
the Lutheran World Federation (LWF), the Catholic Organization for 
Relief and Development (CORDAID), Minority Rights Group (MRG) 
and Anti-Slavery International and the Social Service Agency of the 
Protestant Church in Germany, non-governmental organizations 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/7/NGO/59 7 Written statement submitted by Nord-Sud XXI, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/60 7 Idem 

A/HRC/7/NGO/61 4 Idem 

A/HRC/7/NGO/62 4 Written statement submitted by the Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILPF), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/63 4 Written statement submitted by the International Federation for Human 
Rights Leagues (FIDH), a non-governmental organization in special 
consultative status 
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بند جدول   الرمز
  األعمال

  

A/HRC/7/NGO/64 7 Joint written statement submitted by the International Federation for 
Human Rights Leagues (FIDH) and the Palestinian Centre for Human 
Rights (PCHR), non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/65 10 Exposé écrit par la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme (FIDH), organisation non gouvernementale dotée du statut 
consultatif spécial 

A/HRC/7/NGO/66 3 Written statement submitted by Migrants Rights International (MRI), a 
non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/67 4 Written statement submitted by Lawyers Rights Watch Canada 
(LRWC), a non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/7/NGO/68 4 Written statement submitted by Pax Romana (International Catholic 
Movement for Intellectual and Cultural Affairs and International 
Movement of Catholic Students), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/69 3 Written statement submitted by the International NGO Forum on 
Indonesian Development (INFID), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/70 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/71 7 Joint written statement submitted by CARE International - Cooperative 
for Care and Assistance Everywhere, Doctors of the World, non-
governmental organizations in general consultative status, and the 
Norwegian Refugee Council (NRC), a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/72 4 Joint written statement submitted by Caritas Internationalist, 
Franciscans International, non-governmental organizations in general 
consultative status, the Centre for Migration Studies of New York, 
Congregation of Our Lady of Charity of The Good Shepherd, 
Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), the 
International Federation of Catholic Medical Associations (FIAMC), 
the International Movement of Apostolate in the Independent Social 
Milieus (MIAMSI), the International Volunteerism Organization for 
Women, Education and Development-VIDES, Pax Romana 
(International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs 
and International Movement of Catholic Students) and the Swiss 
Catholic Lenten Fund, non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/73 4 Written statement submitted by Amnesty International (AI), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/74 4 Written statement submitted by the International Federation of Human 
Rights Leagues, a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/75 3 Written statement submitted by the Europe-Third World Centre, a non-
governmental organization in general consultative status 
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  األعمال

 

A/HRC/7/NGO/76 3 Written statement submitted by Jubilee Campaign, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/77 3 Written statement submitted by the Hawa Society for Women (HSW), 
a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/78 3 Written statement submitted by the Sudan Council of Voluntary 
Agencies (SCOVA), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/79 4 Written statement submitted by the African-American Society for 
Humanitarian Aid and Development (ASHAD), a non-governmental 
organization on the roster 

A/HRC/7/NGO/80 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/81 7 Exposición escrita presentada por la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/7/NGO/82 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/83 4 Joint written statement submitted by the International Youth and 
Student Movement for the United Nations (ISMUN), a 
non-governmental organization in general consultative status, the Arab 
Lawyers Union (ALU), the General Arab Women Federation (GAWF), 
the General Federation of Iraqi Women, the International Association 
of Democratic Lawyers (IADL), the United Towns Agency for North-
South Cooperation, the Union of Arab Jurists and the Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF), non-
governmental organizations in special consultative status, and 
International Education Development (IED), a non-governmental 
organization on the roster 

A/HRC/7/NGO/84 3 Joint written statement submitted by the International Alliance of 
Women (IAW), the Commission of the Churches on International 
Affairs of the World Council of Churches (CCIA/WCC), the Women’s 
Federation for World Peace International (WFWPI), Brahma Kumaris 
World Spiritual University (BKWSU), the International Association of 
Soldiers for Peace, Zonta International, New Humanity, the 
International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres 
(IFS), the International Council of Women ICW-CIF), the World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) and 
International Movement ATD Fourth World, non- governmental 
organizations in general consultative status, Conscience and Peace Tax 
International (CPTI), Dominicans for (Justice and Peace (Order of 
Preachers), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, Interfaith International, Pax Romana 
(International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs 
and International Movement of Catholic Students), Temple of 
Understanding (TOU), the Women’s International League for Peace 
and Freedom (WILPF), the Women’s World Summit Foundation 
WWSF),the World Organization against Torture, the International  
 



A/HRC/7/78 
Page 233 
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بند جدول   الرمز
  األعمال

