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  احملتويات
  الصفحة  الفصل

  ٦  .واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعةالقرارات   - اجلزء األول  
  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة  - أوالً 

  قرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات الـسمية           والية امل   - ٩/١  
  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان    
  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والتضامن الدويل  -٩/٢  
  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف التنمية  -٩/٣  
  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد  -٩/٤  
  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان للمهاجرين  -٩/٥  
  متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة مبا لتفاقم أزمة الغذاء             - ٩/٦  
  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العاملية من تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء للجميع    
  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  -٩/٧  
  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة املتعلقة حبقوق اإلنسانالتنفيذ الفعال للصكوك الدولي  -٩/٨  
  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح  -٩/٩  
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  - ٩/١٠  
  ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف معرفة احلقيقة  - ٩/١١  
  ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان  - ٩/١٢  
  علقة باالستخدام املالئم للرعاية البديلـة     مشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املت       - ٩/١٣  
  ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لألطفال وشروطها    
  ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي  - ٩/١٤  
  ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا  - ٩/١٥  
  ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ليبريياتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل  - ٩/١٦  
  ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف السودان  - ٩/١٧  
  انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن التوغالت العسكرية      : ٣/١- متابعة للقرار د إ     - ٩/١٨  
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة وقصف بيت حانون    
  ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي  ٩/١٩  
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  )تابع( توياتاحمل
  الصفحة  الفصل

  )تابع(اجلزء األول 
  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة  - ثانياً 

  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص املفقودون  - ٩/١٠١  
  ية الستني لـصدور اإلعـالن العـاملي       جلسة تذكارية مبناسبة الذكرى السنو     - ٩/١٠٢  
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلقوق اإلنسان    
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسانتعزيز جملس حقوق اإل - ٩/١٠٣  

  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس يف دورته التاسعة  - ثالثاً 
  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف هاييت  - ٩/١/ب ر  
  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨/١متابعة بيان الرئيس   - ٩/٢/ب ر  

  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل
  ٦٠  ٢٤٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موجز املداوالت-  اجلزء الثاين  

  ٦٠  ٤١- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل التنظيمية واإلجرائية  - أوالً 
  ٦٠  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا  - ألف   
  ٦٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - باء   
  ٦٠  ٧- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  - جيم   
  ٦٠  ١٣- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم األعمال  - دال   
  ٦٢  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعات  - هاء   
  ٦٢  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات  - واو   
  ٦٢  ٢٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها  - زاي   
  ٦٤  ٣٠- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . ؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسانمرافق امل  - حاء   
  ٦٤  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار وتعيني أصحاب الواليات  - طاء   
  ٦٤  ٣٧- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - ياء   
  ٦٤  ٤١- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد تقرير الدورة - كاف   

  إلنـسان وتقـارير   التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا         - ثانياً 
  ٦٥  ٤٥- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املفوضية السامية واألمني العام  

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية             - ثالثاً 
  ٦٦  ١٥٧- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية  
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

  )بعتا() ثالثاً(اجلزء الثاين 
  ٦٦  ٥٨- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفرقة املناقشة  - ألف   
  ٦٨  ٦١- ٥٩  . . . . . املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح  - باء   
  ٦٩  ٨٠- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي  - جيم   
  ٧١  ٨٤- ٨١  . . . . . . . . . . . متابعة الدورة االستثنائية  املتعلقة بأزمة الغذاء العاملية  - دال   
   من جدول األعمـال واملناقـشة      ٣ند  التقارير املقدَّمة مبوجب الب     - هاء   
  ٧٢  ٨٨- ٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامة املتعلقة بالبند املذكور    
  ٧٣  ١٥٧- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - واو   

  ٨٠  ١٧٥- ١٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - رابعاً 
  ٨٠  ١٦٢- ١٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف السودان  - ألف   
  ٨١  ١٦٨- ١٦٣  . . . . . . . . . . . . .  من جدول األعمال٤املناقشة العامة املتعلقة بالبند   - باء   
  ٨٢  ١٧٥- ١٦٩  . . . . . . . . . . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم   

  ٨٣  ١٨١- ١٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات وآليات حقوق اإلنسان - خامساً 
  ٨٣  ١٧٧- ١٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراء تقدمي الشكاوى  - ألف   
  ٨٣  ١٨١- ١٧٨  . . . . . . . . . . . . .  من جدول األعمال٥البند املناقشة العامة املتعلقة ب  - باء   

  ٨٤  ١٨٩- ١٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل - سادساً 
  ٨٥  ٢٠٣- ١٩٠  . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى  - سابعاً 

  ٨٥  ١٩٣- ١٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣/١- متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان د إ  - ألف   
  ٨٦  ١٩٦- ١٩٤  . . . . . . . . . . . . .  من جدول األعمال٧د املناقشة العامة املتعلقة بالبن  - باء   
  ٨٧  ٢٠٣- ١٩٧  . . . . . . . . . . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم   

  ٨٨  ٢٠٧- ٢٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  - ثامناً 
  :العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           - تاسعاً 

  ٨٩  ٢٢٣- ٢٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنام  
  ٨٩  ٢١١- ٢٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  - ألف   
   من جدول األعمـال واملناقـشة      ٩التقارير املقدمة مبوجب البند       - باء   
  ٨٩  ٢١٧- ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامة املتعلقة بالبند املذكور    
  ٩١  ٢٢٣- ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  - جيم   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

  )تابع(اجلزء الثاين 
  ٩١  ٢٤٧- ٢٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة التقنية وبناء القدرات  - عاشراً 

  ٩١  ٢٢٩- ٢٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة  - ألف   
  ٩٢  ٢٣٠  . . . . . . . . . . .  من جدول األعمال١٠املناقشة العامة املتعلقة بالبند   - باء   
  ٩٢  ٢٤٧- ٢٣١  . . . . . . . . . . . . .  املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع  - جيم   

  املرفقات
  املرفق
  ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  - األول 
  اآلثار اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية الناجتة عن قرارات اجمللس ومقرراته وعـن              - الثاين 

  ٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات الرئيس
  ١٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضــور  - الثالث 
  ١١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينهم اجمللس يف دورته التاسعةأصحاب الواليات الذين ع   - الرابع 

  ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة التاسعة للمجلس  - اخلامس 
  اجلدول الزمين املعروض على الدول األعضاء يف األمم املتحدة كي تنظر فيه يف إطار آلية  - السادس 

  ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل  
  ١٢٦  للدورات الثالثة والرابعة واخلامسة لالستعراض الدوري الشاملقائمة باجملموعات الثالثية   - السابع 
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   اعتمدهاليتا وبيانات الرئيسالقرارات واملقررات   -  اجلزء األول
  عةساتورته الدلس يف اجمل  

   القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة–أوالً 
إلقاء املنتجات والنفايات وباآلثار الضارة لنقل والية املقرر اخلاص املعين   - ٩/١

  حبقوق اإلنسانعلى التمتع السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة 

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق            إذ يسترشد     
التمتع بـأعلى   يف  حلق اإلنساين لكل فرد يف احلياة، و      اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا، ال سيما فيما يتعلق با         

احلصول على  يف  السكن الالئق والعمل، و   يف  لغذاء، و ايف  احلق  مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، و       
  التنمية،يف والعامة واحلق يف املشاركة ويف احلصول على املاء الصاحل للشرب وعلى املرافق الصحية، املعلومات، 

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

لنقل وإلقـاء   اآلثار الضارة   إىل مجيع القرارات اليت سبق أن اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن            وإذ يشري     
 ١٩٩٥/٨١ ال سيما القرار حبقوق اإلنسان،على التمتع املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة 

 املؤرخ ٢٠٠٥/١٥، والقرار ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ املؤرخ  ٢٠٠٤/١٧، والقرار   ١٩٩٥مارس  / آذار ٨املؤرخ  
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

يشكالن  داخل البلدان وعرب حدودها قد       أن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة      وإذ يؤكد     
التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن        يف  احلق يف احلياة، و   ومنها  ان،  هتديداً خطرياً حلقوق اإلنس   

ويف احلصول على املاء الصاحل     احلصول على املعلومات،    يف  السكن الالئق والعمل، و   يف  الغذاء، و واحلق يف   بلوغه،  
  التنمية،يف والعامة واحلق يف املشاركة للشرب وعلى املرافق الصحية، 

  ،ومترابطة ومتشابكةعاملية وغري قابلة للتجزئة أن مجيع حقوق اإلنسان  تأكيد روإذ يكر  

تعامالً يتسم بالرتاهـة      حقوق اإلنسان   مجيع عامل مع تي أناجملتمع الدويل    أنه جيب على   وإذ يعيد تأكيد    
  ،واملساواة وعلى نفس الدرجة من التكافؤ والتشديد

 ٥/٢اء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و         بشأن بن  ٥/١إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨اإلنسان، املـؤرخني   حقوق مبجلس اخلاصة اإلجراءات إطار يف الواليات ألصحاب السلوك قواعد مدونةبشأن 
  ،، وإذ يؤكد على أن يضطلع صاحب الوالية مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما٢٠٠٧يونيه /حزيران

  ؛ ذات اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان إلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرةة بشديدين  - ١
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لنقـل وإلقـاء   باآلثار الـضارة  بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املعين        يعترف مع التقدير    - ٢
  ؛التمتع حبقوق اإلنسانعلى املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة 

وإلقـاء  لفترة ثالث سنوات أخرى والية املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل            أن ميدد    يقرر  - ٣
  ؛حبقوق اإلنسانعلى التمتع املنتجات والنفايات السمية واخلطرة 

 املقرر اخلاص على مواصلة االضطالع، بالتشاور مع هيئات ومنظمات األمم املتحدة ذات             حيث  - ٤
 الصلة، بدراسة عاملية وشاملة ومتعددة التخصصات للمـشاكل احلاليـة           الصلة وأمانات االتفاقيات الدولية ذات    

واالجتاهات اجلديدة لالجتار يف املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وإلقائها والتماس احللول ملعاجلة آثارها الضارة 
ة، كيما يقدم توصيات على حقوق اإلنسان، ال سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت لديها حدود مع بلدان متقدم

  لرصد هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليها؛وافية بشأن التدابري الحمددة ومقترحات 

 املقرر اخلاص إىل القيام، وفقاً للوالية املسندة إليه، بتضمني تقريره إىل اجمللس معلومـات               يدعو  - ٥
  :شاملة عما يلي

يات السمية واخلطرة من آثار ضارة بالتمتع الكامـل         ما يترتب على نقل وإلقاء املنتجات والنفا        )أ(  
حبقوق اإلنسان، ومنها على وجه اخلصوص احلق يف احلياة ويف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                 

  ؛ميكن بلوغه

رب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال اليت تلقي منتجات ونفايات مسية ما تتحمله الشركات ع  )ب(  
  ؛ن مسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان موخطرة

  مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدهتم؛  )ج(  

  نطاق التشريعات الوطنية فيما يتصل بنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـات الـسمية واخلطـرة                 )د(  
  عرب احلدود؛

يـات  نقل الصناعات واألنشطة والتكنولوج   على  برامج إعادة تدوير النفايات، و    ما يترتب على      ) ه(  
الصناعية امللوثة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية واجتاهاهتا اجلديدة، مبا يف ذلك النفايات اإللكترونية وتفكيك 

  ؛ من آثار ضارة حبقوق اإلنسانالسفن

أوجه الغموض يف الصكوك الدولية اليت تسمح بنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة،   )و(  
  ؛ يف فعالية اآلليات التنظيمية الدوليةوأية ثغرات

  عمل املقرر اخلاص بتزويده مبعلومات ودعوته إىل القيام بزيارات قطرية؛ر تيسِّأن  البلدان يناشد  - ٦
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ة األمم  يمن مفوض مساعدة  املقرر اخلاص على القيام، وفقاً للوالية املسندة إليه، وبدعم و          يشجع  - ٧  
اليت وردت إليه االدعاءات فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على إتاحة واصلة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مب

  ؛لساحلكومات يف تقريره إىل اجملهذه  مالحظات إيراد عنها يف تقريره، وعبَّرو

األمني العام أن يواصل توفري مجيع املوارد الالزمة للمقرر اخلاص لتمكينـه مـن               طلبه إىل    يكرر  - ٨  
  :ح، وخاصةاالضطالع بواليته بنجا

  تزويده مبوارد مالية وبشرية كافية، مبا يف ذلك الدعم اإلداري؛  )أ(  

  تزويده باخلربة الفنية املتخصصة الالزمة لتمكينه من االضطالع بواليته على أكمل وجه؛  )ب(

تسهيل مشاوراته مع املؤسسات والوكاالت املتخصصة، وخصوصاً برنامج األمم املتحدة للبيئة             )ج(  
لصحة العاملية، بغية حتسني قيام هذه املؤسسات والوكاالت بتقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومات الـيت               ومنظمة ا 

   إىل الضحايا؛ناسبةتطلبها وتقدمي املساعدة امل

تأمني املوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية للمقرر اخلـاص لالضـطالع           ضرورة   على شّددي  - ٩
  بواليته على حنو فعال؛

املنتجات والنفايات السمية واخلطـرة بـصورة غـري     مواصلة النظر يف اآلثار الضارة لنقل وإلقاء     يقرر  -١٠
 .، وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩على التمتع حبقوق اإلنسان يف إطار البند ذاته من جدول األعمال يف عام مشروعة 

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]تصويـتاعُتمد دون [

   حقوق اإلنسان والتضامن الدويل- ٩/٢

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجمللس بـشأن مـسألة حقـوق         ؤكد من جديد  إذ ي   
التقارير الـيت   بوإذ حييط علماً، ٧/٥ و٦/٣ وقرارا اجمللس   ٢٠٠٥/٥٥اإلنسان والتضامن الدويل، مبا يف ذلك قرار اللجنة         

  ،)(A/HRC/9/10قدمها اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وال سيما بتقريره األخري 

 على أنه ينبغي أن تدار عمليتا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو يتماشى مع مقاصـد ومبـادئ                   يشددوإذ    
  ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،

، ١٩٩٣يونيـه   /بأن الدول تعهدت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، الذي انعقد يف فيينا يف حزيران              وإذ ُيذكِّر   
إزالة العوائق اليت حتول دون حتقيقها، وأكد أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز قيام تعاون            بأن تتعاون على ضمان التنمية و     

  ائق اليت حتول دون بلوغها،دويل فعلي بغرض إعمال احلق يف التنمية وإزالة العو
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 القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان        من إعالن احلق يف التنمية تستوجب      ٤ أن املادة    وإذ يؤكد من جديد     
أساسي لتزويد هـذه    هو أمر    ،الدويل الفعال، كتكملة جلهود البلدان النامية      التعاونأن   و ،النامية على حنو أسرع   

  ،لتشجيع تنميتها الشاملةناسبة ت املوالتسهيال البلدان بالوسائل

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص          ٢ أن املادة    وإذ يضع يف اعتباره     
  باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املـساعدة والتعـاون الـدوليني،            على أن تتعهد كل دولة طرف يف العهد         

يدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً علـى اإلعمـال التـام                وال سيما على الصع   
  للحقوق املعترف هبا يف هذا العهد، وذلك جبميع الوسائل املمكنة، وباختاذ التدابري التشريعية على وجه اخلصوص،

عايش السلمي وعالقات الصداقة والتعاون بني الدول  بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التواقتناعاً منه  
  على اختالف نظمها االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية،

 أنه ال جيوز استمرار الفجوة اآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمة اقتـصادياً والبلـدان                وإذ يؤكد من جديد     
اجملتمع الدويل، وحتتِّم أكثر على كل أمة أن تبـذل، حـسب            النامية، وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق اإلنسان يف          
  إمكانياهتا، كل ما يف وسعها من أجل ردم تلك الفجوة،

 من أن مجيع البلدان واجملتمعات واألشخاص مل تنل نصيبها من الفوائد اهلائلة الـيت أمثرهتـا                 وإذ يعرب عن قلقه     
عاد العديد من البلدان بشكل متزايد من تلك املنافع، وال سيما أقل            عملية العوملة والترابط االقتصادي، وعن قلقه من استب       

  البلدان منواً والبلدان األفريقية،

 عن بالغ قلقه من عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات الزراعية ومن تزايـد أثرهـا يف                  وإذ يعرب   
 اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة وطويلة األمـد يف         السنني األخرية، مما أدى إىل خسائر هائلة يف األرواح وإىل عواقب          

  اجملتمعات الضعيفة عرب العامل، وخصوصاً يف البلدان النامية،

 ما للموارد املتزايدة املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية من أمهية حامسة، وإذ ُيذكِّر بتعهد              وإذ يؤكد من جديد     
ة من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وإذ يقر بـضرورة             يف املائ  ٠,٧الصناعية بتخصيص نسبة     البلدان

  إجياد موارد جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،

على اختاذ خطوات جديدة لترسيخ التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم كبري يف اجلهود املتعلقة                عقد العزم    وقد  
  نسان من خالل السعي املتزايد واملتواصل إىل حتقيق التعاون والتضامن الدوليني،حبقوق اإل

   ضرورة إنشاء روابط جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتـضامن بـني األجيـال مـن أجـل                  وإذ يؤكد   
  بقاء البشرية،

وية يف ما تبذله البلدان النامية      ه التضامن الدويل بوصفه أحد العناصر احلي      االهتمام الذي يلقا   بعدم كفاية    وإذ يقر   
   متتعـاً كـامالً بـاحلقوق االقتـصادية         اجلميـع إعمال حق شـعوهبا يف التنميـة وتعزيـز متتـع            يف سبيل   من جهود   

  واالجتماعية والثقافية،
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 منه األجيال احلاضرة مبسؤولياهتا جتاه األجيال القادمة توعيةً كاملة، وإمياناً       على العمل على توعية      وتصميماً منه   
  بأن حتقيق عامل أفضل لألجيال احلاضرة واملقبلة ليس أمراً مستحيالً،

االعتراف الوارد يف اإلعالن الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات أثناء مؤمتر قمة األمم              يؤكد جمدداً   -١  
دي والعشرين، والذي جاء فيـه      املتحدة لأللفية بالقيمة األساسية اليت يكتسيها التضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلا            

 أنه جيب إدارة التحديات العاملية على حنو يتيح توزيع التكاليف واألعباء بالقسط وفقاً ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية
  ؛األساسيني، وبأن من يعانون أو من حيققون أقل استفادة يستحقون مساعدة من حيققون أكرب استفادة

 اإلسهام يف حل املشاكل اليت يتخبط فيها العامل يف الوقت احلاضر عن طريـق                على تصميمهيعرب عن     -٢  
الكفيلة بضمان عدم املغامرة باحتياجات ومصاحل األجيال القادمة بسبب أعباء    إجياد األوضاع   زيادة التعاون الدويل، وعلى     

  املاضي، وعلى ترك عامل أفضل لألجيال القادمة؛

تدابري ملموسة لتعزيز وتوطيد املساعدة     يف اختاذ   على وجه االستعجال    ينظر  اجملتمع الدويل على أن      حيث  -٣  
لكفيلة بإتاحة إعمال مجيع حقوق     والعمل على إجياد األوضاع ا    لتنمية   ا لة املقدمة للبلدان النامية يف مساعيها من أج       الدولي

  اإلنسان إعماالً تاماً؛

جبات الدول وأنه جيب القيام به دومنا قيد أو شرط           أن تعزيز التعاون الدويل واجب من وا       يؤكد جمدداً   -٤  
وضـع   االحترام املتبادل واالمتثال التام ملبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، وال سيما احترام سيادة الدول و     وعلى أساسٍ 

  االعتبار؛يف ألولويات الوطنية ا

 التضامن األساسية، حيتاج إىل مزيـد  ، الوثيق الصلة بقيمة"اجليل الثالث من احلقوق  "ما ُيسمى    بأن   يقر  -٥  
من البلورة التدرجيية داخل آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة حىت يتمكن من التصدي للتحديات املتزايدة اليت تواجـه                   

  التعاون الدويل يف هذا املضمار؛

نظمات غـري   وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية وامل       إىل   إىل مجيع الدول و    يطلب  - ٦  
تعاون مع  وأن ت ،   أنشطتها يف صميم  مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل      عل  احلكومية ذات الصلة أن جت    

ده جبميع املعلومات الضرورية اليت ه املنصوص عليها يف واليته، وتزوِّ     أداء مهامه وواجبات  على   هساعدت و اخلبري املستقل 
 وذلك لتمكينه مـن االضـطالع     ،زيارة بلداهنا ب القيام   اخلبري املستقل ابة لطلبات    وأن تنظر جدياً يف االستج     ،يطلبها

  بواليته على حنو فعال؛

 إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله على إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفـراد يف                 يطلب  - ٧  
هبدف تعزيز هذا احلق ومحايته، بوسـائل  مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومقاييس ومعايري ومبادئ        ، وعلى   التضامن الدويل 

  منها معاجلة العوائق القائمة والناشئة اليت حتول دون إعماله؛

 اخلبري املستقل أن يراعي نتائج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمـم                إىل أيضاً يطلب  -٨  
يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وأن يلـتمس، لـدى        املتحدة وغريها من االجتماعات العاملية واالجتماعات الوزارية        
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اضطالعه بواليته، آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمـات غـري                
  ؛احلكومية ذات الصلة

 إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن ُتعّد مدخالت ُتسهم هبـا يف صـياغة                يطلب  - ٩
مشروع اإلعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، وأن متضي يف وضع مبادئ توجيهية ومقاييس                

  ومعايري ومبادئ هبدف تعزيز ذلك احلق ومحايته؛

   إىل اخلبري املستقل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  - ١٠

  . من جدول األعمال٣لنظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة يف إطار البند أن يواصل ا يقرر  - ١١

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  :وكان التصويت على النحو التايل. ١٣ صوتاً مقابل ٣٣اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل بأغلبية [

، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،       االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن      :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبـويت،           
زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مصر،           

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

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا،            :املعارضون
  ].فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  احلق يف التنمية - ٩/٣

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

  الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان،ويثاق األمم املتحدة  إىل مإذ يشري

 إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                 وإذ يعيد تأكيد  
  ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرَّخ ٤١/١٢٨

 إىل مجيع قرارات جلنة حقوق وإذ يشري، ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرَّخ ٤/٤قراره وإذ يعيد أيضاً تأكيد 
  اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية،

   احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية واقعاً لكل شخص،وإذ يؤكد

ة العمل   من فرق  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بدعمٍ      عمل  طار   باجلهود اجلارية يف إ    وإذ حييط علماً  
 من املعايري للتقييم الـدوري للـشراكات         التنمية من أجل وضع جمموعةٍ     بإعمال احلق يف  ية  الرفيعة املستوى املعن  

   من األهداف اإلمنائية لأللفية، ٨د يف اهلدف دَّاحملنحو الالعاملية، على 
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  ؛(A/HRC/9/17)بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته التاسعة يرحِّب   - ١  

  :يقرِّر  - ٢  

زاً للتنمية املستدامة وإجنـازات األهـداف       عزِّأن يواصل العمل على أن يكون جدول أعماله مُ          )أ(  
 ٥ يف الفقرتني بيَّناإلمنائية لأللفية ناهضاً هبا، وأن يسعى، يف هذا الصدد، إىل إعالء احلق يف التنمية، على النحو امل           

 مستوى مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى؛ذات ا، ليصل إىل  من إعالن وبرنامج عمل فيين١٠و

 من تقرير الفريـق     ٤٣قرة  ، املبيَّنة يف الف   ٢٠١٠- ٢٠٠٨مل فرقة العمل للفترة     خطة ع  أن يقرَّ   )ب( 
 ٨ يف اهلدف    العامل، اليت من شأهنا أن تكفل توسيع نطاق معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية، على النحو احملدَّد               

لعمل إىل  من األهداف اإلمنائية لأللفية، لتشمل العناصر األخرى فيه، وهي املعايري اليت من املقرَّر أن تقدمها فرقة ا                
   ؛٢٠١٠ يف عام الفريق العامل يف دورته احلادية عشرة

امل وينقِّحها   ما أن ينظر فيها الفريق الع      قتضاء، املعايري املذكورة أعاله،   م، حسب اال  أن ُتستخدَ   )ج(  
  نمية؛وضع جمموعٍة شاملة ومتماسكة من املقاييس إلعمال احلق يف التل ،ويقرَّها

أن يتَّخذ الفريق العامل، لدى إمتام مراحل خارطة الطريق الثالث، اخلطوات املالئمة لضمان احترام هذه       )د(
ادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، وقد        املقاييس وتنفيذها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها وضع مب           

  يتطور ليشكِّل أساساً للنظر يف مقياسٍ قانوين دويل ذي طبيعة ُملزمة عن طريق عملية مشاركة قائمة على التعاون؛

أن جيدِّد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل أن يستكمل املهام املُسَندة إليه مبوجب قـرار                    ) ه(
، وأن يعقد الفريق العامل دوراٍت سنوية تستغرق كل دورة مخسة أيام عمل ويقدم تقاريره               ٤/٤لس حقوق اإلنسان    جم

  إىل اجمللس؛

، املنَشأة يف إطار الفريق د أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنميةأن جيدِّ  )و(
 سنوية تـستغرق    وأن تعقد فرقة العمل دوراتٍ    ،  ٢٠١٠امل احلادية عشرة يف عام      العامل، حىت انعقاد دورة الفريق الع     

  سبعة أيام عمل وتقدم تقاريرها إىل الفريق العامل؛كل دورة 

صل اختاذ مجيع التدابري الالزمة أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توا  )ز(
ضرورة تنفيذ خطة العمل    من موارد، آخذةً يف حسباهنا      أن ختصِّص لذلك ما يلزم       و  فعاالً لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً   
  ؛تنفيذاً فعاالً) ب(٢املشار إليها يف الفقرة 