  Society for Human Rights (ISHR), the International Federation of 
University Women (IFUW), Femmes Africa Solidarité (FAS), the 
Lutheran World Federation (LWF), the world wide Organization for 
Women (WOW), the Anglican Consultative  Council (ACC), the Union 
of Arab Jurists, the African Women’s Development and 
Communication Network - FEMNET, the Asian Forum for Human 
Rights and Development (Forum-Asia), Rencontre africaine pour la 
defense des droits de l’homme (RADDHO), the Foundation for the 
Refugee Education Trust (RET), International Bridges to Justice (IBJ), 
the Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the 
Health of Women and Children (IAC), the International Association for 
the Defence of Religious Liberty, the General Arab Women Federation 
(GAWF), the American Association of Jurists (AAJ), Lassalle-Institut, 
the UNESCO Centre of Catalonia, the Anti-Racism Information 
Service (ARIS), the Peter Hesse Stiftung Foundation, the Colombian 
Commission of Jurists (CCJ), the Pan-Pacific and South-East Asia 
Women’s Association (PPSEAWA), the Ius Primi Viri International 
Association (IPV), the Permanent Assembly for Human Rights 
(APDH), the International Movement for Fraternal Union among 
Races and Peoples (UFER), the Women’s International Zionist 
Organization (WIZO), the International Federation of Women Lawyers 
(FIDA), the International Federation of Women in Legal Careers 
(FIFCJ), the Canadian Federation of University Women (CFUW), the 
International Association for Women’s Mental Health (IAWMH), the 
European Union of Women (EUW), the European Women’s Lobby, the 
International Women’s Year Liaison Group (IWYLG), the African 
Services Committee, Inc., the International Federation of Family 
Associations of Missing Persons from Armed Conflict (IFFAMPAC), 
the African Services Committee, Inc., the Institute of International 
Social Development, African Action on AIDS, the International 
Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), the Lama Gangchen 
World Peace Foundation (LGWPF), Pax Christi International, the 
International Catholic Peace Movement, MADRE, Inc., the Syriac 
Universal Alliance (SUA), the Tandem Project, the Al-Hakim 
Foundation, Canadian Voice of Women for Peace (VOW), the Guild of 
Service (GOS), the International Association of Schools of Social 
Work (IASSW), the Organization for Defending Victims of Violence 
(ODVV), Solar Cookers International (SCI), the Women’s Welfare 
Centre (WWC), the Medical Women’s International Association 
(MWIA), Prison Fellowship International (PFI), UNANIMA 
International, Inc., the World Federation for Mental Health WFMH), 
the Salvation Army, Droit à l’énergie SOS Futur, the United States 
Federation  for Middle-East Peace,  non-governmental organizations in 
special consultative status, the Institute for Planetary (Synthesis (IPS), 
the International Peace Bureau (IPB), the UNESCO Centre Basque 
Country (UNESCO ETXEA), 3HO Foundation (Healthy, Happy, Holy 
Organization), the Armenian International Women’s Association 
(AIWA), the Dzeno Association and the Country Women Association 
of Nigeria  (COWAN), non-governmental organizations on the roster  
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A/HRC/7/NGO/85 4 Written statement submitted by Human Rights First, a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/86 5 Idem 

A/HRC/7/NGO/87 3 Idem 

A/HRC/7/NGO/88 7 Written statement submitted by the International Organization for the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/89 7 Written statement submitted by the International Organization for the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/90 5 Written statement submitted by the Asian Indigenous and Tribal 
Peoples Network (AITPN), a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/7/NGO/91 7 Written statement submitted by the Badil Resource Centre for 
Palestinian Residency and Refugee Rights, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/92 3 Written statement submitted by the American Civil Liberties Union 
(ACLU), a non-governmental organization in special consultative 
status 

A/HRC/7/NGO/93 4 Written statement submitted by the Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum-Asia), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/7/NGO/94 4 Written statement submitted by Amnesty International (AI), a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/95 10 Exposé écrit par le Collectif des organisations des jeunes solidaires du 
Congo-Kinshasa (COSESKI-RDC), organisation non gouvernementale 
dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/7/NGO/96 3 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 (AWE) and 
the Association of World Citizens (AWC), non-governmental 
organizations on the roster 

A/HRC/7/NGO/97 3 Joint written statement submitted by the Arab Lawyers Union (ALU), 
the General Arab Women Federation (GAWF), the International 
Educational Development (IED), Inc., the United Towns Agency for 
North-South Cooperation and the Union of Arab Jurists, non-
governmental organizations in special consultative status 