  .يف تنفيذ هذا القرار على سبيل األولوية يف دوراته املقبلة أيضاً استعراض ما ُيحرز من تقدمٍ ريقرِّ  - ٣  

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد - ٩/٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إىل إذ يشري   

 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، واجمللس واجلمعية العامـة               أيضاً وإذ يشري   
  بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، 

   ٦٢/١٦٢، وقـرار اجلمعيـة العامـة        ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٧قراره  وإذ يكرر تأكيد      
  ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

  ،)A/HRC/9/2(بتقرير األمني العام بشأن هذه املسألة وإذ حييط علماً   

 ال تتفق مع القانون الدويل، والقـانون   والتشريعات املتخذة من جانب واحد    قسريةالتدابري  ال نأ وإذ يؤكد   
  اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املُنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول، 

تأكيد  ويكرر يف هذا الصدد   بأن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،          وإذ يسلّم   
  أن احلق يف التنمية هو حق عاملي غري قابل للتصرف ويشكل جزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان، 

إزاء ما للتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد من تأثري سليب يف جمال حقوق اإلنسان وإذ يعرب عن قلقه 
  ثمار والتعاون، والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالست

احلكومات يف حركة بلدان عدم االحنياز       وأالوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر لرؤساء الدول         إىل   وإذ يشري   
إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الوزاري حلركة بلدان عدم االحنياز الذي        يف هافانا، و   ٢٠٠٦سبتمرب  /الذي عقد يف أيلول   

مناهضة على  ، اللتني اتفق فيهما كبار املسؤولني من حركة بلدان عدم االحنياز            ٢٠٠٨يوليه  /ُعقد يف طهران يف متوز    
أخرى    دوالً وا وحث ، فعلياً ها نقض الرامية إىل  يف جهودهم    واملثابرة هذه التدابري أو القوانني واستمرار تطبيقها،        وإدانة
أن يطلبوا على خرى التابعة لألمم املتحدة، وما دعت إليه اجلمعية العامة واألجهزة األ التصرف بصورة مماثلة، مثلعلى

  إىل الدول املطبقة هلذه التدابري أو القوانني أن تلغيها بالكامل وفوراً،

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

األمم املتحدة ويضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول، ويعرقل اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان، ويهدد   
   أيضاً حرية التجارة هتديداً خطرياً،

 جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا بوسائل مـن             ألن التدابري القسرية من    وإذ يشعر ببالغ القلق   
 اإلنسانية - بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على األنشطة االجتماعية 

ية، مما ينشئ عقبـات     التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليم           على  و
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إضافية حتول دون متتُّع الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القضائية لدول أخرى متتعاً كامالً جبميع حقوق                 
جلنـة  اجمللـس و   وذلك على الرغم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من ِقَبل اجلمعية العامة و               ،اإلنسان

واستعراضاهتا اليت جتري من القرن املاضي ومؤمترات األمم املتحدة اليت ُعِقدت يف التسعينيات حقوق اإلنسان السابقة 
    وعلى الرغم من تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،،كل مخس سنوات

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

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

   أي شعب من أسباب عيشه،األحوال حرمان

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

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

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

، إضـافة إىل    اإلقليمية للدولة ويؤدي  دود  الذي يتجاوز احل   تلك التدابري    طابع على   يعترض بشدة   - ٢  
يف هذا السياق إىل مجيع الدول األعضاء عدم االعتراف هبذه التـدابري  اجمللس  سيادة الدول، ويطلب    إىل هتديد   ذلك،  

االقتضاء، للتصدي لتطبيق التـدابري     حسب   إدارية أو تشريعية فعالة،      وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها اعتماد تدابري      
  القسرية املتَّخذة من جانب واحد خارج احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثار؛

تدابري من جانب واحد والعمل هبا كـأدوات        هذه ال تنفيذ  يف تطبيق و   بعض الدول    استمرار يدين  - ٣  
حقها يف أو اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع هذه البلدان من ممارسة  للضغط سياسياً   

   السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا؛أن تقرر، مبحض إرادهتا، النظم

د مببادئ  تتقيإىل أن الدول األعضاء اليت شرعت يف تنفيذ هذه التدابري الدعوة اليت وجهها إىليكرر   - ٤  
تفـي  أن  املؤمترات العاملية، والقرارات ذات الـصلة، و      إعالنات  القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، و      

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

، يف هذا السياق، أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها وأن هلا مبقتضى هذا               ديديؤكد من ج    - ٥  
  احلق أن حتدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

التعاون بني الدول وفقاً     بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية و          يذكِّر  - ٦  
، ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥- د(٢٦٢٥مليثاق األمم املتحدة، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة          
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ووفقاًَ للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة 
، ال جيوز ألي دولـة أن       ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  ) ٢٩- د(٣٢٨١يف قرارها   

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

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

لـيت  أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية ا         حقيقة   يؤكد  - ٨  
تعوِّق تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل االمتناع عن فرض تدابري اقتصادية قسرية                   
من جانب واحد وعن تطبيق القوانني احمللية خارج احلدود اإلقليمية، األمر الذي يتناىف مع مبادئ حريـة التجـارة                   

و ما أقر به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية يف تقريره عن ويعوِّق التنمية يف البلدان النامية، على حن
  ؛)E/CN.4/1998/29(دورته الثانية 

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

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

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

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

  قسرية املتَّخذة من جانب واحد؛ال

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

  :يطلب  - ١٣  

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

إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل هذا القرار وأن يلتمس آراءهـا ويطلـب                    )ب(  
سكاهنا، وأن يقـدم    ب ضارةاقب  معلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار وعو            

  ؛عشرة  يف دورته الثانيةتقريراً عن ذلك إىل اجمللس
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النظر يف هذه املسألة على سبيل األولوية وحسب االقتضاء، وفقاً لربنامج عمله الـسنوي يف               يقرر    - ١٤  
  . من جدول األعمالذاتهإطار البند 

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  . ، مـع امتنـاع عـضوين عـن التـصويت     ١١ صـوتاً مقابـل   ٣٣بتـصويت مـسجَّل، بأغلبيـة    اعُتمد  [
  :وكان التصويت على النحو التايل

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي،   :املؤيدون
قيـا،  باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفري        

جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكـامريون،           
كوبا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريـشيوس، نيجرييـا،       

  .نيكاراغوا، اهلند

ملكـة  أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنـسا، كنـدا، امل            :املعارضون
  ].املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .]البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا  : املمتنعون عن التصويت

  حقوق اإلنسان للمهاجرين - ٩/٥

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ن اإلعالن ينص، أ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالستني العتمادالسنوية يف الذكرى  ،ؤكد من جديدإذ ي  
ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأنه حيق لكل إنسان التمتع جبميع احلقـوق            اً  على أن مجيع الناس يولدون أحرار     

  واحلريات املبينة فيه، دون متييز من أي نوع، وال سيما على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي،

  حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن محاية املهاجرين،  إىل قراراته السابقة اليت اعتمدهتا جلنة وإذ يشري  

إىل األحكام املتعلقة باملهاجرين اليت وردت يف الوثائق اخلتامية جلميع املؤمترات ومؤمترات             أيضاً وإذ يشري   
  القمة الرئيسية اليت عقدهتا األمم املتحدة،

يع األفراد املوجودين يف إقليمها واخلاضعني       جلم تكفل محاية حقوق اإلنسان   على كل دولة أن     ه جيب    أن  يرى وإذ  
  ،القوميبسبب األصل مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التمييز لواليتها دون متييز من أي نوع، 

   وإىل الـرأيني االستـشاريني      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧ إىل حكم حمكمـة العدل الدولية الصادر يف         وإذ يشري   
OC 16/99 و١٩٩٩ر أكتوب/ تشرين األول١ املؤرخ OC 18/03 الصادرين عن حمكمة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٧ املؤرخ ،
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البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بشأن احلق يف احلصول على معلومات عن املساعدة القنـصلية يف إطـار ضـمانات                   
  قوقهم، على التوايل،اإلجراءات القانونية الواجبة، وبشأن الوضع القانوين للمهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة وح

 أفينا ورعايا مكسيكيني     يف قضية  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١كم حمكمة العدل الدولية الصادر يف       حبحييط علماً   وإذ    
 ، وإذ يشري إىل التزامات الدول املعاد تأكيدها فيه ويف األحكام الالحقة   )الواليات املتحدة األمريكية   ضد   املكسيك( آخرين

  الدولية،الصادرة عن حمكمة العدل 

 إزاء العدد الكبري واملتزايد من املهاجرين، وال سيما النساء واألطفال، الذين حيـاولون عبـور                وإذ يشعر بالقلق    
احلدود الدولية دون أن تكون لديهم وثائق السفر املطلوبة، مما يضع هؤالء املهاجرين يف وضع هش بصورة خاصـة، وإذ                    

  ن هلؤالء املهاجرين،يسلم بالتزام الدول باحترام حقوق اإلنسا

   بتزايد عدد النساء يف حركات اهلجرة الدولية،وإذ يسلّم  

 إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغريها مـن أشـكال              وإذ يساوره بالغ القلق     
  خمتلفة من العامل،التعصب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ضد املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، يف أحناء 

 ١٥ و ١٤ يـومي رة الدولية والتنمية الذي جـرى يف نيويـورك          جوار الرفيع املستوى بشأن اهل    حلباذَكِّر  وإذ يُ   
بغـرض مناقـشة     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٠٨بقرار اجلمعية العامة      عمالً ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

  ،لتنمية والذي أقر بوجود عالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وحقوق اإلنساناجلوانب املتعددة األبعاد للهجرة الدولية وا

سـلّمت  هلجرة والتنمية الذي     بشأن املنتدى العاملي املعين با     ٦٢/٢٧٠ اعتماد اجلمعية العامة للقرار      إىل يشري   وإذ  
املعين باهلجرة ق التعاون بني املنتدى العاملي تبادل املعلومات واخلربات والتشاور وتوثيفيه اجلمعية العامة جبملة أمور منها أنّ   
   تأثري إجيايب،اوالتنمية واألمم املتحدة قد يكون هل

بدور املهاجرين يف التفاعل اإلجيايب، وال سيما يف اجملالني االجتماعي والثقايف مـع بلـدان املهجـر،                 وإذ يسلّم     
  وإسهامهم يف تعزيز الروابط الدولية،

هامات الثقافية واالقتصادية اليت يقدمها املهاجرون إىل اجملتمعات اليت تستقبلهم وإىل باإلسوإذ يسلّم أيضاً   
جمتمعاهتم األصلية، وااللتزام بكفالة املعاملة الكرمية واإلنسانية مع توفري تدابري احلماية الواجبة وتعزيـز آليـات                

  التعاون الدويل،

محاية حقوق اإلنسان   ضرورة  عاون الدويل واإلقليمي والثنائي و    الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وأمهية الت     وإذ يؤكد     
 ال سيما يف الوقت الراهن الذي يشهد تزايد تدفقات اهلجرة يف االقتصاد املعومل، واليت حتدث يف سياق يتسم                   ،للمهاجرين

  بأوجه قلق أمنية جديدة،

، وال سيما تلك اليت تتعلق بـإدارة مـسألة       أن السياسات واملبادرات املتعلقة مبسألة اهلجرة      وإذ يضع يف االعتبار     
اهلجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع الُنُهج الكلية اليت تأخذ يف احلسبان أسباب ونتائج هذه الظاهرة، واالحترام الكامـل   

  حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين،
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   جلميع املهاجرين،احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةعلى ضمان  عقد العزموقد   

 :احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف هذا الصدديؤكد من جديد   -١  

 مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب              يدين بشدة   )أ(  
ث الدول على تطبيق القوانني القائمـة عنـد         ضد املهاجرين، والقوالب النمطية اليت ُتلصق هبم يف كثري من األحيان، وحي           

حدوث أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارات ضد املهاجرين تنم عن كره األجانب أو التعصب ضد املهاجرين، وذلـك                   
  ؛بغية استئصال ظاهرة إفالت من يرتكبون األفعال اليت تنم عن كره األجانب والعنصرية من العقاب

األساسـية جلميـع    واحلريات  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     على حنو فعال    الدول أن تقوم     إىل   يطلب  )ب(  
إلعالن العاملي حلقوق   لقاً  وال سيما حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، طب            املهاجرين،  

  ؛اإلنسان والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها

 من تشريعات واختذته من تدابري ميكن أن تقيد حقوق           إزاء ما اعتمدته بعض الدول     عرب عن القلـق  ي  )ج(  
ؤكد من جديد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي يف سن وإنفـاذ              ياإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين، و    

ون الـدويل   التدابري اليت تتعلق باهلجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القان               
  حلقوق اإلنسان، لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان للمهاجرين؛

الدول أن تراعي تشريعاهتا الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق اليت هي طـرف              ب يهيب  )د(  
  هاجرين؛فيها عندما تقوم بوضع تدابري أمنها الوطين، وذلك من أجل احترام حقوق اإلنسان املتعلقة بامل

 باإلجراءات اليت اختذهتا العديد من اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس إزاء القيام بفعالية مبنع              ًحييط علما   ) ه(  
 ويشجع هذه اإلجراءات اخلاصة على مواصلة       ؛إصدار بيانات مشتركة  بطرق منها   انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين،     
  يف إطار الوالية املسندة لكل منها؛ جهودها املشتركة بغية بلوغ هذه الغاية 

 بالدول اليت مل توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد               هيبي  )و(
يف طلب إىل األمني العام مواصلة بذل جهـوده         يأسرهم أو مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية، و             

  ؛فاقية والتوعية هباسبيل تعزيز االت

واحلريـات  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      على حنو فعال     واجب الدول يف القيام    تأكيد يكرر أيضاً   -٢  
إلعالن لقاً وال سيما حقوق النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، طباألساسية جلميع املهاجرين،   

  :، وبناء على ذلكليت هي طرف فيهاالعاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية ا

مجيع الدول على اعتماد تدابري فعالة لوضع حد لالعتقال واالحتجاز التعـسفيني للمهـاجرين،               حيث  )أ(  
  واختاذ إجراءات ملنع أي شكل غري قانوين من أشكال حرمان املهاجرين من احلرية مـن جانـب أفـراد أو مجاعـات                      

  واملعاقبة عليه؛
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بالدول اليت متكنت بنجاح من تنفيذ تدابري بديلة الحتجـاز املهـاجرين غـري                التقدير معحييط علماً     )ب(  
الشرعيني، ويطلب إىل املقرر اخلاص، واإلجراءات اخلاصة األخرى للمجلس، واملفوضة السامية حلقوق اإلنـسان إيـالء                

  هقني املهاجرين؛احتجاز األطفال واملرا، وخباصٍة اهتمام خاص حلاالت االحتجاز التعسفي للمهاجرين

 إىل الدول أن تعتمد تدابري ملموسة من أجل احليلولة دون انتهاك حقوق اإلنسان للمهـاجرين                يطلب  )ج(  
أثناء العبور، مبا يف ذلك يف املواين واملطارات واحلدود ونقاط التفتيش التابعة لسلطات اهلجـرة، وأن تـدرِّب املـوظفني                

  ق ويف مناطق احلدود على معاملة املهاجرين وأسرهم باحترام ووفقاً للقانون؛العموميني الذين يعملون يف تلك املراف

إىل الدول أن تعمد، طبقاً للقانون الواجب التطبيق، إىل املقاضاة على ارتكـاب أي فعـل    يطلب أيضاً   )د(
التعـذيب  ينطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان للمهاجرين وأسرهم، ومن ذلك، يف مجلة أمور، االحتجـاز التعـسفي و                

وانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيها عمليات اإلعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم األصـلي إىل البلـد الـذي        
  يقصدونه، أو العكس، مبا يف ذلك مرورهم عرب احلدود الوطنية؛

اقيـة فيينـا    أن من واجب الدول األطراف كفالة االحترام الكامل واملراعاة التامـة التف           يؤكد بشدة     ) ه(  
للعالقات القنصلية، وال سيما فيما خيص حق الرعايا األجانب، بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، يف االتصال                  
مبسؤول يف قنصلية دولتهم يف حالة احتجازهم، والتزام الدولة اليت يقع االحتجاز يف إقليمها بإبالغ املواطن األجنيب حبقه يف 

  القيام بذلك؛

 مجيع الدول أن تقوم، طبقاً لتشريعاهتا الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبـة              إىل يطلب  )و(  
التطبيق اليت هي طرف فيها، باملقاضاة حبزم على انتهاكات قانون العمل فيما يتعلق بأوضـاع عمـل العمـال                   

اكن العمل، وحقهم يف    املهاجرين، مبا يف ذلك االنتهاكات املتعلقة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسالمتهم يف أم           
  حرية تكوين اجلمعيات؛

 مجيع الدول على إزالة العقبات غري القانونية اليت قد حتول دون حتويل إيـرادات املهـاجرين                 يشجع  )ز(
وممتلكاهتم ومعاشاهتم التقاعدية إىل بلداهنم األصلية أو إىل أية بلدان أخرى بأمان ودون قيود وبسرعة طبقاً للتشريعات                 

  تطبيق، والنظر، حسب االقتضاء، يف اختاذ تدابري حلل املشاكل األخرى اليت قد تعوق هذه التحويالت؛الواجبة ال

 بشأن صحة املهاجرين، ويهيب ١٧- ٦١ باعتماد منظمة الصحة العاملية قراَرها ج ص ع يرحب  )ح(
ستوى ميكن بلوغه من    بالدول أن تضعه يف احلسبان كتدبري لإلعمال التدرجيي حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى م              

  الصحة البدنية والعقلية؛

يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية   احلقكل إنساناإلنسان ُيقر بأن ل حلقوق بأن اإلعالن العاملي ُيذَكّر  )ط(
  املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية املمنوحة إياه؛

  :ضعيفة، ويف هذا الصددأمهية توفري احلماية للمجموعات اليؤكد   - ٣
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 بربامج اهلجرة اليت اعتمدهتا بعض البلدان واليت متكّن املهاجرين من االندماج يف البلدان              يرحب  )أ(  
بيئة يسودها الوئام والتسامح، ويشّجع الدول على       تسمح بإجياد   ر مجع مشل األسر و    املضيفة اندماجاً كامالً وتيسّ   
  ن الربامج؛ النوع ماالنظر يف إمكانية اعتماد هذ

 مجيع الدول على تطبيق منظور جنساين يف وضع سياسات وبرامج اهلجرة الدولية من أجل يشجع  )ب(  
  اختاذ التدابري الضرورية لتحسني محاية النساء والفتيات من األخطار واالعتداء أثناء اهلجرة؛

وخاصة األطفال فهم، ، بالنظر إىل ضعحقوق اإلنسان لألطفال املهاجرينحتمي الدول أن ب يهيب  )ج(  
وضع املصلحة الفضلى للطفل يف املقام األول يف سياسات اإلدماج،          ، وأن تضمن    الذين ال يرافقهم أحد   ن  ياملهاجر

  واإلعادة ومل مشل األسرة؛

منع السياسات التميزية اليت حتول دون وصول األطفال املهـاجرين إىل          الدول على   مجيع   يشجع  )د(  
  ؛ والقضاء عليهاالتعليم

ث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة املهاجرين إىل بلداهنم األصلية بتحديد األشخاص              حي  ) ه(
وأن تراعي، مبا يتسق مـع      املعوقون،  هم  مبن في الذين هم يف حالة جتعلهم عرضة للخطر وتوفري محاية خاصة هلم،            

  ر؛واجباهتا والتزاماهتا الدولية، مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ومل مشل األس

الدول اليت مل تفعل ذلك بعُد على َسّن تشريعات حملية واختاذ املزيد من التدابري الفعالـة                 يشجع  )و(  
ملكافحة االجتار باملهاجرين وهتريبهم على الصعيد الدويل، واملقاضاة على ذلك، وأن تقوم حبماية ومساعدة ضحايا 

طراف على أن تنفذ بالكامل اتفاقية األمم املتحدة العنف والصدمات يف إطار هذه العمليات، كما يشجع الدول األ
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها اإلضافيني؛ 

أمهية التعاون على الُصُعد الدويل واإلقليمي والثنائي يف محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين،           يؤكد    - ٤
  :وبناء على ذلك

لية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة أن يضعوا يف احلسبان          إىل مجيع الدول واملنظمات الدو     يطلب  )أ(  
يف سياساهتم ومبادراهتم املتعلقة بقضايا اهلجرة الطابع العاملي لظاهرة اهلجرة وإيالء األمهية الواجبة للتعاون الدويل               

ء األولويـة   واإلقليمي والثنائي يف هذا امليدان بقصد أن تعاجل، بطريقة شاملة، أسباب ونتائج هذه الظاهرة، وإيال              
  حلماية حقوق اإلنسان للمهاجرين؛

 الدول على النظر يف املشاركة يف احلوارات الدولية واإلقليمية بشأن اهلجرة اليت تـضم               يشجع  )ب(
البلدان املرسلة واملستقبلة، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إىل النظر يف التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليميـة                

ن يف إطار قانون حقوق اإلنسان الواجب التطبيق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول من مناطق           بشأن العمال املهاجري  
  أخرى حلماية حقوق املهاجرين؛
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  كـانون  ١٨ بالدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن حتتفل يف            يهيب  )ج(
معية العامة، وذلك باعتماد تدابري لـضمان       ديسمرب من كل عام باليوم الدويل للمهاجرين الذي أعلنته اجل         /األول

  محايتهم وتعزيز زيادة الوئام بني املهاجرين واجملتمعات اليت يعيشون فيها؛

يوليه /ُعقد يف بروكسل يف متوز    االجتماع األول للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية الذي         إىل   يشري  )د(
، ويسلّم بـأن تـضمني      ٢٠٠٨أكتوبر  /قده يف مانيال يف تشرين األول     ، وإىل االجتماع الثاين للمنتدى، املزمع ع      ٢٠٠٧

  املنتدى مناقشة بشأن اهلجرة والتنمية وحقوق اإلنسان يشكل خطوةً ملعاجلة الطابع املتعدد األبعاد للهجرة الدولية؛

  إىل الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين ومجيـع             طلبي  ) ه(
أصحاب املصلحة املعنيني، وال سيما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبقـوق                
اإلنسان للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق اإلنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات األولوية يف املناقـشات      

التنمية، مع مراعاة املناقشات الـيت دارت يف احلـوار          اجلارية داخل منظومة األمم املتحدة بشأن اهلجرة الدولية و        
  الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية؛

 املقرر اخلاص على مواصلة استكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة            شجعي  )و(
طنية والدولية ملكافحة االجتـار     مهاجرين، مبا يف ذلك اجلهود الو     أمام احلماية الكاملة والفعالة حلقوق اإلنسان لل      

وجتنب املمارسات اليت قد تنتهك      باألشخاص وهتريب املهاجرين، من أجل الوصول إىل فهم أفضل هلذه الظاهرة          
  حقوق اإلنسان للمهاجرين؛ 

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة قادمة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ٥

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب /لول أي٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة مبا لتفـاقم             -٩/٦
  أزمة الغذاء العاملية من تأثري سليب على إعمال احلق يف الغذاء للجميع

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

مدة يف إطار األمم املتحدة بشأن احلق يف الغذاء،         املعتالسابقة  واملقررات  مجيع القرارات   عيـد تأكيد   إذ ي 
  ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٢ املؤرخ ٧/١- دإ اجمللسوال سيما قرار 

وال سيما اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف          ،  إعالن األمم املتحدة لأللفية   إىل   وإذ يشري 
  ،٢٠١٥القضاء على اجلوع والفقر املدقع حبلول عام 

حتديات تغري املناخ والطاقـة      و املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي      بنتائج  يط علماً   وإذ حي 
   يف روما،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إىل ٣ الذي عقد يف الفترة من األحيائية
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العمل لضمان مراعاة منظور حقوق اإلنسان على املستويات الـوطين واإلقليمـي             لىعوقد عقد العزم    
  ويل يف التدابري املتخذة للتصدي ألزمة الغذاء العاملية احلالية،والد

األسباب اجلذريـة   : حق اإلنسان يف الغذاء وأزمة الغذاء العاملية      " بعقد حلقة النقاش املعنونة      وإذ يرحب 
  ،٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩، اليت عقدت يف نيويورك يف "وسبل التصدي لألزمة

  مني العام، ويؤيد مواصلة األمني العام جهوده يف هذا الصدد،بفرقة العمل اليت أنشأها األوإذ ينوه 

هيكلية زمة الغذاء العاملية احلالية، اليت نشأت عن تضافر عدة عوامل رئيسية،            أل بالطابع املعقد    وإذ يسلِّم 
نـاخ  املالتصحر وتغري   اجلفاف و التدهور البيئي و   أيضاً مبجموعة عوامل، منها   تأثرت سلباً   وظرفية على السواء، و   

 الالزمة، وإذ يسلّم أيضاً بأن مواجهة التهديدات بيعية واالفتقار إىل التكنولوجياالعاملي والكوارث الطعلى الصعيد 
  الرئيسية لألمن الغذائي تتطلب التزاماً قوياً من جانب احلكومات الوطنية واجملتمع الدويل ككل،

   وحييط علماً بتوصياته؛(A/HRC/9/23)يف الغذاء بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق ينوه مع التقدير   -١

  ألن أزمة الغذاء العاملية احلالية ال تزال تقوض على حنو خطري إعمال احلق             يعرب عن بالغ القلق     - ٢
 يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً يف املقام األولسدس سكان العامل، ويف الغذاء للجميع، ال سيما فيما خيص      

  ؛ الغذائيوانعدام األمن التغذية  اجلوع وسوءاليت تعاين

الدول على أن تراعي منظور حقوق اإلنسان عندما تقوم بوضع أو مراجعة استراتيجياهتا             يشجع    - ٣
الوطنية إلعمال احلق يف الغذاء الكايف للجميع، وهو ما ميكن أن يشمل مجلة أمور، منها حتديد القطاعات السكانية 