A/HRC/7/NGO/98 3 Written statement submitted by the Arab Centre for the Independence 
of the Judiciary and Legal Profession (ACIJLP), a non-governmental 
organization in special consultative status 
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  لة نشرات املؤسسات الوطنية الوثائق الصادرة يف سلس
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/7/NI/1 8 Information presented by the National Human Rights Commission of 
the Republic of Korea: note by the Secretariat 

A/HRC/7/NI/2 8 Information presented by the Office of the Human Rights Procurator in 
Guatemala: note by the Secretariat 

A/HRC/7/NI/3 8 Information presented by the Conseil Consultative des Droits de 
l’Homme of Morocco and the National Council for Human Rights of 
Egypt: note by the Secretariat 

A/HRC/7/NI/4 8 Information submitted by the French National Human Rights 
Consultative Commission: note by the Secretariat 

A/HRC/7/NI/5 9 Information presented by the Norwegian Centre for Human Rights, the 
Greek National Commission for Human Rights, the French 
Consultative Commission of Human Rights, the Jordanian Centre for 
Human Rights and the Danish Institute for Human Rights: note by the 
Secretariat 

A/HRC/7/NI/6 8 Information presented by the National Human Rights Commission of 
India: note by the Secretariat 

A/HRC/7/NI/7 8 Written statement submitted by the Office of the Commissioner for 
Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan: note by 
the Secretariat 
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 املرفق اخلامس
  قائمة بأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات
  اخلاصة الذين عينوا يف الدورة السابعة

ق يف السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسـب              املقررة اخلاصة املعنية باحل   
  واملعنية باحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق

  )الربازيل(السيدة راكيل رولنك 

* * *  

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

  )بلجيكا(السيد أوليفييه دي شوتر 

* * *  

  نسان واحلريات األساسية للسكان األصلينياملعين حبالة حقوق اإلاملقرر اخلاص 

  )الواليات املتحدة األمريكية(السيد جيمس أنايا 

* * *  

  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  ) املغرب(السيدة جناة جميد معال 

* * *  

 اإلصالح االقتصادي وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على      اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات    
   ) أ(التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )زامبيا(السيد سيفاس لومينا 
* * *  

                                                      

 التمتع الكامل جبميـع  اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على   "سابقاً   )أ(
ة يــد وتـسم ـ بإعادة حتدي ٧/٤وقد قام اجمللس يف قراره      ". حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 . هذه الوالية
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  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

  )األرجنتني(ا ِكنتانا السيد توماس أوخي

* * *  

  ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  )الواليات املتحدة األمريكية(السيد ريتشارد فالك 

* * *  

  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع 

  )شيلي(السيدة ماريا مغدالينا سيبولفيدا 

* * *  

  املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه

  )أرمينيا(السيدة غولنارا شاهينيان 

* * *  

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  )السنغال(السيد احلاج مالك سو 

  )روسيا(السيد أصالن أباشيدزه 

  )شيلي(السيد روبرتو غاّريتون 

* * *  

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  )جنوب أفريقيا(السيد جريمي ساركني 

* * *  
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  الفريق العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

  )جامايكا(السيد ميلتون نيتلفورد 

* * *  

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

  ) ب()نغالديشب(السيد شامسوي باري 

* * *  

  املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

  ) ج( )أوغندا(السيدة مارغريت سيكاغيا 

                                                      

س يف  وقد قام اجملل  ". اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال            "سابقاً    )ب(
 .  بتجديد هذه الوالية٧/٣٥قراره 

 ٧/٨وقد قام اجمللس يف قـراره       ". املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         "سابقاً    )ج(
 . بتجديد هذه الوالية
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  املرفق السادس
  قائمة بأعضاء اللجنة االستشارية ومدة عضويتهم

  مدة الوالية  االنتخاب  األعضاء 
    انتخاب بالتزكية  الدول األفريقية

  ٢  -   )صرم(السيدة مىن ذو الفقار 
  ٢  -   )كينيا(السيد برناردز آندروز نياموايا مودهو 

  ٣  -   )موريشيوس(السيد ديروجالل سيتولسينغ 
  ١  -   )املغرب(السيدة حليمة مبارك ورزازي 

  ٣  -   )نيجرييا(السيد بابا كورا كايغاما 
    انتخاب بالتزكية  الدول اآلسيوية

  ١  -   )الصني(السيد شيكيو تشني 
  ٢  -   )اليابان(كاموتو جيكي سايالسيد ش

  ٣  -   )باكستان(السيد أنصار أمحد بورين 
  ٣  -   )الفلبني(كيسومبنغ . السيدة بوريفيكاسيون ف
  ٢  -   )مجهورية كوريا(السيدة تشونغ تشينسونغ 