آليـات  إنـشاء   ن الغذائي واعتماد تشريعات وسياسات مناسبة ذات إطار للحق يف الغذاء و           املعرضة النعدام األم  
لضمان املساءلة لكي يتمكن أصحاب احلقوق من املطالبة حبقهم يف الغذاء ووضع آليات وعمليات تكفل مشاركة 

 أصحاب احلقوق، وال سيما أكثرهم ضعفاً، يف رسم هذه التشريعات والسياسات ورصدها؛

 مجيع الدول على االستثمار أو تشجيع االستثمار يف الزراعة واهلياكـل األساسـية       جع أيضاً يش  - ٤
 الريفية بطريقة تتيح متكني أكثر الفئات ضعفاً وأشدها تأثراً باألزمة احلالية من ضمان إعمال حقها يف الغذاء؛

توى الـدويل،    بالدول، على املستوى الفردي وعن طريق التعاون واملساعدة على املـس           يهيب  - ٥
وباملؤسسات املتعددة األطراف وسائر اجلهات املعنية ذات الصلة، أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمـال                
احلق يف الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وأن تنظر يف إعادة النظر يف أي سياسة أو تدبري ميكن أن                     

لغذاء، وال سيما حق كل إنسان يف أن يعيش يف مأمن من اجلوع، وذلك يكون له تأثري سليب على إعمال احلق يف ا
 ؛قبل وضع هذه السياسة أو هذا التدبري

 تبذل قصاراها لتلبية االحتياجات الغذائية  أنه يقع على عاتق الدول التزام أساسي بأنيشدد على  - ٦
ا تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية لدى احليوية لسكاهنا، وخباصة احتياجات الفئات واألسر الضعيفة، بوسائل منه

األم والطفل، وزيادة اإلنتاج احمللي هلذا الغرض، بينما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم، عن طريق استجابة منسقة                 
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وبناء على الطلب، بدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية من حيث توفري املساعدة الالزمة لزيادة إنتاج األغذية، وخباصة 
تقدمي املساعدة لتطوير زراعة احملاصيل الغذائية، وتقدمي       و املساعدة اإلمنائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا،       عن طريق 

 مع التركيز بصفة خاصة على ُبعد مراعاة املنظور اجلنساين؛ ،املعونة الغذائية

ن مجيع املنظمات والوكاالت الدولية ذات الصلة على أن تراعي منظور حقوق اإلنـسا            يشجع    - ٧
 واحلاجة إىل إعمال احلق يف الغذاء للجميع يف ما تعده من دراسات وحبوث وتقارير وقرارات بشأن األمن الغذائي؛

املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن يواصل تعزيز احلق يف الغذاء ومتابعة األزمة الغذائيـة                يطلب إىل     -٨
جه خاص يف إطار األمم املتحدة ومجيع املنظمات والوكاالت الدوليـة           العاملية احلالية يف مجيع املنتديات ذات الصلة، وبو       

 ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة من أجل اإلسهام يف حتديد السبل الكفيلة بإنفاذ احلق يف الغذاء؛

 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس يف دورته الثانيـة                 يطلب أيضاً   - ٩
، مبا يف ذلك عن التقدم احملرز والعقبات القائمة فيما يتعلق بتنفيذ التدابري وأفضل املمارسات اليت تعتمدها                 عشرة

 الدول على املستوى الوطين من أجل التصدي ألزمة الغذاء العاملية؛

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجـه عنايـة مجيـع املنظمـات              يطلب إىل     - ١٠
 ت الدولية ذات الصلة إىل هذا القرار؛والوكاال

بقَي تنفيذ هذا القرار قيد نظرهيقرر  - ١١   . أن ُي

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية - ٩/٧

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

ة حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي  جلن الصادرة عن إىل مجيع القرارات ذات الصلةإذ يشري 
 ،قضايا الشعوب األصليةبشأن واجلمعية العامة 

 كـانون   ١٤ املـؤرخ    ٦/٣٦ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢لس  اجملإىل قراري    أيضاًوإذ يشري    
 ،٢٠٠٧ديسمرب /األول

 العقد الدويل الثاين للشعوب ،٥٩/١٧٤مبوجب قرارها ، عامة قد أعلنتال يف اعتباره أن اجلمعية وإذ يضع 
 ،األصلية يف العامل

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥ مبوجب قرارها  اعتمدت،إىل أن اجلمعية العامة قدوإذ يشري   
 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،
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سكان األصـليني   للألساسية   بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات ا         يرحب  - ١ 
)A/HRC/9/9(؛ 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن قضايا الشعوب األصلية           بتقرير مفوضة   أيضاً يرحب  - ٢  
)A/HRC/9/11(؛ 

حتديد مقترحات وعرضها على جملـس      املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية      إىل آلية اخلرباء     يطلب  - ٣ 
 ؛٢٠٠٩ اآلراء لكي ينظر فيها اجمللس يف عام حقوق اإلنسان يف إطار من توافق

 إىل آلية اخلرباء واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              أيضاًيطلب    - ٤ 
 مساعدة اللجنة التحضريية عن طريق االضطالع باستعراض وتقدمي توصيات كمسامهة           ةاألصلي سكان األصليني لل

 راضي؛ربان االستعييف نتائج مؤمتر د

ببلوغ فيما يتعلق  إىل آلية اخلرباء إعداد دراسة عن الدروس املستخلصة والتحديات كذلكيطلب   - ٥ 
 ؛ ٢٠٠٩تنفيذ حق الشعوب األصلية يف التعليم، على أن ُتختتم الدراسة يف عام 

 إىل آلية اخلرباء التماس مسامهة اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلـك منظمـات              يطلب     - ٦  
الشعوب األصلية، والدول األعضاء، واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق             

،  املنظمات غـري احلكوميـة     ، مبا يف ذلك   اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين       
 ؛ لعملهاوذلك حتضرياً

املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وآلية اخلـرباء مواصـلة    إىل املقرر اخلاص و  يطلب   - ٧  
 مهامهم على حنو منسق؛

سكان األصـليني    اجلمعية العامة والية صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل ال         أن تعدل  يقترح   - ٨  
 قوق الشعوب األصلية؛ حبتعلقة املاخلرباء، وبصفة خاصة إنشاء آلية ٥/١حبيث يوضع يف االعتبار قرار اجمللس 

 الدول اليت مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية      يشجع  - ٩  
 يف البلدان املستقلة أو مل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر   - ١٠ 

  رونـجللسة الثانية والعشا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[



A/HRC/9/28 
Page 25 
 

   التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- ٩/٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 أن التنفيذ الكامل والفعال لصكوك األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان أمر له أمهية      إذ يؤكد من جديد     
بة للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                 كربى بالنس 

  ومراعاهتا عاملياً، وأن األداء الفعال هليئات معاهدات حقوق اإلنسان أمر ال غىن عنـه للتنفيـذ التـام والفعـال         
  هلذه الصكوك،

  وق اإلنسان، أمهية احلفاظ على استقاللية هيئات معاهدات حقوإذ يؤكد  

 وقرار جلنة حقوق    ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/٢٠٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ املؤرخ ٢/٥ وقرار اجمللس ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٧٨اإلنسان 

ب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  بإنشاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضرووإذ يرحب  
  ،٢٠٠٧أو املهينة، اليت بدأت عملها يف عام 

 ٣ بدخول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري حّيـز النفـاذ يف                وإذ يرحب أيضاً    
  ،٢٠٠٩ ستبدأ عملها يف عام ، األمر الذي نشأت مبوجبه هيئة معاهدات حقوق اإلنسان التاسعة اليت٢٠٠٨مايو /أيار

 االتفاقيةَ الدوليةَ حلماية ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ باعتماد اجلمعية العامة يف وإذ يسلِّم مع التقدير  
مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وإذ يالحظ أنه، بدخول هذه االتفاقية حّيز النفاذ، ستنشأ هيئة إضافية من           

  هيئات املعاهدات،

 بأحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب، واتفاقيـة حقـوق             يط علماً وإذ حي   
األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت حتدِّد فترة أقصاها               

  واليتان ألعضاء هيئات املعاهدات ذات الصلة،

يئات معاهدات حقوق اإلنسان يف النهوض بالتنفيذ الفعـال ملعاهـدات            باإلسهام اهلام هل   يسلِّم  - ١  
  حقوق اإلنسان وتفسري احلقوق الواردة فيها؛

  :مبا يليحييط علماً مع التقدير   - ٢  

  ؛(A/HRC/4/81)تقرير األمني العام عن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   )أ(  

 املتضمِّنة تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن أعمال اجتماعاهتـا            تقارير األمني العام    )ب(  
 A/61/385 وA/60/278 و(A/59/254 ٢٠٠٧- ٢٠٠٤من السادس عشر إىل التاسـع عـشر، املعقـودة يف الفتـرة            

  هبا؛، وتقارير االجتماعات املشتركة بني اللجان التابعة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان املرفقة A/62/224)و
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 بالتدابري اليت اختذهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان لتحسني أدائها، ويـشجِّع علـى              يرحب  - ٣  
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فعالية نظام هيئات املعاهدات بغية توخي هنج أكثر تنسيقاً ألنشطته ولتوحيـد                 

تقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شـفافية،      إعداد التقارير، بطرق منها تبسيط أساليب العمل وإجراءات تقدمي ال         
  :وإدخال أنواع أخرى من التحسينات، وذلك بطرق منها ما يلي

احلد من االزدواجية يف التقارير املطلوب تقدميها مبوجب خمتلف الصكوك، فضالً عن تقليل أعباء   )أ(
اسية املشتركة، دون املساس جبـودة      اإلبالغ امللقاة على عاتق الدول األطراف، مبا يف ذلك استخدام الوثيقة األس           

  اإلبالغ، واستخدام تقارير دورية حمددة املوضوع تستند إىل املالحظات اخلتامية؛

املواءمة بني املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل التقـارير ومـضموهنا يف مجيـع هيئـات                  )ب(
ئ توجيهية منقّحة لإلبالغ بالنـسبة للوثـائق   عاهدات، مبا يف ذلك من خالل اعتماد كل هيئة من اهليئات ملباد   امل

  اخلاصة مبعاهدات حمددة؛

  تقدمي قوائم أولية باملسائل إىل الدول قبل أن تنظر يف تقاريرها هيئات املعاهدات؛  )ج(

  تنسيق اجلدول الزمين للنظر يف التقارير؛  )د(

  وضع حد أقصى لطول تقارير الدول األطراف؛  )ه(

  وأكثر اتساقاً هليئات املعاهدات وتنسيق نظامها الداخلي؛وضع أساليب عمل أفضل   )و(

تعزيز اجلهود الرامية إىل تقدمي مالحظات ختامية ملموسة وعملية تتناوهلا الدول األطراف، مع               )ز(
  مراعاة ما ُتعرب عنه من آراء أثناء التحاور البّناء معها؛

إبالغها هذه الردود متوائمةً مع ما يتم جعل املمارسات املتصلة بنشر الدول األطراف ردوَدها وب  )ح(
  اإلدالء به أثناء التحاور البناء من مالحظات وتعليقات ختامية، تعزيزاً للشفافية؛

النظر يف تنسيق املمارسات لدعوة الدول وسائر أصحاب املصلحة إىل إبداء تعليقات لدى إعداد               )ط(
  ة بالتعليقات العامة موضوع النظر؛التعليقات العامة، مبا يف ذلك عن طريق نشر قائمة واحد

النظر، فيما يتصل هبيئات املعاهدات اليت تعاِلج الشكاوى املقدمة من األفراد، يف مزيـد سـبل                  )ي(
  حتسني أساليب عملها هبذا اخلصوص؛

  زيادة تعزيز التشديد على التنفيذ واملتابعة؛  )ك(

اء على طلبها، يف التزاماهتا املتعلقة بتقـدمي        اختاذ املزيد من التدابري ملساعدة الدول األطراف، بن         )ل(
  التقارير، وإعداد الوثائق األساسية املشتركة؛
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  تنسيق اجلهود للنظر يف حاالت بعـض الـدول األطـراف الـيت تـأخر تقـدمي تقاريرهـا                     )م(
  عن موعده؛

هـا بـني    التفكري يف استنباط أساليب عمل متساوقة لتبادل معلومات موثوقة وميكن االعتماد علي             )ن(
  عاهدات حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف مجيع أحناء العامل؛م هيئات

رصد حقوق اإلنسان للمرأة مبزيد من الفعالية يف ما تقوم به من أنشطة، وإدماج منظور جنساين   )س(  
  يف مجيع جوانب عملها، وتقييم فعالية تلك اجلهود؛

عقد االجتماعات املشتركة بني اللجان التابعة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان مرتني يف  بيرحب  - ٤  
السنة ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشترك، ومنها حتسني وزيادة تنسيق أساليب عمل هيئات املعاهدات، ويشجع 

  تلك اهليئات على مواصلة اتِّباع هذه املمارسة؛

 منتظمة هليئات املعاهدات مع الدول األطراف، ويشجع هيئـات           بعقد اجتماعات  يرحب أيضاً   - ٥  
  املعاهدات على مواصلة اتِّباع هذه املمارسة؛

من إسهام يف عمل هيئـات معاهـدات        هيئات األمم املتحدة األخرى      مبا تقدمه    يرحب كذلك   - ٦  
تحدة، وخمتلف أجهزة   حقوق اإلنسان، ويشجع الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج وسائر هيئات األمم امل          

اجمللس، مبا يف ذلك إجراءاته اخلاصة، واللجنة االستشارية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،                
ورؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، على مواصلة تكثيف هذا التعاون وحتسني االتصال وتدفق املعلومات،              

   طريق تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛لزيادة حتسني نوعية عملها، مبا يف ذلك عن

 بانطالق االستعراض الدوري الشامل للمجلس، الذي سيكمِّل عمل هيئات معاهـدات            يرحب  - ٧  
حقوق اإلنسان ولن يكون تكراراً هلا، وقدرة هذه اآللية احملتملة على اإلسهام يف التصديق على معاهدات حقوق                 

   ذلك متابعة توصيات هيئات املعاهدات؛اإلنسان وعلى تعزيز تنفيذها، مبا يف

  : الدول على ما يليحيث  - ٨  

التفكري يف التوقيع على صكوك حقوق اإلنسان الدولية والتصديق عليها واالنضمام إليها، والنظر   )أ(
ا يف قبول إجراءات تلقي البالغات من األفراد مبوجب الصكوك السارية، إن هي مل تفعل ذلك بعد، وتنفيذ التزاماهت

  مبوجب الصكوك اليت هي طرف فيها، بشكل فعال؛

بذل كل اجلهود للوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب صكوك األمم املتحدة املتعلقة حبقـوق                )ب(
  اإلنسان، وال سيما عن طريق تقدمي التقارير األولية والتقارير اليت تأخرت عن موعد تقدميها؛

عد، بتقدمي الوثائق الرئيسية املشتركة، ومراعاة املبادئ التوجيهية        القيام، إن هي مل تفعل ذلك ب        )ج(  
  املتعلقة بتقدمي التقارير للوثائق الرئيسية املشتركة والوثائق اخلاصة مبعاهدات معينة لدى إعداد تقاريرها؛
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  توفري متابعة فعالة ملالحظات هيئات املعاهدات اخلتامية على تقاريرها؛  )د(  

مل ملالحظات هيئات املعاهدات اخلتامية على تقاريرها بشكل فعال ويف مجيـع            نشر النص الكا    )ه(  
  أحناء أقاليمها؛

النظر بعناية يف آراء هيئات املعاهدات بشأن البالغات املقدمة من األفراد فيما يتصل هبا، وتوفري                 )و(  
  متابعة وافية لوجهات النظر هذه؛

 املنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب املصلحة، مبا يف تشجيع إشراك اجملتمع املدين، مبا يف ذلك  )ز(  
  ذلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، يف عملية إعداد التقارير واملتابعة؛

االستفادة، عند اللزوم، من املساعدة التقنية لغرض تقدمي وثائقها الرئيسية أو تقاريرها األوليـة                )ح(  
  مبوجب صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛

القيام، عند تعيني مرشحيها هليئات املعاهدات، مبراعاة مبدأ عدم اجلمع بني عدة واليات يف آن                 )ط(  
  واحد فيما يتصل بواليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛

والتدريب املضطلع هبا، ويكرر تأكيد أن تقدمي املساعدة  التعاون الفين    ألنشطة   يعرب عن تقديره    - ٩
 على طلبها، وبالتنسيق إذا أمكن مع سائر هيئات األمم املتحدة واحلكومات وغريها مـن               للدول األطراف، بناء  

األطراف املهتمة، ينبغي أن يكون أولوية من أولويات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وذلك قصد مـساعدة                
  :الدول على ما يلي

   حبقوق اإلنسان؛االخنراط يف عملية التصديق على صكوك األمم املتحدة املتعلقة  )أ(  

  الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه الصكوك، مبا يف ذلك إعداد وثائقها الرئيسية وتقاريرها األولية؛  )ب(  

حتديد اإلمكانيات لتقدمي املساعدة التقنية اليت وسائل من بينها متابعة املالحظات اخلتامية، وذلك ب  )ج(  
  ميكن أن تيسر مثل هذه املتابعة؛

 معاهدات حقوق اإلنسان على مواصلة حتديد إمكانيات تقدمي املساعدة التقنيـة             هيئات يشجع  - ١٠  
اليت توفرها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بناء على طلب الدولة املعنية، خالل عملـها العـادي املتمثـل يف                   

حظات اخلتاميـة   استعراض التقارير الدورية للدول األطراف، ويشجع الدول األطراف على النظر بعناية يف املال            
  هليئات املعاهدات لدى حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية؛

 بإتاحة الوثائق املتعلقة هبيئات املعاهدات على املوقع اإللكتروين ملفوضية األمم املتحـدة             يرحب  - ١١  
ء اليت تبديها هيئات    السامية حلقوق اإلنسان، وبالتوزيع اإللكتروين للمالحظات اخلتامية والتعليقات العامة واآلرا         

املعاهدات، ويشجع املفوضية على مواصلة تعزيز استخدامها للتكنولوجيات العصرية، مثل البث على الشبكة، بغية 
تعزيز نظام هيئات املعاهدات والتعريف به وجعله أيسر الوصول بالنسبة للجمهور، مبا يف ذلك األشـخاص ذوو                 
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 أكثر فعالية، بطرق منها تنسيق مواقع هيئات املعاهدات على الـشبكة            اإلعاقة، واستخدام املوارد القائمة بشكل    
  وتوفري اإلمكانية للدول لتقدمي وتلقي نسخ إلكترونية من الوثائق عوضاً عن تلقيها وتقدميها يف شكل ورقي؛

على ضرورة توفري التمويل وما يكفي من املوظفني وموارد املعلومات لعمليات هيئـات             يشدد    - ١٢  
حقوق اإلنسان، وخصوصاً بالنظر إىل الطلبات اإلضافية اليت يواجهها النظام نتيجة إلنـشاء هيئـات               معاهدات  

معاهدات جديدة وواليات هذه اهليئات، وشروط اإلبالغ اجلديدة، وتزايد عدد التصديقات، وحتسني تقدمي الدول 
فري ما يكفي من املوارد فيما يتصل بكل        للتقارير، وهو، إذ يضع ذلك يف االعتبار، يكرر طلبه إىل األمني العام تو            

هيئة من هيئات املعاهدات، ويف نفس الوقت استخدام املوارد القائمة بأقصى قدر من الكفاءة، قصد تزويد هيئات 
معاهدات حقوق اإلنسان بالدعم اإلداري الكايف وحتسني إمكانية حصوهلا على اخلربة التقنية والقانونية واملعلومات 

  ذات الصلة؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس سنوياً تقريراً وفقاً لربنامج عمله عن التدابري املتخذة                يطلب  - ١٣  
لتنفيذ هذا القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات ملزيد حتسني فعالية نظـام هيئـات                    

  ها من أصحاب املصلحة هبذا اخلصوص؛املعاهدات وتنسيقه وإصالحه، والتماس وجهات نظر الدول وغري

  . النظر يف هذه املسألة سنوياً وفقاً لربنامج عمله يف إطار نفس البند من جدول األعماليقرر  - ١٤

  رونـاجللسة الثانية والعش
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح- ٩/٩

  ،إلنسانإن جملس حقوق ا

  مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد   

يشري إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص              وإذ    
 ١٢ جنيف املعقودة يف     باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واتفاقيات          

، وسائر صكوك حقوق اإلنسان     ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨ وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني     ١٩٤٩أغسطس  /آب
  والقانون اإلنساين الدويل، إىل جانب إعالن وبرنامج عمل فيينا، 

فيـه  ، الذي تعلـن     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     وإذ يضع يف اعتباره     
اجلمعية العامة أن جملس حقوق اإلنسان مسؤول عن تعزيز االحترام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات       

  األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،
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، وإذ ُيحيط علمـاً  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٣ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ ُيشري   
 الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٦/٢١القرار  ب

  يف جلستها اخلتامية، 

  بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن ويعزز أحدمها اآلخر، وإذ ُيسلّم   

نسان والقانون اإلنساين الدويل أثناء الصراعات       إزاء انتهاكات قانون حقوق اإل     وإذ يساوره شديد القلق     
  املسلحة، حيثما حتدث، وتأثريها على السكان املدنيني، وخاصة النساء واألطفال والفئات الضعيفة، 

 أنه ينبغي اختاذ تدابري فعالة لضمان تنفيذ معايري حقوق اإلنسان ورصده يف مـا يتعلـق                 تأكيد وإذ ُيعيد   
ت الصراع املسلح، مبن فيهم السكان الواقعون حتت االحتالل األجنيب، وأنه ينبغي توفري             بالسكان املدنيني يف حاال   

محاية فعالة من انتهاك حقوق اإلنسان هلؤالء السكان، وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين                
 ١٢دنيني يف وقت احلرب املعقودة يف       الدويل املنطبق، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية األشخاص امل          

  ، وغريها من الصكوك الدولية الواجبة التطبيق،١٩٤٩أغسطس /آب

 قد تعهدت باحترام وبكفالة احترام هذه       ١٩٤٩ أن الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لعام         وإذ يؤكد   
  االتفاقيات يف مجيع الظروف، 

 محاية متساوية، وأن احلماية املقدمة مبوجب قانون         أن مجيع حقوق اإلنسان تتطلب     وإذ يضع يف اعتباره     
حقوق اإلنسان تستمر أثناء حاالت الصراع املسلح، مع مراعاة األوقات اليت ينطبق فيها القانون اإلنساين الدويل                

  بوصفه قانوناً خاصاً، 

 توجد حقوق معينة     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       ٤ إىل أنه وفقاً للمادة      وإذ ُيشري   
 ٤غري قابلة للتقييد يف أي ظرف من الظروف، وأن أي تدابري تقيد أحكام العهد جيب أن تكون متفقة مع املادة                     

  منه يف مجيع احلاالت، وإذ ُيشدد على الطابع االستثنائي واملؤقت ألي تقييد ألحكام العهد من هذا القبيل، 

اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة التفاقيـات          أن األفعال اليت تنتهك القانون       يؤكد  - ١  
 واملتعلق  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨، أو الربوتوكول اإلضايف امللحق هبا املؤرخ        ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة   

  سان؛، قد تشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلن)الربوتوكول األول(حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية 

إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء املنازعات املسلحة وانتهاكات القانون         يعرب عن بالغ قلقه       - ٢  
  اإلنساين الدويل، مما يعّوق محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف املنازعات املسلحة؛

  بالدول كافةً أن حتترم حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراعات املسلحة؛يهيب   - ٣  

على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب، منعاً النتهاكات قانون حقوق اإلنسان الـدويل              يشدد  - ٤  
والقانون اإلنساين الدويل اليت ُترتكب ضد املدنيني يف الصراعات املسلحة، وحيث الدول على أن تقدم مرتكيب هذه 

  اجلرائم إىل العدالة وفقاً اللتزاماهتا الدولية؛
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   أن يدعم اجلهود اإلقليمية الرامية إىل محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة؛ اجملتمع الدويل إىليدعو  - ٥  

 على أن يتصدى لالنتهاكات املنهجية واجلسيمة حلقـوق اإلنـسان للمـدنيني يف              يعقد العزم   - ٦  
، ويـدعو الـدول األطـراف يف        ٦٠/٢٥١الصراعات املسلحة وفقاً لواليته املنشأة مبوجب قرار اجلمعية العامة          

  عات من هذا القبيل إىل أن تيسر عمل أية آلية قد يقرر اجمللس إنشاءها، حسب االقتضاء، اسـتجابة ملثـل                    صرا
  هذه االنتهاكات؛

 إىل اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، أن تواصل             يطلب  - ٧  
ق اإلنسان للمدنيني يف الـصراعات املـسلحة،        لدى اضطالعها بأعماهلا معاجلة اجلوانب ذات الصلة حبماية حقو        

  ويدعو أيضاً هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كل يف حدود واليته، إىل القيام بذلك؛

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد، يف حدود ما يتوفر من موارد، يدعو  - ٨  
واملنظمات اإلقليمية، وهيئات األمم املتحدة ذات الـصلة        اجتماع خرباء، ُيفَتح باب االشتراك فيه للحكومات،        

ومنظمات اجملتمع املدين، وبالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، حول مسألة محاية حقوق اإلنسان للمدنيني 
يف الصراع املسلح، ويطلب إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة تقريراً عـن نتـائج هـذه                     

  االستشارة على شكل موجز للمناقشات اليت ستتناول املسألة املشار إليها أعاله؛

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته احلادية عشرة يف إطار البند ذاته من جدول األعمال يقرر  - ٩  
طلـب إىل اللجنـة      أعاله، بغية النظـر يف ال      ٨استناداً إىل حصيلة اجتماع مشاورة اخلرباء املشار إليه يف الفقرة           

االستشارية أن تقوم، واضعةً يف اعتبارها ما أجنزته اللجنة الفرعية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان من عمل بشأن                  
دراسة عن محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف املنازعات املسلحة، مع تضمينها ما قد تقترحه   بإجناز  هذا املوضوع،   

  .من توصيات يف هذا الشأن

  نية والعشـروناجللسة الثا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية- ٩/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق             إذ يسترشد   
يونيه / حزيران٨ وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني     ١٩٤٩س  أغسط/ آب ١٢اإلنسان، واتفاقيات جنيف املؤرخة     

، وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وإعـالن           ١٩٧٧
  وبرنامج عمل فيينا،

ـ        وإذ يشري    ة  إىل القرارات السابقة للجنة حقوق اإلنسان بـشأن حقـوق اإلنـسان والعدالـة االنتقالي
، وإىل قرار اجلمعية    )٢٠٠٥/٦٦(، واحلق يف معرفة احلقيقة      )٢٠٠٥/٨١(، واإلفالت من العقاب     )٢٠٠٥/٧٠(
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 بشأن املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات             ٦٠/١٤٧العامة  
  قانون اإلنساين الدويل، فـضالً عـن مقـرَّري         اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية لل       

   بشأن احلق يف معرفة احلقيقة،٢/١٠٥ بشأن العدالة االنتقالية و٤/١٠٢اجمللس 

 إىل تقرير األمني العام بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقاليـة يف جمتمعـات الـصراع                وإذ يشري أيضاً    
 التوصيات ذات الصلة الواردة فيه، وإىل تقرير األمني العام ، مبا يف ذلك(S/2004/616)وجمتمعات ما بعد الصراع 

 (A/61/636-S/2006/980)" تعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل سيادة القانون: لنوحِّد قوانا"املعنون 
املتحدة بشأن الذي يعيِّن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بوصفها الكيان الرائد داخل منظومة األمم 

  مجلة أمور، منها العدالة االنتقالية،

 إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اإلجراءات الرامية وإذ يشري كذلك  
، وإذ حييط علماً مع التقـدير       )، املرفق الثاين  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(إىل مكافحة اإلفالت من العقاب      

، فضالً عن تقرير جلنة حقوق اإلنسان بشأن استقالل    (E/CN.4/2005/102/Add.1)حملدَّثة لتلك املبادئ    بالنسخة ا 
  ،(E/CN.4/2006/52)العدل، واإلفالت من العقاب وإقامة القضاء، 

مبسامهة املرأة يف حـل     ويقر  بشأن املرأة والسلم واألمن     ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل قرار جملس األمن      وإذ يشري   
  حتقيق السلم املستدام،النـزاعات و

 بالدور الذي تؤديه جلنة بناء السلم يف هذا الصدد، وإذ يذكِّر بضرورة قيام هذه اللجنة بتكثيـف                  وإذ يرحب   
جهودها، يف إطار واليتها، بالتعاون مع احلكومات الوطنية واالنتقالية وبالتشاور مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، 

ن، لدى إسداء املشورة بشأن استراتيجيات بناء السلم، أو لدى اقتراح استراتيجيات لبناء           من أجل إدماج حقوق اإلنسا    
  السلم خاصة ببلدان بعينها، فيما يتعلق بأوضاع ما بعد الصراع يف احلاالت قيد النظر، حيثما ينطبق ذلك،

 وضع حد لإلفالت من      بدور احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار نظام متعدد األطراف يهدف إىل           وإذ يسلِّم   
العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان، وحتقيق سلم مستدام، وفقاً للقـانون               

  الدويل وملقاصد ومبادئ امليثاق،

 باألنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق وجودها امليداين، يف مساعدة                وإذ يرحِّب   
صميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة االنتقالية وتعزيز سيادة القانون، فضالً عن العمـل املفـاهيمي               الدول على ت  

  والتحليلي الذي تضطلع به بشأن العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان،

 باإلدماج املتزايد ملنظور حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق األنشطة اليت تضطلع هبا             وإذ يرحِّب أيضاً    
ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجلهات األخرى املعنية يف منظومة األمم املتحدة، يف                مفو

أنشطة األمم املتحدة املتصلة بالعدالة االنتقالية، فضالً عن األمهية اليت توليها لسيادة القانون والعدالة االنتقاليـة                
  ، التابعة للمفوضيةا يف ذلك الوحدة املعنية بسيادة القانون والدميقراطيةاملفوضة السامية حلقوق اإلنسان ومكتبها، مب
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 على أن اجملموعة الكاملة من احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ينبغي وإذ يشدِّد  
  ادة القانون واملساءلة،أن توضع يف االعتبار يف أي سياق للعدالة االنتقالية، من أجل تعزيز مجلة أمور، منها سي

 بالدراسة املتعلقة باألنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة              يرحب  - ١  
، كما يرحب بالتقدم احملَرز بشأن حقوق (E/CN.4/2006/93)أجهزة منظومة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان 

  ؛(A/HRC/4/87)اإلنسان والعدالة االنتقالية 

 أمهية وإحلاح اجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل استعادة العدالة وسيادة القانون يف أوضاع يؤكِّد  - ٢  
  الصراع وما بعد الصراع وكذلك، حيثما يكون ذلك ذا صلة، يف سياق العمليات االنتقالية؛

اجملموعة الكاملة من التدابري     على أمهية األخذ بنهج شامل إزاء العدالة االنتقالية ُتدَمج فيه            يشدِّد  - ٣  
القضائية وغري القضائية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور أخرى، عمليات املالحقة القضائية الفردية، وعمليات اجلـرب،        
والسعي إىل معرفة احلقيقة، واإلصالح املؤسسي، ومساءلة املوظفني واملسؤولني احلكوميني، أو جمموعة مؤتلفة من              

وُّرها على النحو املناسب، من أجل التوصل، يف مجلة أمور، إىل ضمان املساءلة، وخدمـة               هذه التدابري جيري تص   
العدالة، وتوفري سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز التعايف واملصاحلة، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على النظام األمين،               

  لدويل حلقوق اإلنسان؛واستعادة الثقة مبؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً للقانون ا

   على أن العدالة والسلم والدميقراطية والتنمية هي ضرورات حتمية ُيعزِّز بعضها بعضاً؛يشدِّد أيضاً  - ٤  

 أمهية وجود عملية شاملة للتشاور الوطين، وال سيما مع أولئك املتضررين مـن جـّراء                يؤكِّد  - ٥  
ملة للعدالة االنتقالية تأخذ يف االعتبار الظروف احملـدَّدة         انتهاكات حقوق اإلنسان، يف اإلسهام يف استراتيجية شا       

  لكل حالة ومبا يتوافق مع حقوق اإلنسان؛

   على أمهية إعطاء اجملموعات الضعيفة، مبا فيها تلك اجملموعات املهمَّشة ألسباب سياسـية       يشدِّد  - ٦  
، وضمان التصدي للتمييز واألسباب      اقتصادية أو غري ذلك من األسباب، دوراً يف هذه العمليات          - أو اجتماعية   

  اجلذرية للصراع؛

 بالدور اهلام الذي تؤديه اجلهات التالية يف حتقيق أهداف العدالة االنتقالية ويف إعادة بناء               يسلِّم  - ٧  
  :اجملتمع، وكذلك يف تعزيز سيادة القانون واملساءلة

 فعاليات اجملتمع املدين، فضالً     رابطات الضحايا، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وغري ذلك من          )أ(  
  عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املُنشأة وفقاً ملبادئ باريس؛

املنظمات النسائية يف تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة االنتقالية من أجل ضمان متثيل النساء            )ب(  
  يف هياكلها واألخذ مبنظور جنساين يف والياهتا وعملها؛

عالم احلرة واملستقلة يف إعالم اجلمهور بُبعد حقوق اإلنسان يف جمال آليات العدالـة              وسائط اإل   )ج(  
  االنتقالية حملياً ووطنياً ودولياً؛
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 على ضرورة توفري تدريب يف جمال حقوق اإلنسان يراعي االعتبارات اجلنسانية يف سياق              يشدِّد  - ٨  
 ذات الصلة، من بينها أفراد الشرطة واجلـيش وأجهـزة           العدالة االنتقالية، وذلك لصاحل مجيع الفعاليات الوطنية      

االستخبارات واألمن، وموظفو النيابة العامة والعاملون يف جهاز القضاء، يف التعامل مع ضحايا انتهاكات حقوق               
  اإلنسان، وخباصة النساء والفتيات؛

ة، مع إيالء اهتمام خاص      ضرورة احترام حقوق كل من الضحايا واملتهمني، وفقاً للمعايري الدولي          يؤكد  -٩  
ملن هم األشد تضرراً من جراء الصراعات واهنيار سيادة القانون، ومن بينهم النساء واألطفال واملهـاجرون والالجئـون                  
واألشخاص ذوو اإلعاقات واألشخاص املنتمون إىل أقليات وأفراد الشعوب األصلية، وضمان اختاذ تدابري حمدَّدة لتـأمني                

  ة حرة ومحايتهم ولضمان العودة املستدامة، بأمان وكرامة، لالجئني واملشّردين داخلياً؛مشاركة هؤالء مشارك

بالدول أن تساعد األمم املتحدة يف عملها اجلاري بشأن التوصيات ذات الصلة الواردة يف          يهيب    - ١٠  
ت مـا بعـد الـصراع    تقرير األمني العام بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الصراع وجمتمعـا   

(S/2004/616)    تعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل سيادة القـانون          : لنوحِّد قوانا " وتقريره املعنون "
(S/2006/980)               بطرق منها إدماج القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومبادئه وأفضل املمارسات يف عملية إنـشاء ،

اون الكامل مع الوجود امليداين لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، والتع
  االنتقالية، وكذلك عن طريق تيسري عمل اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة؛

باجملتمع الدويل واملنظمات اإلقليمية مساعدة البلدان، اليت تقبل ذلك، يف سياق العدالـة             يهيب    - ١١  
  ز ومحاية حقوق اإلنسان وإدماج أفضل املمارسات يف عملية وضع وتنفيـذ آليـات              االنتقالية، على ضمان تعزي   

  العدالة االنتقالية؛

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتسهم يف تعزيز دورها الرائد، مبا يف يطلب   - ١٢  
ساعدة الدول على تصميم وإنشاء وتنفيذ ذلك فيما يتعلق بالعمل املفاهيمي والتحليلي بشأن العدالة االنتقالية، وم         

آليات للعدالة االنتقالية من منظور حقوق اإلنسان، مع التشديد يف الوقت نفسه على أمهية التعاون الوثيق بـني                  
ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع املنظمات الدولية وغري احلكومية            اجلهات  املفوضية وغريها من    
 بإدماج حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات يف عملية وضع وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، ويف األخرى فيما يتعلق

  العملية اجلارية لتعزيز منظومة األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون والعدالة االنتقالية؛

ع اجلهات   إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم، بالتشاور م           يطلب أيضاً   - ١٣  
، دراسة حتليلية بـشأن     أصحاب املصلحة األخرى املعنية يف منظومة األمم املتحدة، واجملتمع املدين، وغري ذلك من            

حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية تتضمن استعراضاً عاماً لألنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة منظومة األمم املتحـدة         
صر املعنية حبقوق اإلنسان ضمن بعثات إحالل السلم، وحتلـيالً للعمـل            املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنا      

املُنَجز، وجتميعاً للدروس املستفادة وأفضل املمارسات، وتقييماً لالحتياجات اإلمجالية، فضالً عـن اسـتنتاجات              
والعدالـة  وتوصيات، بغية مساعدة البلدان يف سياق العدالة االنتقالية، فضالً عن جرد جلوانب حقوق اإلنـسان                

  االنتقالية يف اتفاقات السلم املربمة مؤخراً؛
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األخرى ملنظومة األمم املتحدة أن تتعاون تعاوناً كامالً مع مفوضية األمـم            اجلهات  إىل  يطلب    - ١٤  
  وق اإلنسان والعدالة االنتقالية؛املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال حق

 يف دورته الثانية عشرة أو يف الدورة املقابِلة وفقاً لربنامج            أن يواصل نظره يف هذه املسألة      يقرِّر  - ١٥  
  .عمله السنوي

  اجللسة الثانية والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   احلق يف معرفة احلقيقة- ٩/١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يسترشد  
 امللحقني  ١٩٧٧ والربوتوكولني اإلضافيني لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢والسياسية، واتفاقيات جنيف املؤرخة     

هبا، وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة بقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، باإلضـافة إىل                 
  إعالن وبرنامج عمل فيينا،

بأن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوق عاملية، غـري قابلـة             إذ ُيَسلِّم   و  
  للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة،

أغسطس / آب١٢امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة األول  من الربوتوكول اإلضايف ٣٢ إىل املادة وإذ يشري  
  املسلحة الدولية، والذي يقر حبق األسر يف معرفة مصري ذويها،ت املنازعا، واملتعلق حبماية ضحايا ١٩٤٩

 من الربوتوكول اإلضايف األول تنص على أن تقوم األطراف يف نـزاع             ٣٣ إىل أن املادة     وإذ يشري أيضاً    
  حاملا تسمح الظروف بذلك، مسلح بالبحث عن األشخاص الذين أعلن أهنم مفقودون،

دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعتمدهتا اجلمعية إىل االتفاقية الوإذ يشري كذلك   
منها على حق الضحايا يف معرفة احلقيقة عـن ظـروف           ) ٢(٢٤، واليت تنص املادة     ٦١/١٧٧العامة يف قرارها    

اذ االختفاء القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي، وتنص على التزامات الدول األطراف باخت             
التدابري املالئمة يف هذا الصدد، واليت تؤكد الديباجة فيها من جديد على احلق يف حرية مجع املعلومات وتلقيهـا                   

  ونشرها لذلك الغرض،

 بشأن احلق يف    ٢/١٠٥ ومقرر اجمللس    ٢٠٠٥/٦٦ قـرار جلنـة حقـوق اإلنسان      وإذ يضع يف اعتباره     
  معرفة احلقيقة،
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َنوِّه      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن احلـق يف معرفـة احلقيقـة       بتقريري مفوضية   وإذ ُي
)E/CN.4/2006/91 و ،A/HRC/5/7 (            وما خلصت إليه املفوضية فيهما من استنتاجات هامة بشأن احلق يف معرفة

  احلقيقة عن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل،

تبلغ مبلغ الرتاع املسلح    ال   ضرورة اختاذ خطوات وافية لتحديد هوية الضحايا يف احلاالت اليت            وإذ يؤكد   
  أيضاً، ال سيما يف حاالت االنتهاكات اجلماعية أو املنتظمة حلقوق اإلنسان،

إىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل مكافحـة اإلفالت من              وإذ يشري   
 وإذ حييط علماً مع التقدير بالنسخة احملدَّثة من تلـك           ،)، املرفق الثاين  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(قاب  الع

  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1( املبادئ

 والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري          )١( أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وإذ يالحظ   
ا حق ضحايا االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان وحق ذويهم يف معرفـة             ق) E/CN.4/1999/62(الطوعي   د أقّر

  احلقيقة بشأن األحداث اليت وقعت، مبا يف ذلك حتديد هوية اجلناة يف هذه الوقائع اليت أدت إىل هذه االنتهاكات،

نساين الدويل،  يف حاالت االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإل،وإذ يقر  
بضرورة دراسة عالقة الترابط القائمة بني احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف االحتكام إىل القضاء، واحلق يف احلصول 

  على انتصاف فعال ويف اجلرب، وغري ذلك من حقوق اإلنسان ذات الصلة،

اكات الصارخة حلقوق اإلنـسان     حبق ضحايا االنته   أمهية سعي اجملتمع الدويل جاهداً إىل االعتراف         وإذ يؤكد   
واالنتهاكات اجلسيمة للقانـون اإلنساين الدويل، وحـق ذويهم واجملتمع ككل يف معرفـة احلقيقـة بـشأن تلـك                  
  االنتهاكات على أكمل وجه ممكن، وال سيما هوية اجلناة وأسباب ووقائع هذه االنتهاكات والظروف اليت وقعت فيها،

لدول أن تتيح اآلليات املالئمة والفعالة للمجتمع ككل وال سيما لـذوي            ً أن من املهم ل    وإذ يؤكد أيضا    
الضحايا، من أجل معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلـسيمة للقـانون               

  اإلنساين الدويل،

نظمة القانونية كاحلق   أن حقاً معيناً يف معرفة احلقيقة قد يكون ذا طابع خمتلف يف بعض األ             وإذ يشري إىل      
  يف املعرفة أو احلق يف اإلعالم أو حرية اإلعالم،

من املعلومات املتعلقة باإلجراءات    ممكن   أن للجمهور واألفراد احلق يف احلصول على أكرب قدر           وإذ يؤكد   
  اليت تتخذها حكومتهم وبعملية اختاذها القرارات، يف إطار النظام القانوين الداخلي لكل دولة،

                                                      

 ).A/51/40 (٤٠امة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية الع )١(
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 بأن على الدول حفظ السجالت وغريها من األدلة املتعلقة باالنتهاكات الصارخة حلقـوق              تناعاً منه واق  
اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل لتيسري معرفة احلقيقة فيما يتعلـق هبـذه االنتـهاكات،                

  اف فعال وفقاً للقانون الدويل،والتحقيق يف االدعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل احلصول على انتص

ّر    - ١   ِق بأمهية احترام وضمان احلق يف معرفة احلقيقة من أجل املسامهة يف وضع حد لإلفالت مـن                ُي
  العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

مبا أنشئ يف عدة دول من آليات قضائية خاصة، وأخرى غري قضائية، مثل جلان احلقيقة                يرحب  - ٢  
 هبدف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، ملة لنظام العدالة،واملصاحلة، مك

  ويقدر التقارير اليت أعدهتا هذه اهليئات ونشرهتا والقرارات اليت اختذهتا؛

 الدول املعنية على أن تنشر توصيات اآلليات غري القضائية مثل جلان احلقيقة واملـصاحلة               يشجع  - ٣  
   تعمل هبا وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عن االمتثال لقرارات اآلليات القضائية؛وأن

 الدول األخرى على النظر يف إنشاء اآلليات القضائية اخلاصة وجلان احلقيقة واملـصاحلة،              يشجع  - ٤  
واالنتهاكات اجلـسيمة   عند االقتضاء، تكميالً لنظام العدالة، والتحقيق يف االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان            

  للقانون اإلنساين الدويل والتصدي هلذه االنتهاكات؛

بة املساعدةَ الالزمة واملناسبة فيما يتعلق باحلق يف معرفة               يشجع  - ٥    الدول على أن تقدم للدول الطاِل
يعية والقضائية وغري   احلقيقة، باختاذ إجراءات منها التعاون التقين وتبادل املعلومات بشأن التدابري اإلدارية، والتشر           

  ؛وإعمالهالقضائية، وكذا التجارب وأفضل املمارسات الرامية إىل محاية هذا احلق وتعزيزه 

يشجع مجيع الدول اليت مل توقع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء                  - ٦  
  ذلك؛ بأن تنظر يف القيامالقسري أو مل تصدق عليها أو مل تنضم إليها بعد على 

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسة شاملة تقدمها إىل اجمللس يطلب  - ٧  
يف دورته الثانية عشرة، تتناول فيها أفضل املمارسات من أجل إعمال هذا احلق بشكل فعال، ال سيما املمارسات       

ة حلقوق اإلنسان، هبدف وضع مبادئ توجيهيـة        املتعلقة باحملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات الصارخ      
بشأن محاية احملفوظات والسجالت املتعلقة باالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، وبرامج حلماية الشهود وغريهم 

  من األشخاص املعنيني باحملاكمات املرتبطة هبذه االنتهاكات؛

إىل اجمللس يف دورته اخلامـسة عـشرة،        ً إىل املفوضية السامية أن تعد تقريراً تقدمه         يطلب أيضا   - ٨  
يف حالة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان هبدف حتديد االجتاهات         خرباء الطب الشرعي    تتناول فيه استخدام    

  وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛

   عقد حلقة ملناقشة القضايا املتصلة هبذا القرار يف دورته الثالثة عشرة؛يقرر  - ٩  
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ين اخلاصني وغريهم من آليات اجمللس، إىل أن يراعوا، يف إطار والياهتم، مسألة احلق               املقرر يدعو  - ١٠  
  يف معرفة احلقيقة، عند االقتضاء؛

 النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال أو يف                  يقرر  - ١١  
  .الدورة املقابلة وفقاً لربنامج عمله السنوي

  لثانية والعشـروناجللسة ا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان- ٩/١٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

ن الذي ُيحتفل مبرور أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ودوره اجلوهري، وهو اإلعالوإذ يعيد تأكيد   
تعزيز ومحايـة حقـوق     لآليات  إنشاء  قوانني و لوضع  ، يف إرساء األساس     ٢٠٠٨ستني عاماً على صدوره يف عام       

  اإلنسان وطنياً ودولياً على السواء،

أحكام إعالن وبرنامج عمل فيينا وأمهيتهما احلامسة، اللذين سيحتفل مبرور مخـسة        وإذ يعيد أيضاً تأكيد       
، واللذين يسلمان بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئـة            ٢٠٠٨لى صدورمها يف عام     عشر عاماً ع  

  ومترابطة ومتشابكة،

  بأمهية الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،وإذ يسلم   

  بوجاهة الربوتوكوالت االختيارية للصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،وإذ يسلم أيضاً   

 بالدعم الكبري الذي حظيت به مبادرة إعداد جمموعة من األهداف الطوعية يف             ط علماً مع التقدير   وإذ حيي   
   باإلمجاع،٦/٢٦جمال حقوق اإلنسان، باالسترشاد باألهداف اإلمنائية لأللفية، مما أدى إىل اعتماد قرار اجمللس 

، وباالهتمام ٦/٢٦وجب قرار اجمللس احلكومية الدولية املفتوحة العضوية اليت بدأت مب بالعمليةوإذ يرحب   
اخلاص الذي أويل للفريق الرفيع املستوى املعين باألهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان لدى انعقاد الـدورة                 
السابعة للمجلس، للقيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة من األهداف الطوعية يف جمال حقـوق اإلنـسان،                 

 العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً اللتزامات الدول وتعهداهتا الدولية يف جمـال حقـوق              اإلعالن لتعزيز إعمال وتنفيذ  
، أثناء االحتفال بالذكرى الـسنوية الـستني        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠اإلنسان، املقرر اإلعالن عنها يف      

  لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
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حقوق اإلنسان يف إىل زيادة إبراز نظام  أعاله ميكن أن تضفي أن املبادرة املشار إليهاوإذ يضع يف االعتبار   
  من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،وإذكاء الوعي هبذا النظام  األمم املتحدة

بأن آلية االستعراض الدوري الشامل تشكل أداة مهمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأمـور              وإذ يسلم     
  يل وتيسري تبادل املعلومات بشأن املمارسات الفضلى يف هذا الصدد،أخرى من بينها دعم التعاون الدو

 وجوَب اعتبار هذه األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان أهـدافاً معـزِّزة لاللتزامـات          وإذ يؤكد   
بأي والتعهدات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ال أهدافاً حتل                  

  شكل كان، جزئياً أو كلياً، حمل هذه االلتزامات والتعهدات،

  :الدول على القيام تدرجيياً بتحقيق اجملموعة التالية من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسانيشجع   -١  

التصديق على نطاق عاملي على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وتكـريس مجيـع                )أ(  
  يف جمال حقوق اإلنسان؛للدول لتزامات الدولية اال اجلهود لتعميم

 تعزيز ومحاية مجيـع     لضمان على املستوى الوطين     ايت والسياسايت ؤسساملقانوين و الطار  اإلتعزيز    )ب(  
  ؛حقوق اإلنسان

إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان باالسترشاد مببادئ باريس وإعالن وبرنامج عمل فيينـا               )ج(  
  رد املالية الكافية لالضطالع بواليتها؛وتزويدها باملوا

  وضع برامج وخطط عمل وطنية حلقوق اإلنسان لدعم قدرة الـدول علـى تعزيـز ومحايـة                   )د(  
  حقوق اإلنسان؛

األهداف الواردة يف اإلعالن العاملي حتقيق حتديد وتنفيذ برامج عمل وطنية تعزز إعمال احلقوق و  )ه(  
التمييز بسبب العنصر ك،  كانتمييز من أي نوع أهداف منها القضاء على الحلقوق اإلنسان، وذلك من أجل حتقيق

 أو االجتماعي أو الثروة ميوقأو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل ال أو اللون أو اجلنس
لسكان األصـليون   ، وكافة أشكال العنف ضد األفراد، من بينهم النساء واألطفال وا          أو املولد أو أي وضع آخر     

  واملهاجرون واملعوقون؛

اعتماد وتنفيذ برامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، كالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق   )و(  
اإلنسان، يف مجيع املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك برامج بناء القدرات لفائدة املهنيني املكلفني بإنفاذ القـوانني،                 

  ي قدماً بثقافة احترام حقوق اإلنسان؛وذلك من أجل املض

زيادة التعاون مع مجيع آليات منظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                   )ز(
  اإلجراءات اخلاصة واهليئات التعاهدية؛
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تعزيز اآلليات لتيسري التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان بتدابري منها حتديد اجملاالت الـيت                 )ح(
  كن عرض تقدمي التعاون الدويل فيها واحلصول عليه، وفقاً لألولويات الوطنية؛مي

إجياد أوضاع مؤاتية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية لضمان التمتع جبميـع حقـوق                )ط(
  اإلنسان متتعاً كامالً وفعاالً، مبا يف ذلك احلق يف التنمية؛