    )أ(انتخاب باالقتراع السري  دول أوروبا الشرقية
  ٢   صوتا٤٢ً  )االحتاد الروسي(السيد فالدميري كارتشكني 

  ٣   صوتا٣٠ً  )أذربيجان(لطيف ُحسينوف السيد 
    انتخاب التزكية  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ١  -   )كوبا(السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس 
  ٢  -   )شيلي(السيد خوسيه أنطونيو بنغوا كابّيو 
  ٣  -   )املكسيك(السيد هيكتور فيليبه فيكس فيّريو 
    )ب(انتخاب باالقتراع السري  ىدول أوروبا الغربية ودول أخر

  ١   صوتا٤٠ً  )سويسرا(السيد جان زيغلر 
  ٣   صوتا٢٤ً  )فرنسا(السيد إميانويل ديكو 

  ٢   صوتا٢٤ً  )أملانيا(السيد فولفغانغ شتيفان هايرت 
  ــــــــــــ

 كزينيـا توركـوفيتش      صوتاً؛ والـسيـدة   ١٤ -) بولندا(السيد رومان فريوشيفسكي    : مل ُينتخب املرشحان التاليان     )أ(  
  . أصوات٧ -) كرواتيا(

 كـارل سـودربرغ     ـ صوتاً؛ والـسيد   ١٩ -) اليونان(السيدة كاليويب كوفا    : مل يُنتخب املرشحون التالية أمساؤهم      )ب(  
لوكاس مارتني  يسكو خافيري دي    ت صوتاً؛ والسيد فران   ١٢ -) الواليات املتحدة األمريكية  (سورينا  .  صوتاً؛ والسيد أندريه م    ١٥ -) السويد(
  . صوت واحد-) إسبانيا( أصوات؛ والسيد كارلوس فييان دوران ٦ -) إسبانيا(
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  املرفق السابع
  قائمة باجملموعات الثالثية يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل

  )٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧(الدورة األوىل 

  ٣املقرر   ٢املقرر   ١املقرر   البلد  
  سري النكا  لكة املتحدةاملم  سلوفينيا   البحرين  ١
  اهلند  املكسيك  إيطاليا  إكوادور  ٢
  الصني  موريشيوس  ة واهلرسكنالبوس  تونس  ٣
  فرنسا  مدغشقر  رومانيا  املغرب  ٤
  جيبويت  كندا  األردن  إندونيسيا  ٥
  مجهورية كوريا  بوليفيا  أذربيجان  فنلندا  ٦
  بنغالديش  االحتاد الروسي  مصر  اململكة املتحدة  ٧
  غانا  هولندا  دونيسياإن  اهلند  ٨
  سويسرا  اململكة العربية السعودية  غابون  الربازيل  ٩
  أملانيا  مايل  ماليزيا  الفلبني  ١٠
  السنغال  الفلبني  أوروغواي  اجلزائر  ١١
  أنغوال  اليابان  الربازيل  بولندا  ١٢
  نيجرييا  باكستان  بريو  هولندا  ١٣
  قطر  غواتيماال  زامبيا  جنوب أفريقيا  ١٤
  نيكاراغوا  جنوب أفريقيا  فرنسا  ية التشيكيةاجلمهور  ١٥
  نوالكامري  كوبا  أوكرانيا  األرجنتني  ١٦
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  )٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥(الدورة الثانية 

  ٣املقرر   ٢املقرر   ١املقرر   البلد  
  أذربيجان  الصني  نيجرييا  غابون  ١
  سري النكا  بوليفيا  هولندا  غانا  ٢
  كوبا  اهلند  مايل  بريو  ٣
  الربازيل  سلوفينيا  بونغا  غواتيماال  ٤
  أملانيا  مدغشقر  نيكاراغوا  بنن  ٥
  األردن  مصر  بريو  مجهورية كوريا  ٦
  جنوب أفريقيا  باكستان  أوروغواي  سويسرا  ٧
  أذربيجان  غانا اململكة العربية السعودية  باكستان  ٨
  الفلبني  سويسرا  السنغال  زامبيا  ٩
  جيبويت  إندونيسيا  فرنسا  اليابان  ١٠
  غواتيماال  االحتاد الروسي  مجهورية كوريا  اأوكراني  ١١
  بنغالديش  الكامريون  أوكرانيا  سري النكا  ١٢
  ماليزيا  إيطاليا  زامبيا  فرنسا  ١٣
  املكسيك  قطر  نيجرييا  تونغا  ١٤
  البوسنة واهلرسك  كندا  أنغوال  رومانيا  ١٥
  اليابان  الربازيل  موريشيوس  مايل  ١٦

 -  -  -  -  -  

  