والفقر بإجراءات منها مواصلة بذل اجلهود لتحديد أشكال تعزيز القدرة على القضاء على اجلوع   )ي(
  إضافية للتعاون الدويل يف هذا الصدد؛

الدول إىل القيام، عند االقتضاء وحيثما كان ذلك مالئماً، بتقدمي تقارير عـن التنفيـذ               يدعو    - ٢
عة لألمم املتحـدة، يف     التدرجيي لألهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، يف إطار منظومة حقوق اإلنسان التاب            

  آلية االستعراض الدويل الشامل؛استعراض هذه األهداف الطوعية يف إطار سياقات من بينها 

  من الدول نشر وتعزيز اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أوسع نطاق ممكن؛يرجو   - ٣

م إىل اجمللـس    الدعوة املوجهة إىل الدول ومجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة لكي تقـد           يعزز    - ٤
املشاريع واألنشطة اليت مت تنفيذها على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية مبناسبة االحتفال مبرور ستني عاماً على 

  صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

الدول إىل تقدمي تقارير عن وضع تنفيذ هذه األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنـسان               يدعو    - ٥
  حتفال مبرور سبعني عاماً على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛مبناسبة اال

لعقد دورة تذكارية مبناسبة مرور ستني عاماً علـى صـدور   اجمللس باملبادرة اليت اختذها  يرحب    - ٦
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويغتنم هذه الفرصة لبدء تنفيذ األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان

   الثانية والعشـروناجللسة
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

مشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام         - ٩/١٣
  املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها

  إن جملس حقوق اإلنسان،

تنص، يف مجلة أمور، على أنه،  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل، اليت إذ يعيد تأكيد  
  يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى،

 بشأن موضـوع األطفـال      ٢٠٠٤ إىل املناقشة الدولية اليت أطلقتها جلنة حقوق الطفل يف عام            وإذ يشري   
   من رعاية األبوين، وإذ يرحب بتلك املناقشة،نياحملروم
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، يومها السنوي للمناقـشة     ٢٠٠٥إىل مبادرة جلنة حقوق الطفل اليت خصصت، يف عام          يشري أيضاً   وإذ    
  العامة لتناول مسألة األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية وإذ ُيرحب بتلك املبادرة،

ملبـادئ  حقوق الطفل بأن يشارك اجملتمع الدويل يف إعداد ا  إىل التوصية املقدمة من جلنة  وإذ يشري كذلك    
  التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة، كي تنظر فيها اجلمعية العامة وتعتمدها، وإذ يرحب بتلك التوصية،

، الستعراض ٢٠٠٦أغسطس / اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الذي عقد يف برازيليا، يف آبوإذ يشري إىل  
ل احملرومني من رعاية األبوين، باالستناد إىل املشروع مشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة حبماية األطفا

قّر مبا لذلك االجتماع مـن أمهيـة مـن أجـل                         األويل الذي وضعه خرباء وأخذت به جلنة حقوق الطفل، وإذ ُي
  العملية املذكورة،

كل  إىل املناقشات اليت عقدها اجمللس، واليت متخضت عن بيانات مشتركة قدمها ممثل عن               وإذ يشري أيضاً    
 الذي اعتمده   ٧/٢٩القرار  إىل  من جمموعة األصدقاء واليونيسيف واجملتمع املدين يف الدورة السادسة للمجلس، و          

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعقود خالل الدورة الثامنة للمجلـس          إىل  اجمللس يف دورته السابعة بتوافق اآلراء، و      
  ، وبقراره وبأعمال فريق اخلرباءيرحب بتلك املناقشاتوالذي اتسمت أعماله مبشاركة واسعة النطاق، وإذ 

 الذي أنشأت به اجمللس كهيئة مسؤولة عن تعزيز االحتـرام           ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري     
  العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،

حيتاجون إىل رعاية بديلة أو الذين قد يصبحون  أمهية محاية ورفاه وحقوق األطفال الذين     وإذ يعيد تأكيد    
  ، ٦٢/١٤١حباجة إليها، على حنو ما أقرَّت به اجلمعية العامة يف قرارها 

، اليت يشجع فيها اجمللس على املضي قدماً مبشروع ٧/٢٩ من قرار اجمللس ٢٠ الفقرة وإذ يعيد أيضاً تأكيد  
  ام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها، مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخد

مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعاية البديلـة           حييط علماً     - ١  
  لألطفال وشروطها؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تساعد على التوعية مبشروع مبادئ األمم يطلب  - ٢  
  تحدة التوجيهية بأن تبادر فوراً إىل تعميمها كي يطَّلع عليها مجيع األعضاء واملراقبني يف اجمللس اطالعاً كامالً؛ امل

 إىل أن تكرس كل جهودها، يف عملية شفافة، يف سبيل اختاذ ما ميكن اختاذه مـن                 يدعو الدول   - ٣  
  .لعاشرة للمجلسإجراءات بشأن مشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف الدورة ا

  اجللسة الثانية والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[
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   والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي- ٩/١٤

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣املؤرخ 

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

 صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على وإذ يؤكد من جديد     
 كـانون   ٢٠املـؤرخ   ) ٢٠- د(٢١٠٦عامـة يف قرارهـا      مجيع أشكال التمييز العنصري اليت أعلنتها اجلمعية ال       

  ، وإذ يشدِّد على أمهية تنفيذ هذه الصكوك تنفيذاً كامالً،١٩٦٥ديسمرب /األول

 بشأن مدونة قواعد    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، و       ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
، وإذ يشدِّد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   سلوك أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس،       

  على أن على أصحاب الواليات أن يؤدوا واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز             وإذ يؤكد     
ن تعصب، واللذين يشكالن أساساً متيناً للقضاء على مجيع أهـوال           العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك م      

  ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

بأن التنفيذ الناجح لربنامج العمل يتطلب توفُّر اإلرادة السياسية والتمويل الكايف على املستويات وإذ يسلِّم   
  دولية كما يتطلب تعاوناً دولياً،الوطنية واإلقليمية وال

 بالدور اهلام الذي تؤديه آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان، وإذ يشدِّد على أمهية إجياد                وإذ ينوِّه   
  أوجه التآزر الضرورية بني هذه اآلليات وضرورة تفادي االزدواجية والتداخل يف عملها،

 يضطلع به فريق اخلرباء العامـل املعـين بالـسكان            بأمهية وجدوى العمل الذي    يرحِّب وينوِّه   - ١  
املنحدرين من أصل أفريقي يف دراسة احلالة واألوضاع الراهنة لألفارقة واملنحدرين من أصـل أفريقـي ومـدى            

  العنصرية اليت متاَرس ضدهم؛

 على النظر يف توصيات آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان الـواردة يف قـرارات                حيث  - ٢  
  عية العامة وجملس حقوق اإلنسان؛اجلم

 الدول بأن تتخذ تدابري لضمان التمثيل الكايف للمنحدرين من أصل أفريقـي يف جهـاز                يوصي  - ٣  
القضاء وغريه من جماالت نظام العدالة، دون اإلخالل مببدأ اجلدارة، ويطلب إىل الدول أن حتدِّد العوامـل الـيت                   

قاء القبض على أشخاص من األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقـي           أسفرت عن العدد غري املتناسب لعمليات إل      
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وإصدار األحكام القضائية حبقهم وحبسهم، وخباصة الشبان منهم، وأن تتخذ تدابري فورية ومناسبة إلزالة هـذه                
  العوامل واعتماد استراتيجيات وبرامج ملنع اجلرمية تشتمل على بدائل عن احلبس؛

اث أساليب ميكن هبا القيام على حنو فعال بتجميع معلومات مفّصلة            على ضرورة استحد   يشدِّد  - ٤  
بشأن الصحة والتعليم واحلصول على السكن والعمل، واملعاملة يف نظام العدالة اجلنائية، واملـشاركة والتمثيـل                

ات ينبغي أن السياسيني، فيما يتعلق بفئات منها األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي، ويشدِّد على أن هذه املعلوم
  توفِّر األساس لوضع ورصد سياسات وممارسات تتصدى ألي متييز يثَبت وجوده؛

 على أمهية جتميع معلومات مفّصلة وحيث مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق              يشدِّد أيضاً   - ٥  
  اإلنسان على توفري الدعم للدول اليت تطلبه من أجل جتميع هذه املعلومات؛

ن تكفل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية أن تكون إمكانية االستفادة من اآلليات  أمهية أُيربِز  - ٦  
   لألفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي؛ةًالقائمة لتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز متاح

 إىل املفوضية السامية أن ُتجمِّع سلسلة من أفضل املمارسات يف جماالت كإتاحة فرص احلصول يطلب  - ٧  
  املنحدرين من أصل أفريقي؛ولى السكن والتعليم والصحة والعمل، واألطر املؤسسية والقانونية املتصلة باألفارقة ع

 متديد والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي ملـدة ثـالث                يقرِّر  - ٨  
  كل منهما مخسة أيـام عمـل يف جلـسات          سنوات لالضطالع بالوالية التالية، على أن جيتمع يف دورتني مدة           

  :مغلقة وعلنية

دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي ممن يعيشون               )أ(  
يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وغريها                 

  ، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات علنية معها؛من املصادر ذات الصلة

  اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالة على حنو كامل وفعال؛  )ب(  

تقدمي توصيات بشأن وضع وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط العنصري للسكان                )ج(  
  املنحدرين من أصل أفريقي؛

وضع مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري الذي مياَرس ضد األفارقة واملنحدرين مـن          )د(  
  أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛

معاجلة مجيع القضايا الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق برفاه األفارقة واملنحدرين مـن                  )ه(  
  أصل أفريقي؛

 ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضـد الـسكان         وضع مقترحات قصرية    )و(  
املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة ضرورة التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوكـاالت                
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املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريـق                 
  :االضطالع باألنشطة التالية، يف مجلة أمور أخرى

حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق تكريس اهتمام خاص   ‘١‘
  الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من بينها إعداد برامج عمل حمددة؛

 مبادراهتم على مستوى    وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم            ‘٢‘
  اجملتمعات احمللية وتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه اجملاالت؛

االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم               ‘٣‘
إلمنائية املخصصة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، عـن طريـق           املتحدة بغية اإلسهام يف الربامج ا     

ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الصحية، والتعليم، واإلسكان، والكهرباء، ومياه الـشرب،            
وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضالً عن غري ذلك من تدابري واستراتيجيات العمـل                

   حقوق اإلنسان؛اإلجيايب يف إطار

   إىل الفريق العامل أن يقدم إىل اجمللس تقارير عن التقدم احملَرز يف صياغة واليته؛يطلب  - ٩  

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اختاذ تدابري يف إطار املـؤمتر العـاملي                حيث  - ١٠  
 من تعصب، مبا يف ذلك تسليط الضوء على       ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك        

حمنة الضحايا والشروع يف مشاورات مع خمتلف املنظمات الرياضية وغريها من املنظمات الدولية لتمكينها مـن                
  اإلسهام يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

لـصلة   إىل الدول واملنظمات غري احلكومية وهيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان ذات ا             يطلب  - ١١  
واإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات اللجان، واملؤسسات الوطنية، واملؤسسات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة،               
والوكاالت املتخصصة والربامج والصناديق التابعة لألمم املتحدة، التعاون مع الفريق العامل عن طريـق تزويـده            

  جل متكينه من االضطالع بواليته؛باملعلومات الضرورية وكذلك، حيثما أمكن، بتقارير من أ

 ضرورة ضمان توفري املوارد املالية والبشرية الكافية، مبا يف ذلك عن طريق امليزانية العادية لألمم يؤكد  - ١٢  
  املتحدة، للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان لكي تضطلع مبسؤولياهتا بكفاءة يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

شاء صندوق للتربعات لتوفري موارد إضافية ألغراض من بينها مشاركة املنحدرين من             بإن ُيذَكِّر  - ١٣  
أصل أفريقي، وممثلني من البلدان النامية، وخباصة من أقل البلدان منواً، واملنظمات غري احلكوميـة واخلـرباء، يف                  

  .دورات الفريق العامل املفتوحة العضوية، ويدعو الدول إىل التربع لذلك الصندوق

  جللسة الثانية والعشـرونا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[
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  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا- ٩/١٥

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

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

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

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

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

 ،ومرفقاهتماحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين صاعلى ، ويشدد على أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٧ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  

) A/HRC/7/42( تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا وإذا يضع يف اعتباره أيضاً  
 يتضمنها، وكذلك تقرير األمني العام بشأن دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق                والتوصيات اليت 

 ،)A/HRC/7/56(اإلنسان فيما يتعلق مبساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

اية حقوق اإلنسان وعدم     بأن التاريخ املأساوي لكمبوديا يتطلب اختاذ تدابري خاصة لضمان مح          وإذ يسلّم  
 عليه االتفاق املتعلق بتسوية سياسية شاملة للرتاع يف كمبوديا ينص حسبماالعودة إىل سياسات املاضي وممارساته، 

 ،١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٣املوقع يف باريس يف 

 وجبهـود  ل مؤخراً بالتقدم احلاصما يتعلق منها بالتطورات اجلديدة يف كمبوديا، ال سيما علماًوإذ حييط    
حكومة كمبوديا من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة ما شهده اجملـال االجتمـاعي واالقتـصادي                 
والسياسي والثقايف من إجنازات وحتسنات يف السنوات األخرية بفضل خططها واستراتيجياهتا وأطرها الوطنية ذات 

 .الصلة باملوضوع

 حمكمة اخلمري احلمر -  أوالً

 أمهية الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية اليت هتدف إىل إحقاق العدالة يف أخطر             عيد تأكيد ي  - ١  
القضايا ذات الصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل زمن اخلمري احلمر، ويعرب عن قناعته بأهنا ستساهم 

إعمـال  انون، يف مجلة أمور، عـن طريـق      مسامهة كبرية يف القضاء على اإلفالت من العقاب وإرساء سيادة الق          
 إمكاناهتا كمحكمة منوذجية يف كمبوديا؛

املشتبه  بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، مبا يف ذلك اعتقال               يرحب  - ٢  
، ويـدعم   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٨ حتقيق يف    بإغالق ملف  وإصدار أول أمر     ٢٠٠٧يف عام   فيهم اخلمسة الرئيسيني    
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حكومة كمبوديا واألمم املتحدة الرامي إىل بدء احملاكمة على حنو عادل وكفؤ وعاجل مراعاة لتقـدم                موقف كل من    
  شعب كمبوديا؛إلنصاف  قول العدالة كلمتهااألشخاص املتهمني يف العمر وحلالتهم الصحية اهلشة، ولطول تأخر

 بتقـديرات   إىل الدوائر االستثنائية، وحييط علمـاً      باملساعدة اليت قدمتها عدة دول       أيضاً يرحب  - ٣  
، ويشجع حكومة كمبوديا على العمل إىل جانب األمم املتحدة    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧امليزانية املنقحة املعتمدة يف     

 ملساعدة من أجل ضمان األخذ بأعلى املعايري اإلدارية يف الدوائر االستثنائية، ويدعو إىل تقدمي             اليت تقدم ا  والدول  
  مزيد من املساعدة إىل هذه الدوائر بصورة سريعة من أجل ضمان جناح سري أعماهلا؛

  الدميقراطية وحالة حقوق اإلنسان-  ثانياً

  : مبا يلييرحب  - ٤  

 وما أحرزته من تقدم على صعيد تعزيز اإلصالح القـانوين   من جهود  حكومة كمبوديا  ما بذلته   )أ(  
أو إنفاذ / جملس اإلصالح القانوين والقضائي، مبا يف ذلك اعتماد و يضطلع بهالرائد الذيوالقضائي يف إطار الدور 

 قوانني أساسية مثل قانون اإلجراءات املدنية، وقانون اإلجراءات اجلنائية، والقانون املدين؛

مكافحة الفساد، مبا يف ذلك صياغة مشروع قانون  من جهود يف سبيل  حكومة كمبودياما بذلته  )ب(  
 ؛القضاء املسؤولني الفاسدين إىل ويف سبيل إحالةفساد، ملكافحة ال

مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك إنـشاء        يف سبيل     من جهود   حكومة كمبوديا  ما بذلته   )ج(  
، وزيادة إجراءات إنفاذ القـانون يف حـق         ٢٠٠٧أبريل  /فرقة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص يف نيسان       

 بشأن قمـع االجتـار      ٢٠٠٨فرباير  /سؤولني املتواطئني، وإصدار قانون جديد يف شباط      املتجرين باألشخاص وامل  
  ؛باألشخاص واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية

 تسوية القضايا املتعلقة باألراضي عن طريق تنفيذ         من جهود يف سبيل     حكومة كمبوديا  ما بذلته   )د(  
 مج حتديد األراضي وإصدار صكوك امللكية؛إصالح لقطاع األراضي يقوم على إجناح توسيع نطاق برا

تنفيذها، ويـشمل   بالتزام حكومة كمبوديا باالنضمام إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و           )ه(  
ذلك يف مجلة أمور االلتزام الذي أعرب عنه رئيس الوزراء سامديش هون سني مبناسبة افتتاح احللقـة الدراسـية              

 األورويب املتعلقة حبقـوق اإلنـسان، واملعقـودة يف سـييم ريـب يف               –اآلسيوي  الثامنة غري الرمسية لالجتماع     
 ، والذي تضمن اإلشارة إىل التخطيط إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

ة فيما يتعلـق بتـسوية شـكاوى        ص، وخبا  من جهود   جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية    ما بذلته   )و(  
 ع يف السجون، والتدخل يف حاالت االحتجازات املطولة رهن احملاكمة؛األشخاص، وحتسني األوضا

انضمام مجهورية كمبوديا إىل معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك التـصديق علـى                  )ز(  
، واالنضمام إىل اتفاقية األمـم املتحـدة    ٢٠٠٧مارس  /الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف آذار      
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، والتوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا           ٢٠٠٧سبتمرب  /لفساد يف أيلول  ملكافحة ا 
 ؛٢٠٠٧أكتوبر /االختياري يف تشرين األول

جتديد مذكرات التفاهم بني حكومة كمبوديا ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف   )ح(  
الطـرفني علـى    امج تعاون تقين يف جمال حقوق اإلنسان؛ وجيشع   من أجل تنفيذ برن    ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 التعاون فيما بينهما على حنو بناء لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 واختتامها السلمي بصفة عامة،     ٢٠٠٨يوليه  /املعقودة يف متوز  العامة  اإلدارة اجليدة لالنتخابات      )ط(  
  طي يف كمبوديا، ويالحظ يف الوقت ذاته أن بعض أوجه القـصور            وهو ما دل على استمرار تطور املسار الدميقرا       

 باحلاجة إىل زيادة تعزيز قـدرات اللجنـة الوطنيـة           ال تزال قائمة فيما يتعلق بإدارة عملية االنتخابات، معترفاً        
 لالنتخابات على صعيد اإلنفاذ؛

ز اإلصالح يف جمـال  وما أحرزته من تقدم على صعيد تعزي    من جهود     حكومة كمبوديا  ما بذلته   )ي(  
الالمركزية والالتركز هبدف حتقيق التنمية الدميقراطية عن طريق توطيد املؤسسات دون الوطنية والـشعبية، مبـا                

 ؛األحياء/البلديات واملقاطعات/ على مستوى الواليات٢٠٠٩ط إلجرائها يف عام يشمل االنتخابات احمللية اليت خيطَّ

وحيـث حكومـة      ممارسات حقوق اإلنسان يف كمبوديا،     قلقه بشأن بعض جماالت   عن  يعرب    - ٥  
 : القيام مبا يليكمبوديا على

 اعتماد وتنفيذ    إجراءات منها   إرساء سيادة القانون، عن طريق     ها يف سبيل  مواصلة تعزيز جهود    )أ(
ـ               الح القوانني ومدونات القوانني األساسية الالزمة إلقامة جمتمع دميقراطي، ومواصلة جهودهـا املتعلقـة باإلص

 القضائي، وخباصة ضمان استقالل وشفافية وفعالية النظام القضائي ككل؛

 قـانون وتنفيـذ   حة الفساد، ال سيما عن طريق اإلسراع بسن         ـمكافيف سبيل   تعزيز جهودها     )ب(  
 ملكافحة الفساد؛

ها مواصلة التصدي على سبيل األولوية ملشكلة اإلفالت من العقاب، يف مجلة أمور، وتعزيز جهود  )ج(  
من أجل ضمان التحقيق على وجه السرعة مع مجيع مرتكيب اجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلـك انتـهاكات حقـوق                    

  القانونية الواجبة واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛لإلجراءات اإلنسان، وعرضهم على القضاء، وفقاً

عاجل وبـصورة عادلـة     تسوية قضايا ملكية األراضي على حنو منصف و       يف سبيل   تعزيز جهودها     )د(  
، عن طريق تعزيز قدرات وفعالية املؤسسات املعنية، مثل اهليئة الوطنية املعنية ٢٠٠١ لقانون األراضي لعام ومنفتحة وفقاً

 ؛بتسوية نزاعات األراضي، واللجان املعنية بالسجل العقاري على املستوى الوطين وعلى مستوى الواليات واملقاطعات

إجياد بيئة مواتية لتنظيم أنشطة سياسية مشروعة ودعم دور املنظمات غـري            ى  العمل عل مواصلة    )ه(  
 احلكومية من أجل توطيد التطور الدميقراطي يف كمبوديا؛
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 تعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق املرأة والطفل، وبذل جهـود            يف سبيل مواصلة جهودها     )و(  
، وقضايا الفقر،   باألشخاصملشاكل رئيسية مثل االجتار      اجملتمع الدويل هبدف التصدي       متضافرة مع جهود   إضافية

 والعنف اجلنسي، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛

خطوات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وزيادة ما يلزم من  كلاختاذ   )ز(  
وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل تعزيـز  تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة، ومنها مف   

 احلوار وتنظيم أنشطة مشتركة؛

مواصلة تعزيز حقوق مجيع الكمبوديني وصون كرامتهم عن طريـق إتاحـة احلريـات الـسياسية                  )ح(  
 ؛لربامج إصالحية متعددةواالقتصادية واالجتماعية باالعتماد على تنفيذ متواصل ومعزز لالستراتيجية الرباعية احملاور و

  اخلالصة-  ثالثاً

 األمني العام ووكاالت منظومة األمم املتحدة املمثلة يف كمبوديا، واجملتمع الدويل، مبـا يف               يدعو  - ٦  
ذلك املنظمات غري احلكومية، إىل مواصلة العمل إىل جانب احلكومة الكمبودية من أجل تعزيز الدميقراطية وضمان 

  :إلنسان لصاحل مجيع األشخاص يف كمبوديا، مبا يشمل تقدمي املساعدة يف جماالت منهامحاية وتعزيز حقوق ا

 إعداد مشاريع قوانني متعددة من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛  )أ(

بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات القانونية، مبا يف ذلك تعزيز مهارات القضاة واملـدعني                 )ب(  
 وظفي احملاكم؛العامني واحملامني وم

التحقيق اجلنائي وإنفاذ القانون، وتقدمي يف جمايل بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات الوطنية   )ج(  
 املعدات الالزمة هلذه األغراض؛

 ؛ تقييم التقدم احلاصل على صعيد قضايا حقوق اإلنسانعلىاملساعدة   )د(  

كل ما يلزم مـن مـساعدة إىل الـدوائر           حكومة كمبوديا واجملتمع الدويل على تقدمي        يشجع  - ٧  
االستثنائية يف احملاكم الكمبودية من أجل إحقاق العدالة يف أخطر قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد، األمر       

 ملا نص عليه االتفاق املتعلق بتسوية       الذي من شأنه أن يضمن عدم الرجوع إىل سياسات وممارسات املاضي، وفقاً           
 اع يف كمبوديا؛سياسية شاملة للرت

 بالعمل الذي اضطلع به املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف      علماً حييط  - ٨  
 كمبوديا وبتجديد مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مشاركتها إىل جانب حكومة كمبوديا؛

نسان يف كمبوديا لفترة سـنة واحـدة         متديد والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقوق اإل        يقرر  - ٩  
 بتعيني مقرر خاص يضطلع باملهام السابقة للممثل اخلاص لألمني العام، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً                
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اءً عن تنفيذ واليته إىل الدورة الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان وأن يتعاون مع حكومة كمبوديا                  من  تعاوناً بّن
  حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛أجل زيادة حتسني

 عن دور  إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة تقريراً             يطلب  - ١٠  
ومنجزات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مساعدة حكومة كمبوديا وشعب كمبوديا على تعزيز 

 ومحاية حقوق اإلنسان؛

  .يف مسألة حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا يف دورته الثانية عشرةلة نظره مواصيقرر   - ١١  

  اجللسة الثانية والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا- ٩/١٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

عضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات          أن على مجيع الدول األ    إذ يؤكد من جديد       
األساسية، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهـدان الـدوليان                 

  اخلاصان حبقوق اإلنسان، وسائر الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

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

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣١ قرار اجمللس وإذ يضع يف اعتباره

 بتقرير اخلبرية املستقلة املعنية بالتعـاون الـتقين واخلـدمات االستـشارية يف ليبرييـا                وإذ حييط علماً  
(A/HRC/9/15)،  

تحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي         باجلهود املبذولة من جانب األمم امل      وإذ يسلّم   
  واالحتاد األورويب بغية تقدمي املساعدة إىل ليبرييا من أجل إعادة إحالل السالم واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،

يف ليبرييـا    باخلطوات احلامسة اليت اختذهتا حكومة ليبرييا لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان             وإذ يرّحب   
والتعجيل خبطى التقدم احملرز يف هذا الصدد، وإذ يسلّم بأن هذه العملية حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع 

  الدويل من أجل مواجهة التحديات املتبقية فيما يتعلق بإعادة بناء اقتصادها وجمتمعها،

مة ليبرييا على االستفادة إىل أقصى حد  بالعمل الذي أجنزته اخلبرية املستقلة ملساعدة حكويرحب  - ١  
  ممكن من الفرص اليت تتيحها املساعدة التقنية والستكمال عمل بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛
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 حكومة ليبرييا على أن تواصل أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغية يشجع  - ٢  
وقه اإلنسانية، مبا يشمل اجملاالت اليت أبرزهتا اخلبرية املستقلة، وعلى أن           متكني شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبق      

  تعزز التزامها السياسي بإنشاء نظام وطين فعال حلماية حقوق اإلنسان؛

 اجملتمع الدويل على أن يزود حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينها مـن               حيث  - ٣  
   واألمن يف إقليمها الوطين؛ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها امليداين يف ليبرييا، أن يطلب  - ٤  
  تواصل أنشطتها وبراجمها يف جمال املساعدة التقنية بالتشاور مع السلطات يف ليبرييا؛

انية عشرة تقريراً عن التقدم احملرز فيما يتعلق إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثيطلب   - ٥  
  .حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف البلد

  اجللسة الثانية والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٩/١٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات               وإذ يؤكد من جديد     
ن ان اخلاص ان الدولي اقوق اإلنسان، والعهد  األساسية وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حل          
  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

، وقراري ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٨٢قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
  ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧رخ  املؤ٧/١٦، وقراره ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخني ٦/٣٥ و٦/٣٤اجمللس 

 املتعلـق   ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، وإىل قراره          ٥/١ إىل قرار اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨ املـؤرخ  قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان      مبدونة  
    أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،واليةب املكلّفوإذ يؤكد أن على ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وعن ) A/HRC/9/13(الة حقوق اإلنسان يف السودان      املعنية حب  بتقرير املقررة اخلاصة     حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/9/13/Add.1(حالة تنفيذ التوصيات اليت مجعها فريق اخلرباء املعين بدارفور 
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َنوِّه   - ٢   تنفيذ اتفاق السالم الشامل، ومبا اختذته حكومة السودان من خطوات مبا أُحرز من تقدم يف ُي
  بغية تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان، وذلك بصفة أساسية يف جمال إصالح القوانني؛ 

 إزاء ُمجَمل حالة حقوق اإلنسان يف السودان، مبا يف ذلـك االعتقـاالت              بالغ قلقه  يعرب عن   - ٣  
تعسفي، ومضاعفة القيود املفروضة على حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع والتنقل يف    واالحتجاز بشكل   

  مجيع أرجاء البلد، واالفتقار إىل إقامة العدل واحملاسبة على اجلرائم اخلطرية؛ 

 حكومة السودان إىل مواصلة وتسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء ما تبقـى مـن                يدعو  - ٤  
  ال سيما استكمال إنشاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛ مفوضيات، و

 حكومة السودان أيضاً إىل مواصلة وتكثيف جهودها من أجل تعزيـز ومحايـة حقـوق                يدعو  - ٥  
  اإلنسان، باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

ألولية اليت اختذهتا حكومة السودان لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء وملعاجلـة           بالتدابري ا حييط علماً     - ٦  
الشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نشر قوات الشرطة يف دارفور وحماكمـة العديـد مـن مـرتكيب                    

  االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، بيد أنه يالحظ أن عدداً من التوصيات مل ُينفَّذ بعد؛ 

تنفيذ التوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء ل حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها       حيث  - ٧  
  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، وفقاً للمؤشرات احملددة؛ 

إزاء فداحـة انتهاكـات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         يعرب عن بالغ قلقه       - ٨  
  يف دارفور؛

راف إىل احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين             مجيع األط يدعو    -٩  
الدويل، وال سيما فيما يتعلق حبماية املدنيني، ووضع حد جلميع اهلجمات اليت تستهدف املدنيني، مع التركيز بوجه خاص                  

ضافة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني       على محاية اجملموعات الضعيفة كالنساء واألطفال واملشردين داخلياً، باإل        
  يف اجملال اإلنساين؛ 

 على أن حكومة السودان هي املسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها، مبن فيهم كافـة                يشدِّد  - ١٠  
  الفئات الضعيفة؛

ق، ويـدعو   املوقعني على اتفاق سالم دارفور إىل الوفاء بالتزاماهتم مبوجب االتفـا          يكرر دعوته إىل      - ١١  
  األطراف غري املوقعة إىل االنضمام إىل اتفاق السالم وااللتزام به امتثاالً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة؛ 

ضرورة التصدي لإلفالت من العقاب، وحيث حكومة السودان على كفالة التحقيق على            يؤكد    - ١٢  
 واإلسراع يف إحالة  ،   والقانون اإلنساين الدويل   ت حقوق اإلنسان  انتهاكااملتعلقة ب زاعم  امليف مجيع   النحو الواجب   

  ؛القضاء، مع مراعاة أصول احملاكماتاجلناة إىل 
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   بأن اتفاق السالم الشامل ينص على مبدأَي تعزيز املساَءلة ومنع اإلفالت من العقاب؛ ُيذَكِّر  - ١٣  

م املتحدة يف السودان ومـع العمليـة         مجيع أطراف الرتاع على التعاون الكامل مع بعثة األم         حيث  - ١٤  
، وخصوصاً يف إطار واليتيهما املتعلقتني حبماية املدنيني؛ كمـا          املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      

  حيثها على السماح للوكاالت اإلنسانية بالتحرك حبرية وأمان يف مجيع أحناء دارفور والسودان إلجناز عملها احليوي؛

يونيـه  /حىت حزيـران  املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان       متديد والية املقررة اخلاصة     قرر  ي  - ١٥  
   ذات الصلة؛٥/١، ومع عدم اإلخالل بأحكام قرار اجمللس ٦/٣٤ عمالً بقرار اجمللس ٢٠٠٩

ارة  حكومة السودان على التعاون الكامل مع املقررة اخلاصة واالستجابة لطلباهتا اخلاصة بزيحيث  - ١٦  
  السودان وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات لتمكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

 من املقررة اخلاصة أن ُتجري تقييماً الحتياجات السودان يف إطار واليتها وأن تعبئ الدعم يرجو  - ١٧  
ات األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، مبا التقين واملايل الدويل الالزم للسودان يف ميدان حقوق اإلنسان، ويدعو هيئ

يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل السودان يف ميدان حقوق 
ويطلب إىل املاحنني أن يواصلوا أيضاً تقدمي املـساعدة         حسبما ُيفضي إليه تقييم االحتياجات من نتائج،        اإلنسان،  

  ة والتقنية واملعدات الالزمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان؛املالي

ل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات اليت حددها          من املقررة اخلاصة أن تكف    يرجو أيضاً     - ١٨  
فريق اخلرباء، وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صريح وبناء مع حكومة السودان، وأن تدرج معلومات هبـذا                  

  الشأن يف تقريرها القادم إىل اجمللس؛

  املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة؛ منيرجو كذلك   - ١٩  

إىل األمني العام أن يقدم إىل املقررة اخلاصة كل املساعدة الالزمة لتمكينها من أداء واليتها يطلب   - ٢٠  
  إجراء أي مشاورات الزمة يف هذا الشأن؛ بالكامل، مبا يف ذلك متكينها من 

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر   - ٢١  

  اجللسة الثالثة والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  .]اعُتمد دون تصويـت[
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انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة    : ٣/١- متابعة للقرار د إ     - ٩/١٨
ئيلية يف األرض الفلسطينية عن التوغالت العسكرية اإلسرا

  احملتلة وقصف بيت حانون

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 الذي قرر اجمللس مبوجبه إيفاد بعثة       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٣/١-  إىل قراره د إ    إذ يشري 
 رفيعة املستوى بصورة عاجلة لتقصي احلقائق يعينها رئيس جملس حقوق اإلنـسان لتـسافر إىل بيـت حـانون                  

تقدمي توصـيات بـشأن    والوقوف على احتياجات الناجني ولالضطالع بعدة مهام من بينها تقييم حالة الضحايا      
  السبل والوسائل حلماية املدنيني الفلسطينيني من أية اعتداءات إسرائيلية أخرى، 

  ؛ )A/HRC/9/26( بتقرير البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق بشأن بيت حانون يرحب  - ١

 جبميع األطراف املعنية أن تكفل تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق الـواردة يف تقريـره                يهيب  - ٢
  تنفيذاً تاماً وفورياً؛

  أعضاء البعثة؛لعامة بأن تدرس التقرير مبشاركة  اجلمعية ايوصي  - ٣

   لتأخري البعثة بسبب عدم التعاون من جانب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل؛يأسف  - ٤

لوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل،      إىل ا  إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل،       دعوي  - ٥
  والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته القادمة تقريراً عن تنفيذ التوصيات الواردة                يطلب  - ٦
  يف تقرير البعثة؛

  .  إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧

  اجللسة الثالثة والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

وجرى التصويت .  أعضاء عن التصويت٥، مع امتناع    ٩ صوتاً مقابـل    ٣٢اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبيـة     [
  :على النحو التايل

ونيسيا، أنغوال، أوروغواي، االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إند  :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيـا، جنـوب          
أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر،          
كوبا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية، موريـشيوس،           

  .نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند



A/HRC/9/28 
Page 54 

 

أملانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيـا            :املعارضون
  .]العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .]أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سويسرا، الكامريون : املمتنعون عن التصويت

  قين يف بوروندي اخلدمات االستشارية والتعاون الت- ٩/١٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعاهدات الدولية           إذ يسترشد     
  املتعلقة حبقوق اإلنسان، 

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات               وإذ يؤكد من جديد     
 الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق               األساسية

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

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

 وقرار اجمللس ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٢  قرار جلنة حقوق اإلنسانوإذ يضع يف اعتباره   
  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٥

اليت بذلتها منظمة األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي، واالحتـاد األورويب، وجملـس              باجلهود وإذ يعترف   
إسهاماً منـها يف مـساعدة      اإلقليمية،  السالم  اإلدارة السياسي، وجنوب أفريقيا بصفتها ميسراً، وبلدان مبادرة         

  بوروندي على إعادة إحالل السلم واألمن بشكل تام على إقليمها الوطين، 

   عزم حكومة بوروندي على التحاور مع شركائها السياسيني، وإذ يدرك  

 بتقرير اخلبري املـستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف بورونـدي                حييط علماً بارتياح    - ١  
(A/HRC/9/14)؛  

   بالتعاون القائم بني اخلبري املستقل وحكومة بوروندي؛بيرح  - ٢  

 قوات التحرير الوطنية أن يواصال عملهما يف إطار         - احلكومة وحزب حترير شعب اهلوتو      يناشد    - ٣  
مجيع اآلليات املنشأة مبوجب االتفاق الشامل لوقف إطالق النار من أجل تنفيذه تنفيذاً كامالً دون إبطاء وفقـاً                  

 يف ٢٠٠٨يونيه /ين املنصوص عليه يف برنامج العمل املنقح ويف التعهدات املتبادلة املقطوعة يف حزيرانللجدول الزم
  ماغاليسربغ جبنوب أفريقيا؛
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 بإطالق مشروع دعم املشاورات الوطنية من أجل وضع آليات العدالة االنتقالية موضـع   يرحب  - ٤  
احلكومة وحيث ات الدولية اليت قطعتها احلكومة هلذا الغرض، التنفيذ يف إطار عملية توطيد السالم ويف إطار التعهد

  أن تواصل جهودها يف هذا اجملال بالتعاون مع األمم املتحدة واجملتمع املدين؛على 

 باجلهود اليت تبذهلا حكومة بوروندي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان              يشيد  - ٥  
ل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، طبقاً ملبادئ باريس، ويدعو إىل      ويؤكد دعمه لصندوق توطيد السالم من أج      

  إنشاء هذه املؤسسة الوطنية يف أقرب موعد ممكن؛

 اجملتمع الدويل على زيادة املساعدة التقنية واملالية اليت يقدمها إىل حكومة بوروندي دعمـاً حيث  - ٦  
ن، وخباصة يف جمايل احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  ملـا تبذله من جهود من أجل احترام وتعزيز حقوق اإلنسا         

  وإصالح نظام القضاء، وعلى تقدمي املساعـدة للتحضري لالنتخابات؛

 إىل املفوضية السامية أن تقوم، من خالل تواجدها يف بوروندي، مبواصلة أنشطتها وبرامج يطلب  - ٧  
  مساعدهتا التقنية بالتشاور مع سلطات بوروندي؛

  يد فترة والية اخلبري املستقل إىل أن يتم إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان؛ متديقرر  - ٨  

 اخلبري املستقل إىل أن يقدم تقريراً عن أنشطته إىل اجمللس يف دورته التالية إلنشاء اللجنـة                 يدعو  - ٩  
  املذكورة أعاله؛

ة عشرة تقريراً عما أُحرِز من تقدم  املفوضية السامية إىل أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثاني   يدعو  - ١٠  
يف حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي وعن أنشطتها يف البلد، وأن تقدم توصيات بشأن اآلليات املستقلة املناسبة                 

  .الضرورية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بوروندي

  اجللسة الثالثة والعشـرون
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤

  ].اعُتمد دون تصويـت[

   املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة- ثانياً 
   األشخاص املفقودون- ٩/١٠١

، أن يعتمد   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف             
  :النص التايل دون تصويت

  إن جملس حقوق اإلنسان،"

 ومجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا      ٢٠٠٨مارس  /ذار آ ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٨ إىل قراره    إذ يشري   
  اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن األشخاص املفقودين،
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  حبلقة املناقشة اليت عقدت يف دورته التاسعة بشأن مسألة األشخاص املفقودين،وإذ يرحب   

  ة، إىل تلقي موجز مداوالت احللقة الذي ستعده املفوضة الساميوإذ يتطلع  

 إىل اللجنة االستشارية أن تعد يف وقت الحق دراسة عن أفضل املمارسات املتعلقة مبسألة               يطلب  
  ".األشخاص املفقودين وأن تقدم تلك الدراسة إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة

ـ   جلسة تذكارية مبناسبة الذكرى السنوية الستني      - ٩/١٠٢ صدور ل
  إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانا

أن يعتمد  ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤لس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف          قرر جم   
  : النص التايل دون تصويت

  إن جملس حقوق اإلنسان،"

  بادئه وأحكامه،مب مبقاصد ميثاق األمم املتحدة وإذ يسترشد  

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وإذ يعيد تأكيد  

 يصادف الذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العـاملي         ٢٠٠٨ أن عام    وإذ يضع يف اعتباره     
  حلقوق اإلنسان،

إلعـالن  صدور ا  السنوية الستني ل   لالحتفال بالذكرى  يوم واحد    ملدة عقد جلسة    يقرر  - ١  
تقـدمي  من أجل    ،٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ األسبوع الذي يبدأ يف      خالل ،العاملي حلقوق اإلنسان  

   السنوية؛لوطنية واإلقليمية والدولية اليت أطلقت مبناسبة الذكرىاملبادرات ا

  ." األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إلقاء كلمة أمام اجمللسيدعو  - ٢  

   تعزيز جملس حقوق اإلنسان- ٩/١٠٣

، اعتمـاد   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية والعشرين املعقودة يف             
  :النص التايل بتوافق اآلراء

  إن جملس حقوق اإلنسان،"

، وإىل بيانات الرئيس ومقررات اجمللـس وقراراتـه         ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
السابقة ذات الصلة، وإىل التقارير املتعلقة بسري عمل اجمللس والدعم املقدم إليه؛ وإذ يؤكد ما للمـوارد                 

  ية حامسة يف دعم عمل اجمللس وآلياته املختلفة،املناسبة من أمه
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 الزيادة يف االجتماعات والوثائق وغريها من األنشطة نتيجةً إلنشاء اجمللس           وإذ يضع يف اعتباره     
  واستحداث اآلليات التابعة له، اليت ستستمر يف االجتماع بانتظام طوال العام،

، الذي طلب فيه اجمللس إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/١٠٤ إىل مقرره وإذ يشري  
األمني العام أن يقدم تقريراً عن وسائل ضمان توفري مجلة أمور، منها ترمجة الوثائق وبث وقائع دورات                 

  اجمللس يف موقع خاص لذلك على اإلنترنت،

دعم تام  مل َيحظَ ب(A/62/125) إىل أن التقرير الذي أعده األمني العام تبعاً لذلك وإذ يشري أيضاً  
   من امليزانية،٢٨ و٢من حيث ختصيص موارد إضافية يف إطار البابني 

 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مرافق املـؤمترات            حييط علماً   - ١  
  ، وهو التقرير املقـدم عمـالً       (A/HRC/9/18)املخصصة جمللس حقوق اإلنسان والدعم املايل املقدم له         

  ؛٨/١س بقرار اجملل

 بالتقييم الذي أجرته شعبة إدارة املؤمترات مبكتب األمم املتحدة يف جنيف حييط علماً أيضاً  - ٢  
عن حالة تقدمي الوثائق إىل اجمللس، مبا فيها وثائق االستعراض الدوري الشامل، وبوجه خـاص التـأخر يف         

م الذي أجرته إدارة شؤون اإلعـالم       ترمجة الوثائق إىل لغات األمم املتحدة الست؛ كما حييط علماً بالتقيي          
الحتياجات اجمللس فيما يتعلق باخلدمات اإلعالمية، من بينها بث مجيع وقائع اجتماعات أفرقتها العاملة يف               

  موقع خاص لذلك على اإلنترنت، مع مراعاة مبادئ الشفافية واملساواة يف املعاملة وعدم االنتقائية؛

إىل اجلمعية العامة أثناء اجلزء الرئيسي من دورهتا الثالثة          من األمني العام أن يقدم       يرجو  - ٣  
والستني تقريراً يتضمن تفاصيل عن املوارد الالزمة لضمان توفري اخلدمات الضرورية املَبيَّنـة يف تقريـر                

  ؛(A/HRC/9/18)املفوضية السامية 

ن، مع   أن يوصي اجلمعية العامة بضمان إنشاء مكتب لرئيس جملس حقوق اإلنسا           يقرر  - ٤  
  تزويده مبوارد وافية من املوظفني، من بينها توفري املعدات الالزمة؛

 من مكتب األمم املتحدة يف جنيف أن يكفل أن تكون َمرافق مكتب الرئيس يف               يرجو  - ٥  
  احمليط املباشر لقاعة االجتماعات اليت يستخدمها اجمللس؛

  ". أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٦  
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  نات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس يف دورته التاسعة بيا- ثالثاً 
   حالة حقوق اإلنسان يف هاييت- ٩/١/ب ر

  :، تال رئيس اجمللس البيان التايل٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف   

 متّيـزت   يرحب جملس حقوق اإلنسان بالتطورات السياسية اليت حدثت مؤخراً يف هاييت والـيت              - ١"
  .بتشكيل وتنصيب حكومة جديدة يف هذا البلد

وينوه اجمللس بتأكيد السلطات اهلايتية بالتزاماهتا وإصرارها على العمل على حتـسني األوضـاع      - ٢
  .املعيشية للشعب اهلاييت، مع التركيز بوجه خاص على احترام حقوق اإلنسان

بعثة األمم املتحدة  الشرطة الوطنية يف هاييت وقوات وُينوِّه اجمللس مع االرتياح بالتعاون القائم بني  - ٣
  . من أجل مكافحة العنف واجلرمية واللصوصيةلتحقيق االستقرار يف هاييت

األعلى للقضاء، ويرحب اجمللس باعتماد النظام األساسي للقضاء، والقانون اجلديد املتعلق باجمللس           - ٤
  ع الـسلطات علـى مواصـلة اجلهـود الـيت تبـذهلا،             ويشج. فضالً عن إعادة فتح معهد التدريب القضائي      

ال سيما يف إطار تعزيز جهازي التفتيش التابعني للشرطة الوطنية والعدالة، يف سبيل معاجلة مـسألة االحتجـاز                  
  .االحتياطي لفترات مطّولة، وإنشاء آلية للمساعدة القانونية، وتعزيز مكتب محاية املواطنني

خلاص املنتهية واليته على مسامهته الكبرية يف تعزيز مبدأ سيادة القانون           ويثين اجمللس على املقرر ا      - ٥
  .يف هاييت، بتقدميه توصيات مستنرية، ال سيما يف إطار اإلصالح القضائي

ويساور اجمللس قلق بالغ إزاء ما حلق مستوى ونوعية حياة اهلايتيني مـن تـدهور يف األشـهر                    - ٦
ويعرب عن . ما عن أزمة اقتصادية خطرية ونقص حاد يف األغذيةاألخرية، وهو الوضع الذي جنم إىل حد 

أسفه للخسائر الثقيلة يف األرواح واألضرار اليت حلقت املعدات جراء تعرض هاييت تباعاً ألعاصري فـاي                
  .وغوستاف وهانا وآيك

هها قادهتا يواجويدرك اجمللس العراقيل العديدة اليت تعترض حتقيق التنمية يف هاييت والصعوبات اليت   - ٧
ويقر بأن التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية             . يف اإلدارة اليومية للشأن العام    

  .واالجتماعية والثقافية على حد سواء، يشكّل عامالً لتحقيق السالم واالستقرار والنمو يف هاييت

هات املاحنة الدولية، والبلدان الـصديقة      ويشجع اجمللس بقوة اجملتمع الدويل برمته، وال سيما اجل          - ٨
هلاييت، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، على تعزيز تعاوهنا مع السلطات القائمة يف هاييت من           

  .أجل اإلعمال الكامل حبقوق اإلنسان

 اإلنسان ويرحب اجمللس بطلب السلطات اهلايتية بأن تستمر بعثة اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق  - ٩
  . ويقرر املوافقة على هذا الطلب٢٠١٠سبتمرب /يف هاييت إىل غاية أيلول

  .ويرحب اجمللس أيضاً بتعيني السيد ميشال فورست خبرياً مستقالً معنياً حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت  -١٠
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ام بتجربته  ويدعو اجمللس اخلبري اجلديد إىل مواصلة العمل الذي بدأه سلفه وإجناز مهمته باإلسه              - ١١
وخربته وتقدمي مسامهته يف سبيل إعالء حقوق اإلنسان يف هاييت، مع التركيز بوجه خاص على احلقـوق          

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

كما يدعو اجمللس اخلبري اجلديد إىل االضطالع قريباً ببعثة إىل هاييت وتقدمي تقريـر سـنوي إىل                   - ١٢
  ".شجع السلطات اهلايتية على التعاون مع اخلبري املستقل اجلديدوي. اجمللس وفقاً لربنامج عمله

  ٨/١ متابعة بيان الرئيس - ٩/٢/ب ر

  :، تال رئيس اجمللس البيان التايل٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف   

مل، ويف ضوء املشاورات ضماناً لسهولة اعتماد التقارير املقبلة املتعلقة باالستعراض الدوري الشا"  
تَّبع الترتيبات التالية   :املعقودة مع مجيع األطراف املعنية، سُت

  :سيشمل تقرير دورة اجمللس، كجزء ال يتجزأ منه، األجزاء التالية  )أ(  

موجز اآلراء اليت تعرب عنها الدولة موضوع االستعراض يف اجللسة العامة للمجلس قبل   ‘١‘
على األسئلة والقضايا اليت مل تعاجل بشكل كاف يف أثنـاء احلـوار             اعتماد النتائج، وردودها    

  التفاعلي، وآرائها بشأن االستنتاجات والتوصيات، والتزاماهتا الطوعية ومالحظاهتا اخلتامية؛

  موجز اآلراء اليت تعرب عنها الدول األعضاء والدول اليت هلا صفة مراقب يف اجمللـس                 ‘٢‘
  بشأن النتائج؛

  ليقات العامة اليت يبديها أصحاب املصلحة اآلخرون املعنيون؛موجز التع  ‘٣‘

وبغية عرض آراء مجيع املتحدثني بدقة وضمان التوازن يف عرض التقارير يف جلـسات                )ب(  
الفريق العامل واجللسات العامة، ومع أخذ اآلثار املالية، مبا فيها تكاليف ترمجة الوثـائق، يف االعتبـار،         

كلمات على الوثائق املتصلة باالستعراض الدوري الشامل، على النحو احملدد يف سيطبق حد أقصى لعدد ال
  الشكل املرفق هبذا النص؛

وستعاجل البيانات أو أجزاء البيانات، مبا فيها تلك اليت يعلن عـدم قبوهلـا يف إطـار                   )ج(    
  ".االستعراض الدوري الشامل، وفقاً لقواعد اجمللس وممارساته
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  ز املداوالت موج- اجلزء الثاين 
   املسائل التنظيمية واإلجرائية- أوالً 

   افتتاح الدورة ومدهتا- ألف 

 ٢٤ إىل ٨عقد جملس حقوق اإلنسان دورته التاسعة يف مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف يف الفتـرة مـن             - ١
  .وافتتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة. ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان كلمة أمام اجللسة العامةويف اجللسة األوىل، ألقت مفوضة  - ٢

 ٢٢قد االجتماعان التنظيميـان للــدورة التاسـعة يف           عُ ،من النظام الداخلي للمجلس   ) ب(٨وطبقاً للمادة     - ٣
  .٢٠٠٨أغسطس /آب

  ). أدناه١٤انظر الفقرة ( يوماً ١٢ جلسة على مدى ٢٣وعقدت الدورة التاسعة   - ٤

  ضور احل- باء 

قبة يف اجمللس، ومراقبون عن دول غري أعضاء يف         ، والدول املرا  )٢(حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس        - ٥
األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات               

انظـر  (الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية   
  ).ضور يف املرفق للتقرير النهائيقائمة احل

   جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها- جيم 

سبتمرب، أن يبحث اجمللس املسائل التنظيمية، مبا يف        / أيلول ٨اقترح الرئيس، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          - ٦
  .ذلك إقرار برنامج العمل، يف اجللسة الثالثة

  .تمرب، أُِقر برنامج العمل بتوافق اآلراءسب/ أيلول٩، املعقودة يف ٣ويف اجللسة   - ٧

   تنظيم األعمال- دال 

سبتمرب، حدد الرئيس، عقب بيان املفوضة الـسامية حلقـوق          / أيلول ٨ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٨
 دقـائق   ٣ول األعضاء يف اجمللس و     دقائق لبيانات الد   ٥ختصَّص  : اإلنسان، ترتيبات النقاش العام، وهي كما يلي      

انات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا لبي

                                                      

  .، املرفق، اجلزء السابع٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان رقم   )٢(
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املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق 
  .اإلنسـان واملنظمـات غري احلكومية

 حدد الرئيس ترتيبات احلوار التفاعلي مع أصحاب الواليات ،سبتمرب/ أيلول٩، املعقودة يف ٤ ويف اجللسة  - ٩
 دقائق ٥ دقائق لصاحب الوالية لعرض التقرير الرئيسي، و١٠ختصَّص : يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي كما يلي

راقبني عن الدول غري األعـضاء يف        دقائق لبيانات امل   ٣للبلدان املعنية، إن وجدت، وللدول األعضاء يف اجمللس، و        
اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة واملنظمـات ذات الـصلة،                 
واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، 

وميكن للدول األعضاء واملراقبة اليت ترغب يف أخذ الكلمة أن .  لتقدمي مالحظاته اخلتامية دقائق لصاحب الوالية٥و
  أما املراقبون اآلخرون فطُلـب منـهم تـسجيل أمسـائهم علـى             . تفصح عن نيتها تلك برفع لوحة اسم البلد       

  .قائمة املتحدثني

ت املناقشة السنوية املتعلقـة بـإدراج   سبتمرب، حدد الرئيس ترتيبا   / أيلول ١٢، املعقودة يف    ٧ويف اجللسة     - ١٠
 دقائق للمنسق ولكل عضو من أعضاء فريق املناقشة ١٠ُتخّصص : منظور جنساين يف عمل اجمللس، وهي كما يلي

 دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء              ٣اإلدالء ببياناهتم، و  
قبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات ذات الـصلة،          يف اجمللس واملرا  

واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، 
  . دقائق لكل عضو من أعضاء فريق املناقشة لتقدمي رّده٥و

سبتمرب، حدد الرئيس ترتيبات استعراض الواليات وترشـيدها        / أيلول ١٢، املعقودة يف    ١٠ ويف اجللسة   - ١١
 ٦ دقائق لبيانات املقدمني الرئيسيني للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، و          ٨ختصَّص  : وحتسينها، وهي كما يلي   

 دقائق لبيانات الدول األعضاء ٣ و دقائق لبيانات البلدان املعنية، إن وجدت،٥دقائق لبيانات أصحاب الواليات، و
يف اجمللس، ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانـات                  
األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانـات،              

 دقـائق إلبـداء     ٣وُيعطى أصحاب الواليـات     . ة حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية     واملؤسسات الوطني 
  . دقائق الختتام املناقشة٥مالحظاهتم اخلتامية، وُيعطى املقدمون الرئيسيون للقرار املتعلق بالوالية 

املناقـشة املعـين    سبتمرب، حدد الرئيس الترتيبات اخلاصة بفريق       / أيلول ٢٢، املعقودة يف    ١٩ويف اجللسة     - ١٢
 ٣ دقائق لكل بيان يديل به عضو من أعضاء فريق املناقـشة، و            ٧ختصص  : باألشخاص املفقودين، وهي كما يلي    

دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس، ودقيقتان لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملـراقبني              
دة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكوميـة         اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتح      

 دقائق لكل عضو ٥الدولية وغريها من الكيانات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، و
  .من أعضاء فريق املناقشة لتقدمي رّده

س ترتيبات احلوار التفاعلي مـع أصـحاب        سبتمرب، حدد الرئي  / أيلول ٢٣، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ١٣
 دقائق لصاحب الوالية لعرض التقرير الرئيسي، ١٠ختصَّص : الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي كما يلي
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 دقائق لبيانات املراقبني عن الـدول غـري         ٣ دقائق للبلدان املعنية، إن وجدت، وللدول األعضاء يف اجمللس، و          ٥و
ملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات ذات             األعضاء يف اجمللس وا   

الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري              
  .ه اخلتامية دقائق لصاحب الوالية لتقدمي مالحظات٥احلكومية، و

  ات االجتماع- هاء 

  . جلسة خبدمات كاملة أثناء دورته التاسعة٢٣عقد اجمللس   - ١٤

   الزيارات- واو 

سبتمرب، أدىل وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف موريتانيا، السيد         / أيلول ١٠، املعقودة يف    ٦يف اجللسة     - ١٥
  .حممد حممود ولد حممدو، ببيان أمام اجمللس

  ا استعراض الواليات وترشيدها وحتسينه- زاي 

املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على       
  التمتع حبقوق اإلنسان

 اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقـاء     رسبتمرب، أدىل ببيان املقر   / أيلول ١٢، املعقودة يف    ٨يف اجللسة     - ١٦
  .، السيد أوكيشيكوو إيبيانوواخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنساناملنتجات والنفايات الُسمية 

  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كوت ديفوار، بوصفها املقدِّم الرئيـسي للقـرار املتعلـق بواليـة املقـرر                   - ١٧
  .اخلاص، ببيان

  :وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٨

   ونيجرييا؛)باسم االحتاد األورويب(زامبيا وغانا وفرنسا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

  اجلزائر؛: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

برنـامج  : التاليةذات الصلة  املراقب عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات           )ج(  
  األمم املتحدة للبيئة؛

  .رابطة املواطنني العامليني: عن املنظمة غري احلكومية التاليةاملراقب   )د(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كوت ديفوار ببيان ختامي  - ١٩
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  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

، )عة األفريقية باسم اجملمو (سبتمرب، أدىل ببيان ممثل جنوب أفريقيا       / أيلول ١٥، املعقودة يف    ١٠يف اجللسة     - ٢٠
  .بوصفها املقدِّم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

ويف اجللسة ذاهتا، أدلت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، سيما مسر، ببيان بالنيابة                  - ٢١
  .عن عضو من أعضاء الفريق العامل

  :أثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببياناتو  - ٢٢

والربازيل والصني وغانا ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
  ؛)باسم االحتاد األورويب(وفرنسا 

  .اجلزائر: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

  .ببيان ختامي) باسم اجملموعة األفريقية( ممثل جنوب أفريقيا ويف اجللسة ذاهتا، أدىل  - ٢٣

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا

سبتمرب، أدىل ببيان ممثل اليابان، بوصفها املقدِّم الرئيسي للقـرار          / أيلول ١٥، املعقودة يف    ١٠يف اجللسة     - ٢٤
  .مني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديااملتعلق بوالية املمثل اخلاص لأل

ويف اجللسة ذاهتا، أدلت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، سيما مسر، ببيان بالنيابة                  - ٢٥
  .عن املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا، ياش غاي

  . ببيان ممثل كمبوديا بوصفها البلد املعينويف اجللسة ذاهتا، أدىل  - ٢٦

  : ببياناتهوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدنا  - ٢٧

باسم االحتـاد   (إندونيسيا ومجهورية كوريا وسويسرا وفرنسا      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
رسك وتركيا واجلبل األسـود ومجهوريـة مقـدونيا       األورويب وأرمينيا وألبانيا وأوكرانيا وآيسلندا والبوسنة واهل      

  وكندا وماليزيا؛) لدوفا وجورجيا وكرواتيا وليختنشتاينواليوغوسالفية السابقة ومجهورية م

  أستراليا وسري النكا وفييت نام ونيوزيلندا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

 اآلسيوي للموارد القانونية، واملركز املعـين       املركز: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، واالحتاد  )أيضاً باسم منظمة العفو الدولية    (حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومرصد حقوق اإلنسان         

  ).باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنميةأيضاً (الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 

  .يابان ببيان ختاميويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل ال  - ٢٨
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   مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان- حاء 

سبتمرب، قدمت نائبة املفوضة السامية تقريراً مشتركاً بني مفوضية         / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٢٩
  .٨/١ر اجمللس وفقاً لقرا) A/HRC/8/19(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وشعبة خدمات املؤمترات 

  ).A/HRC/9/19(ويف اجللسة ذاهتا، نظر اجمللس أيضاً يف تقرير إدارة شؤون اإلعالم   - ٣٠

   اختيار وتعيني أصحاب الواليات- طاء 

انظـر   (٥/١سبتمرب، عيَّن اجمللس أصحاب واليات وفقاً لقراره        / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣١
  ).املعيَّنني يف مرفق للتقرير النهائيالقائمة بأمساء أصحاب الواليات 

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- ياء 

  اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسانالترتيبات األمنية 

مشروع القرار ) باسم اجملموعة األفريقية(سبتمرب، عرض ممثل مصر / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٣٢
A/HRC/9/L.1   والـذي   )باسم اجملموعة العربية  (واملغرب  ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (من باكستان   ، املقدَّم ،

  .شاركت يف تقدميه أذربيجان

، تقرَّر إرجاء نظر اجمللس يف مشروع القرار إىل         )باسم اجملموعة األفريقية  (وبناء على طلب من ممثل مصر         - ٣٣
  .ةردورته العاش

  نسانتعزيز جملس حقوق اإل

  .A/HRC/9/L.27/Rev.1سبتمرب، قدَّم رئيس اجمللس مشروع املقرَّر / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٣لسة يف اجل  -٣٤

  ولالطّالع علـى الـنص بـصيغته املعتمـدة، انظـر اجلـزء األول،             . واعُتمد مشروع املقرر بدون تصويت      -٣٥
  .٩/١٠٣املقرر 

  .سنغافورةويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو اجلزائر وسري النكا و  - ٣٦

  .سبتمرب، أدىل ممثل منظمة العفو الدولية ببيان/ أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٣ويف اجللسة   - ٣٧

   اعتماد تقرير الدورة- كاف 

سبتمرب، أدىل املقرر ونائب رئيس اجمللس ببيان خبصوص مشروع         / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     - ٣٨
  .(A/HRC/9/L.10)تقرير اجمللس 

  . مشروع التقرير بشرط االستشارةواعُتمد  - ٣٩
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  .وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرر مبهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية  - ٤٠

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي  - ٤١

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق        - ثانياً  
  لعاماإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني ا

، أدلت مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٤٢
  .اإلنسان ببيان افتتاحي

االحتـاد  : وأثناء املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، أدىل ممثلو الدول األعضاء التالية يف اجمللس ببيانـات                - ٤٣
، البحرين، الربازيل، )أيضاً باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(ونيسيا، إيطاليا، باكستان الروسي، األرجنتني، أملانيا، إند

باسم جمموعـة دول أمريكـا      (بنغالديش، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، شيلي          
ينيا وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة باسم االحتاد األورويب وأرم(، الصني، غانا، فرنسا )الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا وصـربيا             
باسـم اجملموعـة    (، ماليزيا، مـصر     )باسم حركة عدم االحنياز   (، الفلبني، كندا، كوبا     )وكرواتيا وليختنشتاين 

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، نيجرييـا،           )موعة العربية باسم اجمل (، املغرب   )األفريقية
  .نيكاراغوا، اهلند، اليابان

وأثناء تلك اجللـسة، أدىل     . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩، املعقودة يف    ٣وتواصلت املناقشة العامة يف اجللسة        - ٤٤
  :املذكورون أدناه ببيانات

  قطر واململكة العربية السعودية؛: جمللسممثال دولتني عضوين يف ا  )أ(  

، آيرلندا، آيسلندا،   ) اإلسالمية - مجهورية  (أستراليا، أوغندا، إيران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
بلجيكا، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، جورجيا، السودان، العـراق، ُعمـان، فرتويـال               

  ، كولومبيا، ملديف، النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا؛)اجلمهورية البوليفارية(

  االحتـاد األفريقـي واملنظمـة    : املراقبان عـن املنظمـتني احلكـوميتني الـدوليتني التـاليتني         )ج(  
  الدولية للفرانكوفونية؛

اد الدويل  أيضاً باسم االحت  (رابطة املواطنني العامليني    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
أيـضاً  ( أوروبا   - ، جلنة دراسة تنظيم السالم، الرابطة الدولية للمثليات واملثليني          )للدراسات اإلنسانية واألخالقية  

اإليدز، واحتاد املثليـات    /باسم الشبكة الكندية لتقدمي اخلدمات القانونية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          
، االحتاد األورويب للعالقات العامة، منظمة رصد حقوق اإلنسان، )دة العاملية النسائيةواملثليني يف أملانيا ومركز الريا

أيضاً باسم االحتاد اإلسالمي الـدويل      (جلنة احلقوقيني الدولية، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية          
أيضاً باسم هيئـة الفرنسيـسكان      (ان  ، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنس    )للمنظمات الطالبية ومؤمتر العامل اإلسالمي    
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، ورابطة مبورورو للتنمية    )الدولية وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور ورابطة منع التعذيب والطائفة البهائية الدولية          
 اجلنوب يف القرن احلادي - ، منظمة الشمال )أيضاً باسم الرابطة الدولية للتعاون بني األديان(االجتماعية والثقافية 

  .رين، هيئة رصد األمم املتحدةوالعش

سبتمرب، قدمت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان تقـارير      / أيلول ١٥، املعقودة يف    ١٠ويف اجللسة     - ٤٥
  ).انظر الفصول ثالثاً وثامناً وتاسعاً أدناه(أعدهتا املفوضية واألمني العام يف إطار البنود ذات الصلة 

اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية       تعزيز ومحاية مجيع حقـوق       - ثالثاً  
  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

   أفرقة املناقشة- ألف 

  املناقشة السنوية املتعلقة بإدراج منظور جنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان

، مناقشته السنوية ٦/٣٠ر ، عقد اجمللس، عمالً بالقرا٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢، املعقودة يف ٧يف اجللسة   - ٤٦
  .وافتتحت اجللسة املفوضة السامية وأدلت ببيان. املتعلقة بإدراج منظور جنساين يف عمله

املقررة اخلاصة املعنية بأشـكال الـرق       : وألقى أعضاء فريق املناقشة التالية أمساؤهم كلمات أمام اجمللس          - ٤٧
ا شاهينيان؛ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، السيدة غولنار

األساسية للسكان األصليني، السيد جيمس أنايا؛ املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 
املنظمة الكندية للعمل من األطفال يف املواد اإلباحية، السيدة جناة جميد معالّ؛ اخلبري املختص بالشؤون اجلنسانية من 

  وترأست فريق املناقشة كليمنـسيا فـوريرو   . Sandeep Prasadأجل السكان والتنمية، مبادرة احلقوق اجلنسية 
  ).كولومبيا(أكرس 

  :ويف اجلزء األول من املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة  - ٤٨

االحتاد الروسي، باكستان، مجهورية كوريا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي        : عضاء يف اجمللس  ممثلو الدول األ    )أ(  
  ، الفلبني، كندا، كوبا؛)باسم االحتاد األورويب(، فرنسا )باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(

  اجلزائر، ُعمان، النرويج؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

أيضاً باسم منظمـة العفـو   (منظمة رصد حقوق اإلنسان : راقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية    امل  )ج(  
أيضاً باسم منظمة زونتا الدولية وهيئة التضامن للنساء األفريقيات والشبكة الدوليـة            (، االحتاد الدويل للجامعيات     )الدولية

ملي ومؤسسة القمة العاملية للمرأة واجمللس الدويل للنساء والرابطـة          ملنع إساءة معاملة املسّنني واحتاد الطالب املسيحي العا       
  ).النسائية الدولية للسلم واحلرية والتحالف النسائي الدويل واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي واملنظمة العاملية للمرأة

  . األسئلةويف اجللسة ذاهتا، قدمت املفوضة السامية مالحظاهتا اخلتامية وأجابت عن  - ٤٩

  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، قدم أعضاء فريق املناقشة تعليقاهتم وأجابوا عن األسئلة  - ٥٠
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  :ويف املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة  - ٥١

 الربازيل، الـصني، املكـسيك،      أذربيجان، األرجنتني، األردن،  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  نيجرييا، اليابان؛

  ، تايلند، تركيا، املغرب، نيوزيلندا؛) اإلسالمية- مجهورية (إيران : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

صندوق األمم  : املراقب عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة           )ج(  
  املتحدة للسكان؛

منظمة البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجـل  : قبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني     املرا  )د(  
  .عهد جديد واحتاد املرأة الكوبية

  .ويف اجللسة ذاهتا، قدم أعضاء فريق املناقشة مالحظاهتم اخلتامية  - ٥٢

  فريق املناقشة املعين باملفقودين

. ٧/٢٨سبتمرب، انعقد فريق املناقشة املعين باملفقودين، وفقاً للقرار /ول أيل٢٢، املعقودة يف ١٩يف اجللسة   - ٥٣
  .وافتتحت املناقشة نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

وتألف فريق املناقشة من قاضٍ يف احملكمة العليا ). املكسيك(وترأس فريق املناقشة لويس ألفونسو دي آلبا   - ٥٤
 وممثلة عن الفريق الدويل العامل املعين بأسرى احلرب والرهـائن واألشـخاص          يف أذربيجان، وفاء الدين إباييف؛    

املفقودين يف القتال يف أرمينيا، كارين ميناسيان؛ وممثلة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، كوردوال دروجـي؛                
 املعهد الـدويل    وممثل عن أكادميية جنيف للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، ماركو ساسويل؛ وممثل عن            

  .للقانون اإلنساين، ميشيل فويت؛ وممثلة عن اللجنة الدولية املعنية باملفقودين، كاترين بومبريجري

  :ويف املناقشة التفاعلية اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة  - ٥٥

) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(ان أذربيجان واألرجنتني وباكست: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
  ؛)باسم االحتاد األورويب(وفرنسا 

  ، تركيـا، قـربص،     ) اإلسـالمية  - مجهوريـة   (إسرائيل، إيـران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  املغرب، اليونان؛

نـسان  اجمللس االستشاري حلقوق اإل   : املراقبان عن املؤسستني الوطنيتني التاليتني حلقوق اإلنسان        )ج(  
  ؛)غواتيماال(واهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان ) املغرب(

مؤسسة احلكيم، رابطة املواطنني العامليني، معهـد       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، )أيضاً باسم جملس الـسلم العـاملي      (القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز الدعوة حلقوق اإلنسان والسالم          
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، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، رابطة       )أيضاً باسم املعهد الدويل للسلم    (  األورويب للعالقات العامة     االحتاد
حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، احلركة الدولية ملناهضة التمييز والعنصرية، جلنة أمريكـا الالتينيـة               

  .للدفاع عن حقوق املرأة

الـسيدة  : اب أعضاء فريق املناقشة التالية أمساؤهم عن األسئلة وقدموا تعليقـات          ويف اجللسة ذاهتا، أج     - ٥٦
  مث قـدم رئـيس فريـق املناقـشة         . بومبريجري، السيد فويت، السيد ساسويل، السيد إباييف، السيدة دروجـي         

  .مالحظاته اخلتامية

ة السورية وسري النكا واملغرب يف ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو كل من اجلزائر واجلمهورية العربي  - ٥٧
  .إطار ممارسة حق الرد

  .ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أدىل ببيان ممثال اجلزائر واملغرب يف إطار ممارسة حق الرد مرة ثانية  - ٥٨

   املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح- باء 

، قدمت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع         سبتمرب/ أيلول ٩، املعقودة يف    ٣يف اجللسة     - ٥٩
  .(A/HRC/9/3)املسلح، راديكا كوماراسوامي، تقريرها 

، يف اليوم ذاته، أدىل املذكورون أدنـاه ببيانـات   ٤وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف الدورة      - ٦٠
  :وطرحوا أسئلة على املمثلة اخلاصة

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إندونيـسيا، إيطاليـا،        : ول األعضاء يف اجمللس   ممثلو الد   )أ(  
باسـم االحتـاد   (، بنغالديش، مجهورية كوريا، سويسرا، شيلي، فرنسا        )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  
  ية؛، الفلبني، كندا، مصر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال)األورويب

آيسلندا، بلجيكا، جورجيا، سري النكا، السودان، السويد، العراق، : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  فييت نام، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ميامنار، النرويج، نيبال؛

  اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  

جلنة احلقوقيني الكولومبية، احلركة الدولية للدفاع      : راقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     امل  )د(  
عن األطفال، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبيـة،              

  .مؤمتر العامل اإلسالمي

  .ة عن األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتاميةويف اجللسة ذاهتا، أجابت املمثلة اخلاص  - ٦١
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   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- جيم 

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

سبتمرب، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات           / أيلول ٩، املعقودة يف    ٤يف اجللسة     - ٦٢
  .Add.1) و(A/HRC/9/9سية للسكان األصليني، جيمس أنايا، تقريره األسا

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل إكوادور، بوصفها البلد املعين، ببيان  - ٦٣

  وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل املذكورون أدنـاه ببيانـات وطرحـوا أسـئلة علـى                    - ٦٤
  :املقرر اخلاص

  ، املكسيك؛)باسم االحتاد األورويب(الربازيل، بوليفيا، فرنسا :  يف اجمللسممثلو الدول األعضاء  )أ(  

  .النرويج، نيوزيلندا: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

سبتمرب، أدىل املـذكورون    / أيلول ١٠ املعقودة يف    ٥وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة           - ٦٥
  :ى املقرر اخلاصأدناه ببيانات وطرحوا أسئلة عل

  االحتاد الروسـي، إندونيـسيا، شـيلي، الـصني، الفلـبني،           : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  كندا، نيجرييا؛

، بوتسوانا، بريو، اجلزائر، جورجيـا،      ) اإلسالمية - مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، نيبال؛الدامنرك، غواتيماال، فنلندا، كولومبيا، كينيا

  جلنة نيوزيلندا حلقوق اإلنسان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحـة عمليـات        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
العاملي، اجمللس اهلندي   اإلخالء، جلنة احلقوقيني الكولومبية، جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس            

  .ألمريكا اجلنوبية، مجعية الشعوب املهدَّدة باالنقراض

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ٦٦

  .سبتمرب، أدىل ممثل بريو ببيان يف إطار ممارسة احلق يف الرد/ أيلول١٠، املعقودة يف ٦ويف اجللسة   - ٦٧

اص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على      املقرر اخل 
  )املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية(التمتع حبقوق اإلنسان 

سبتمرب، قدم املقرر اخلاص املعين بالنفايات الـسمية، أوكيـشيكوو          / أيلول ٩، املعقودة يف    ٤يف اجللسة     - ٦٨
  .Add.1-2) و(A/HRC/9/22و، تقريره إيبيان
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  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مجهورية ترتانيا املتحدة، بوصفها البلد املعين، ببيان  - ٦٩

أيـضاً باسـم اجملموعـة      ( )٣(وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ممثل كل من كوت ديفوار             - ٧٠
  .ان وطرحا أسئلة على املقرر اخلاصببي) باسم االحتاد األورويب(وفرنسا ) األفريقية

سبتمرب، أدىل املـذكورون    / أيلول ١٠ املعقودة يف    ٥وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة           - ٧١
  :أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص

ديش، الـصني،   ، بنغال )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  غانا، نيجرييا؛

  اجلزائر وكينيا؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

  .االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان: مراقب عن منظمة غري حكومية  )ج(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ٧٢

  نسان والتضامن الدويلاخلبري املستقل املعين حبقوق اإل

، قدمت السيدة غولنارا شاهينيان، املقررة اخلاصـة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٠، املعقودة يف    ٦يف اجللسة     - ٧٣
املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتـضامن                 

  .(A/HRC/9/10)الدويل، رودي حممد رزقي، 

  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثلو جيبويت والصني وغانا وكوبا ونيكاراغوا ببيانات وطرحـوا أسـئلة علـى                   - ٧٤
  .املقررة اخلاصة

  املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه

نارا شاهينيان، املقررة اخلاصـة     ، قدمت السيدة غول   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٠، املعقودة يف    ٦يف اجللسة     - ٧٥
  ).A/HRC/9/20(املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، تقريرها 

  :ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على املقررة اخلاصة  - ٧٦

  باسـم  (ومـصر  )  اإلسـالمي باسم منظمة املـؤمتر (باكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس    )أ(  
  ؛)اجملموعة األفريقية

  .أرمينيا: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  
                                                      

 .دولة لديها صفة املراقب تتحدث باسم دول أعضاء يف اجمللس  )٣( 
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  سبتمرب، أجابـت املقـررة اخلاصـة عـن األسـئلة وقـدمت             / أيلول ١٢، املعقودة يف    ٨ويف اجللسة     - ٧٧
  .مالحظاهتا اخلتامية

  األطفال يف املواد اإلباحيةاملقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

سبتمرب، قدمت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال وبغـاء           / أيلول ١٠، املعقودة يف    ٦يف اجللسة     - ٧٨
  .(A/HRC/9/21)األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، جناة جميد معالّ، تقريرها 

  :انات وطرحوا أسئلة على املقررة اخلاصةويف اجللسة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببي  - ٧٩

  باسم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          (شيلي  : ممثل الدولة العضو التالية يف اجمللس       )أ(  
  ؛)البحر الكارييب

  .املغرب: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

  ألسـئلة وقـدمت    سبتمرب، أجابـت املقـررة اخلاصـة عـن ا         / أيلول ١٢، املعقودة يف    ٨ويف اجللسة     - ٨٠
  .مالحظاهتا اخلتامية

   متابعة الدورة االستثنائية املتعلقة بأزمة الغذاء العاملية- دال 

سبتمرب، قدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفيه دي شوتر، / أيلول١٠، املعقودة يف ٥يف اجللسة   - ٨١
  .٧/١- تقريره الشفوي عمالً بالقرار دإ

  :ا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاصويف اجللسة ذاهت  - ٨٢

، الربازيل، مجهوريـة    )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 باسم اجملموعـة (، مصر )باسم حركة عدم االحنياز(، كندا، كوبا )باسم االحتاد األورويب  (كوريا، الصني، فرنسا    

  ، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اهلند، اليابان؛)األفريقية

  .السلفادور: املراقب عن الدولة التالية  )ب(  

 املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل املذكورون أدنـاه         ٦وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة           - ٨٣
  :ببيانات وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص

االحتاد الروسي، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بـنغالديش،       : لدول األعضاء يف اجمللس   ممثلو ا   )أ(  
  جنوب أفريقيا، السنغال، سويسرا، شيلي، الفلبني، ماليزيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛
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 بلجيكا، بوليفيا، تركيـا،     ،) اإلسالمية - مجهورية  (أوغندا، إيران   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
، فييت نام، لكـسمربغ، املغـرب،       )اجلمهورية البوليفارية (اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، السودان، فرتويال      

  ملديف، نيبال، اليمن؛

أيضاً باسـم املكتـب     (مؤسسة كاريتاس الدولية    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
رعاية الطفولة ومنظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية ومركز دراسـات             الكاثوليكي الدويل ل  

اهلجرة بنيويورك واالحتاد اللوثري العاملي، وصندوق الصوميني الكاثوليك السويسري، وهيئـة الفرنسيـسكان             
 العامل الثالث - ، مركز أوروبا )مالدولية، ومنظمة اإلنسانية اجلديدة، ومنظمة الدومينيكان يف خدمة العدالة والسال

، االحتاد )أيضاً باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب واالحتاد العاملي لنقابات العمال(
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين- الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني، منظمة الشمال 

  . أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدَّم مالحظاته اخلتامية أيضاً،٦ويف اجللسة   - ٨٤

 من جدول األعمال واملناقشة ٣التقارير املقدَّمة مبوجب البند   - هاء 
  العامة املتعلقة بالبند املذكور

  التقارير اليت أعدها كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام

سبتمرب، عرضت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان التقارير اليت /أيلول ١٥، املعقودة يف ١٠يف اجللسة   - ٨٥
انظـر  (أعدها كل من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام مبوجب البنود ذات الـصلة                 

  ).الفصول ثالثاً وثامناً وتاسعاً

  ٣املناقشة العامة املتعلقة بالبند 

سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عامة تتعلق بالتقارير املذكورة أعاله / أيلول١٥ودة يف ، املعق١٠يف اجللسة   - ٨٦
  :، ويف أثناء تلك املناقشة، أدىل املذكورون أدناه ببيانات٣وبالبند 

، الربازيل  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (إندونيسيا، باكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتاد األورويب وأرمينيا    (، بوليفيا، شيلي، الصني، فرنسا      )ركة لبلدان املخروط اجلنويب   باسم السوق املشت  (

وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهوريـة     
باسم اجملموعة (، ماليزيا، مصر ) االحنيازباسم حركة عدم(، قطر، كوبا )مولدوفا وجورجيا وكرواتيا وليختنشتاين

  ، اهلند، اليابان؛)األفريقية

إكوادور، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، فييت نام، املغـرب،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  .نيوزيلندا، اليمن

   أدىل املـذكورون    سـبتمرب، / أيلـول  ١٦ املعقـودة يف     ١١وأثناء احلوار الذي أعقب ذلك، يف اجللسة          - ٨٧
  :أدناه ببيانات
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  جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة          : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )أ(  
  حلقوق اإلنسان؛

املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، التحالف : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ب(  
دراسة تنظيم السالم، احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، مؤسسة العاملي ملشاركة املواطنني، جلنة 

أيضاً باسم وكالة املدن (، االحتاد العام للمرأة العربية )الكويكرز(فريدريش إيربت، جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 
 للقضاء على مجيع أشكال التمييز      ، احتاد احلقوقيني العرب، االحتاد الدويل     )املتحدة للتعاون بني الشمال واجلنوب    

 مشروع القانون اإلنـساين،     - العنصري، الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، منظمة التنمية التعليمية الدولية          
احتاد احملامني العرب، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،              

ية التعليمية الدولية، حركة التصاحل الدولية، رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، املعهد             منظمة التنم 
، االحتاد األورويب للعالقات العامة، جملس السالم العـاملي،         )أيضاً باسم جلنة دراسة تنظيم السالم     (الدويل للسلم   

حرير، منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، مجعية الشعوب        االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، منظمة الت      
  .املهدَّدة باالنقراض، مركز دراسات اجملتمع، مؤمتر العامل اإلسالمي

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو إكوادور وإيطاليا وباكستان واجلزائر والعراق واهلند يف إطار ممارسة           - ٨٨
  .حق الرد

  حات واختاذ إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع املقتر- واو 

  ١٩٣٣ و١٩٣٢ يف أوكرانيا عامي اجملاعة الكربىإحياء ذكرى 

سبتمرب، تناول ممثل أوكرانيا الكلمة وبيَّن أن مشروع القرار املتعلق / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٨٩
  . قد ُسِحب١٩٣٣ و١٩٣٢ يف أوكرانيا عامي اجملاعة الكربىبإحياء ذكرى 

  دوناملفقو

 A/HRC/9/L.5سبتمرب، عرض ممثل أذربيجان مـشروع املقـرر         / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٩٠
  .مث انضمت أرمينيا وغواتيماال وكولومبيا إىل البلدان املقدِّمة ملشروع املقرر. املقدم من أذربيجان

لس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمل        ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٩١
  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع املقرر

  ولالطالع علـى الـنص بـصيغته املعتمـدة، انظـر اجلـزء األول،       . وقد اعُتمد املقرر بدون تصويت   - ٩٢
  .٩/١٠١املقرر 
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لقاء املنتجات والنفايات الُسمية واخلطرة بصورة غري مشروعة والية املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإ
  )املقرر اخلاص املعين بالنفايات الُسمية(على التمتع حبقوق اإلنسان 

) باسم اجملموعـة األفريقيـة    (سبتمرب، َعَرض ممثل كوت ديفوار      / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٩٣
ويف . ت ديفوار والذي اشترك يف تقدميه كل من إكوادور وغينيـا           املقدَّم من كو   A/HRC/9/L.3مشروع القرار   

  .وقت الحق، انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار كل من أوروغواي وبوليفيا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا وملديف

وىل ، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقـرتني األ        )باسم اجملموعة األفريقية  (وقام ممثل كوت ديفوار       - ٩٤
  . من منطوق القرار شفويا١٠ً و٥ و٢ و١والثالثة من الديباجة والفقرات 

وكندا واهلند تعليقات عامة وأدلوا ببيانات تعليالً للتصويت قبل ) باسم االحتاد األورويب(وقدم ممثلو فرنسا   - ٩٥
  .التصويت على مشروع القرار

، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار         من النظام الداخلي للجمعية العامة     ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٩٦
  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القرار

  .٩/١ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار . واعُتمد القرار بدون تصويت  - ٩٧

  ني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانجلسة تذكارية مبناسبة الذكرى السنوية الست

  .A/HRC/9/L.6سبتمرب، َعَرض رئيس اجمللس مشروع املقرر / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٩٨

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٩٩
  . امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع املقرراإلدارية واآلثار على 

  .٩/١٠٢ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، املقرر . واعُتمد املقرر بدون تصويت  - ١٠٠

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، املقدَّم  A/HRC/9/L.7سبتمرب، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٠١
، البحرين، بنغالديش، ) اإلسالمية- مجهورية (من كوبا والذي اشترك يف تقدميه كل من إثيوبيا، إندونيسيا، إيران 

 ليشيت الدميقراطية، اجلمهورية العربية السورية، مجهوريـة        - بوليفيا، بيالروس، تونس، اجلزائر، مجهورية تيمور       
رية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، جيبويت، زمبـابوي، سـري النكـا،            كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهو   

  .، فييت نام، اململكة العربية السعودية، نيكاراغوا) البوليفارية- اجلمهورية (السودان، الصني، فرتويال 

ن ويف وقت الحق انضم إىل البلدان املقدِّمة ملشروع القرار كل من إكـوادور والـسنغال والكـامريو                  - ١٠٢
  .وكولومبيا ونيجرييا
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٠٣
  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القرار

  .تعليالً للتصويت قبل التصويتببيان ) بالنيابة عن االحتاد األورويب(وأدىل ممثل فرنسا   - ١٠٤

واعُتمد . أُجري تصويت مسجَّل على مشروع القرار) باسم االحتاد األورويب(وبناًء على طلب ممثل فرنسا   - ١٠٥
  :وقد جرى التصويت كما يلي.  صوتاً، ومل ميتنع أي عضو عن التصويت١٣ صوتاً مقابل ٣٣القرار بأغلبية 

ن، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،         االحتاد الروسي، أذربيجا    :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنـوب أفريقيـا،           
جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، 

   موريـشيوس، نيجرييـا،     ماليزيا، مصر، املكـسيك، اململكـة العربيـة الـسعودية،         
  نيكاراغوا، اهلند؛

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،             :املعارضون
  سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،             

  .هولندا، اليابان

  .٩/٢مدة، انظر اجلزء األول، القرار ولالطالع على النص بصيغته املعت  - ١٠٦

  احلق يف التنمية

مـشروع  ) باسم حركة عدم االحنياز   (سبتمرب، َعَرض ممثل كوبا     / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٠٧
مث انضم إىل . والذي شاركت يف تقدميه الصني) باسم حركة عدم االحنياز( املقدَّم من كوبا A/HRC/9/L.12القرار 
  . املُقدِّمني للقرار كل من أرمينيا وأوروغواي وبنن وغينيا ونيجريياالبلدين

  ، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقـرة الثالثـة مـن            )باسم حركة عدم االحنياز   (وقام ممثل كوبا      - ١٠٨
  .الديباجة شفوياً

  يا ببيانني تعليالً للتـصويت     وكندا تعليقات عامة وأدل   ) باسم االحتاد األورويب  (وقدَّم ممثل كل من فرنسا        - ١٠٩
  .قبل التصويت

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١١٠
  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القرار

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء       . ملنقحة شفوياً واعُتمد القرار بدون تصويت، بصيغته ا       - ١١١
  .٩/٣األول، القرار 
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  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املُتخذة من جانب واحد

مـشروع  ) باسم حركة عدم االحنياز   (سبتمرب، َعَرض ممثل كوبا     / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١١٢
مث انضم إىل البلد املقدِّم ملشروع القرار كل ). باسم حركة عدم االحنياز(م من كوبا ، املقدA/HRC/9/L.13َّالقرار 

  .من أرمينيا وأوروغواي والصني وغينيا

  . وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١١٣

  لقـرار  واعُتمـد مـشروع ا    . وبناًء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجَّل على مشروع القرار            - ١١٤
  :وقد جرى التصويت كما يلي.  صوتاً وامتناع عضوين١١ صوتاً مقابل ٣٣بأغلبية 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،             :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنـوب أفريقيـا،           

سنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، جيبويت، زامبيا، ال
   اهلند؛ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا،

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة            :املعارضون
  العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان؛لربيطانيا 

  .البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا  :املمتنعون

  .٩/٤ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار   - ١١٥

  حقوق اإلنسان للمهاجرين

، A/HRC/9/L.14ار سبتمرب، َعَرض ممثل املكسيك مشروع القـر / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١١٦
املقدم من املكسيك والذي اشترك يف تقدميه كل من األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، بوليفيا، بـريو، تركيـا،                 

  .، كوبا، مصر، نيكاراغوا، هاييت) البوليفارية- اجلمهورية (تونس، اجلزائر، غواتيماال، الفلبني، فرتويال 

كل من أرمينيا، إندونيسيا، الربازيل، بنن، سري النكا، الـسلفادور،      مث انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار         - ١١٧
  .السنغال، شيلي، صربيا، غواتيماال، غينيا، كوستاريكا، كولومبيا، موزامبيق، نيجرييا

  .  شفويا٤ً و٢وقام ممثل املكسيك، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقرتني   - ١١٨

  . للتصويت قبل التصويتوأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً  - ١١٩

  .٩/٥ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار . واعُتمد القرار بدون تصويت  - ١٢٠



A/HRC/9/28 
Page 77 
 

متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على       
  إعمال احلق يف الغذاء للجميع

 املقدم  A/HRC/9/L.15سبتمرب، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٢١
  .من كوبا

وقد اشترك يف تقدمي مشروع القرار كل من أذربيجان، أملانيا، أنغوال، أوروغـواي، أوغنـدا، إيـران                   - ١٢٢
ل، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، ، آيرلندا، إيطاليا، البحرين، الربتغا) اإلسالمية- مجهورية (

البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو، تركيا، تشاد، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريـا الـشعبية               
نكا، سلوفينيا، الدميقراطية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جيبويت، زامبيا، سري ال

، ) البوليفاريـة  -اجلمهورية  (سنغافورة، السودان، سويسرا، غابون، غواتيماال، غينيا، فرنسا، الفلبني، فلسطني، فرتويال           
فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، الكامريون، كرواتيا، الكونغو، كينيا، لكسمربغ، ليسوتو، ماليزيا، مدغـشقر،              

ة السعودية، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا،         املغرب، املكسيك، اململكة العربي   
  .هاييت، هندوراس، هولندا

مث انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار كل من االحتاد الروسي، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، الربازيل، بنما،          - ١٢٣
، جنوب أفريقيـا، الـسنغال، صـربيا، غانـا، غينيـا،      بنن، بوروندي، تونس، اجلبل األسود، مجهورية كوريا      

  .كوستاريكا، مصر، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، اليابان

  .وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٢٤

  .٩/٦تَمدة، انظر اجلزء األول، القرار ولالطالع على النص بصيغته املع. واعُتِمد القرار بدون تصويت  - ١٢٥

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية

 A/HRC/9/L.17سبتمرب، عرض ممثل غواتيماال مشروع القـرار        / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٢٦
وروغواي، إيطاليا،  املقدَّم من غواتيماال واملكسيك والذي اشترك يف تقدميه كل من االحتاد الروسي، األرجنتني، أستراليا، أ              

، ) البوليفارية-  اجلمهورية(الربازيل، بوليفيا، بريو، اجلبل األسود، الدامنرك، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرتويال 
  .فنلندا، قربص، كوبا، النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، اليونان

 كل من أرمينيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، بنما، البوسنة واهلرسك،  مث انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار       - ١٢٧
  .كرواتيا، كوستاريكا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٢٨
  .راراإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع الق

  .٩/٧ولالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظر اجلزء األول، القرار . وقد اعُتِمد القرار بدون تصويت  - ١٢٩
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  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
م ، املقدA/HRC/9/L.20َّسبتمرب، عرض ممثل كندا مشروع القرار   / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٣٠

من كندا والذي اشترك يف تقدميه كل من األرجنتني، إسبانيا، إستونيا، أملانيا، أوروغواي، آيرلنـدا، آيـسلندا،                 
إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة واهلرسك، بريو، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التـشيكية،              

سابقة، الدامنرك، رومانيا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد،      مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال     
سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كينيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،              

يـا،  مالطة، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغار            
  .هولندا، اليابان، اليونان

مث انضم إىل البلدان املقدِّمة ملشروع القرار كل من أستراليا، ألبانيا، بولندا، مجهورية مولدوفا، صـربيا،                  - ١٣١
  .كوستاريكا، كولومبيا، ملديف

  . شفويا٧ً و٣وقام ممثل كندا، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقرتني   - ١٣٢
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ة  ووفقاً للماد   - ١٣٣

  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتِّبة على مشروع القرار
 انظـر   ولالطالع على النص بصيغته املُعتَمدة،    . وقد اعُتِمد القرار بدون تصويت، بصيغته املنقّحة شفوياً         - ١٣٤

  .٩/٨اجلزء األول، القرار 
  محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح

، A/HRC/9/L.21، عرض ممثل مصر مشروع القرار ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ١٣٥
ة، أوروغـواي،   املقدَّم من مصر والذي اشترك يف تقدميه كل من األرجنتني، إكوادور، اإلمارات العربية املتحـد              

أوغندا، باكستان، البحرين، الربازيل، تونس، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية،            
زامبيا، زمبابوي، السودان، سويسرا، شيلي، عمان، قطر، كوبا، كوت ديفوار، الكويت، كينيا، مايل، املغرب،              

  .يتانيا، نيجرييا، اليمناملكسيك، اململكة العربية السعودية، مور
 - مجهورية (مث انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار كل من االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، أنغوال، إيران   - ١٣٦

، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بريو،             )اإلسالمية
املتحدة، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، جنوب أفريقيا، جيبويت، سري النكا، الـسنغال،            مجهورية ترتانيا   

الصومال، العراق، غابون، غواتيماال، غينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، الكامريون، كوستاريكا، الكونغو، ليسوتو،            
  .ماليزيا، ملديف، موزامبيق، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، اليونان

  .١٠ شفوياً وحبذف الفقرة ٩ و٦ و٢ و١وقام ممثل مصر، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقرات   - ١٣٧
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٣٨

  .وع القراراإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتِّبة على مشر
ولالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظـر       . وقد اعُتِمد القرار بدون تصويت، بصيغته املنقّحة شفوياً         - ١٣٩

  .٩/٩اجلزء األول، القرار 
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  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

، املقدَّم من   A/HRC/9/L.22سبتمرب، عرض ممثل سويسرا مشروع القرار       / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     -١٤٠
سويسرا والذي اشترك يف تقدميه كل من األرجنتني، إكوادور، أوغندا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة 

 ليشيت الدميقراطية، مجهوريـة مقـدونيا       -واهلرسك، بولندا، بريو، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية تيمور          
سابقة، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيماال، فنلندا، قربص،            اليوغوسالفية ال 

كرواتيا، كندا، الكونغو، لكسمربغ، ليختنشتاين، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،          
  .ليونانالنرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، ا

مث انضم إىل البلدان املقدِّمة ملشروع القرار كل من األردن، أستراليا، إستونيا، أملانيا، أوكرانيا، الربازيل،                 - ١٤١
  .مجهورية مولدوفا، السنغال، صربيا، غينيا، فرنسا، التفيا، مايل، ملديف

  .وأدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٤٢

  .٩/١٠ولالطالع على النص بصيغته املُعتَمدة، انظر اجلزء األول، القرار . ِمد القرار بدون تصويتوقد اعُت  -١٤٣

  احلق يف معرفة احلقيقة

، A/HRC/9/L.23سبتمرب، عرض ممثل األرجنتني مشروع القرار       / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٤٤
ن أذربيجان، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، أوروغواي، آيرلندا، املقدَّم من األرجنتني والذي اشترك يف تقدميه كل م  

إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية مقدونيا            
غينيا، فرنـسا،   اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، غواتيماال،           

، قربص، كرواتيا، كندا، كوبا، كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، مصر، اململكـة           ) البوليفارية - اجلمهورية  (فرتويال  
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هاييت، هنغاريا، اليونان

ا، باراغواي، بنن، بولندا، اجلبل األسود، السويد، مث انضم إىل البلدان املقدِّمة للقرار كل من أرمينيا، أملاني  - ١٤٥
  .صربيا، غينيا، فنلندا، كوستاريكا، ملديف، نيكاراغوا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار             ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٤٦
  .ة على مشروع القراراإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتِّب

  .٩/١١ولالطالع على النص بصيغته املُعتَمدة، انظر اجلزء األول، القرار . وقد اعُتِمد القرار بدون تصويت  -١٤٧

  األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان

 A/HRC/9/L.25سبتمرب، عرض ممثل الربازيل مـشروع القـرار         / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٤٨
قدَّم من الربازيل والذي اشترك يف تقدميه األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، بنما، بوليفيا، بريو، سري النكـا،                امل

  .، كولومبيا، نيكاراغوا، هندوراس) البوليفارية- اجلمهورية (شيلي، فرتويال 
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، تايلند، سويسرا، كوستاريكا، مث انضم إىل البلدان املقدِّمة ملشروع القرار أملانيا، أنغوال، إيطاليا، الربتغال  - ١٤٩
  .املغرب، املكسيك، هاييت، اليونان

  .وقدَّم ممثل كوبا تعليقاً عاماً  - ١٥٠

  ولالطالع هلى الـنص بـصيغته املعتمـدة، انظـر اجلـزء األول،             . وقد اعُتمد القرار بدون تصويت      - ١٥١
  .٩/١٢القرار 

   املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطهامشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام

 A/HRC/9/L.26سبتمرب، عرض ممثل الربازيل مـشروع القـرار         / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ١٥٢
املقدَّم من الربازيل والذي اشترك يف تقدميه إكوادور، أوروغواي، بنما، بوركينا فاسو، بوليفيا، شيلي، الكامريون، 

  .غو، مصر، املغرب، نيكاراغواكولومبيا، الكون

مث انضم إىل البلدان املقدِّمة ملشروع القرار إيطاليا، الربتغال، تـونس، الـسويد، سويـسرا، فنلنـدا،                   - ١٥٣
  .كوستاريكا، النمسا، هاييت، هولندا، اليونان

ثـة واخلامـسة    وقام ممثل الربازيل، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح العنوان والفقـرات األوىل والثال              - ١٥٤
  . من منطوق القرار٥ و٤ و٣ يف الديباجة وعدَّل الفقرات ٢ و١والسادسة شفوياً، وأدرج الفقرتني 

  .وأدىل ممثل كل من إندونيسيا وبنغالديش ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٥٥

يغته املعتمدة، انظـر    ولالطالع على النص بص   . وقد اعُتمد القرار بدون تصويت، بصيغته املنقحة شفوياً         - ١٥٦
  .٩/١٣اجلزء األول، القرار 

  ٣تعليل التصويت قبل التصويت مبوجب املادة 

  .أدىل ممثل كل من االحتاد الروسي واليابان ببيان يف هذا الشأن  - ١٥٧

   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- رابعاً 
   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- ألف 

سبتمرب، قدَّمت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق اإلنـسان يف           / أيلول ١٦، املعقودة يف    ١١سة  يف اجلل   - ١٥٨
  ).Add.1 وA/HRC/9/13(السودان، سيما مسر، تقريرها 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل السودان، بوصفه البلد املعين، ببيان  - ١٥٩

  :ة ذاهتا، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلةوأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللس  - ١٦٠
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باسـم منظمـة املـؤمتر      (االحتاد الروسي، أملانيا، باكـستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، كندا، كوبا، مصر )باسم االحتاد األورويب  (، بنغالديش، بوركينا فاسو، زامبيا، شيلي، الصني، فرنسا         )اإلسالمي

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       )باسم اجملموعة العربية  (، املغرب   )عة األفريقية باسم اجملمو (
  هولندا، اليابان؛ 

آيرلندا، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، السويد، كوستاريكا،       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  .النرويج، نيوزيلندا

سبتمرب، أدىل املذكورون   / أيلول ١٦ املعقودة يف    ١٢فاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة       وأثناء احلوار الت    - ١٦١
  :أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة

  األردن، البحرين، سويسرا، قطر، ماليزيا؛: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

، تونس، اململكـة    )ية اإلسالم - مجهورية  (أستراليا، أوغندا، إيران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  العربية السعودية؛

منظمة العفو الدولية، هيئـة التـضامن للنـساء         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
أيضاً (األفريقيات، منظمة رصد حقوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان              

  ).هضة التعذيبباسم املنظمة العاملية ملنا

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجابت املقررة اخلاصة عن األسئلة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية  - ١٦٢

   من جدول األعمال٤ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

، وأدىل خـالل    ٤سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        / أيلول ١٦، املعقودة يف    ١٢يف اجللسة     - ١٦٣
  :اقشة املذكورون أدناه ببياناتهذه املن

باسـم  (االحتاد الروسي، باكستان، بوليفيا، سويسرا، شـيلي        : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتاد األورويب وأرمينيـا وألبانيـا       (، غانا، فرنسا    )جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

ل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك واجلب
  ، كندا، كوبا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، بولندا، اليابان؛)وكرواتيا وليختنشتاين

 - مجهورية  (يران  إستونيا، اإلمارات العربية املتحدة، أوزبكستان، إ     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
، آيرلندا، بلجيكا، بولندا، بيالروس، اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جورجيـا،            )اإلسالمية

  ، قريغيزستان، كازاخستان، التفيا، ليتوانيا، اليمن؛) البوليفارية- اجلمهورية (رومانيا، العراق، فرتويال 

  جامعة الدول العربية؛: لية التاليةاملراقب عن املنظمة احلكومية الدو  )ج(  
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 - املركز اآلسيوي للموارد القانونية، مركز أوروبا       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
أيضاً باسم حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب واالحتاد العاملي لنقابـات              (العامل الثالث   

، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، االحتاد الـدويل للقـيم           )ية الدولية للسلم واحلريات   العمال والرابطة النسائ  
  .، احتاد العمل النسائي)أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي ومركز التحقيق(اإلنسانية واألخالقية 

ملراقبون عـن املنظمـات غـري       سبتمرب، وخالل املناقشة العامة، أدىل ا     / أيلول ١٧، املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     -١٦٤
اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنمية، مؤسسة الزبري اخلريية، احتاد احلقـوقيني     : احلكومية التالية ببيانات  

أيضاً باسم منظمة تضمان الشعوب من أجل الدميقراطية القائمة علـى       (العرب، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       
، الطائفة البهائية الدولية، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مؤسسة النهوض بالطفل، جلنة احلقـوقيني               )شاركةامل

الكولومبية، االحتاد األورويب للعالقات العامة، هيئة الفرنسيسكان الدولية، مجعية حواء للمرأة، منظمـة رصـد حقـوق              
ية التعليمية الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، رابطة حقـوق           اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدولية، منظمة التنم     

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي    (اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية            
 العنصري، منظمة التحرير، االحتاد اللـوثري       ، املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       )حلقوق اإلنسان والتنمية  

، رابطة مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية،      )أيضاً باسم احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية        (العاملي  
نصرية وتوطيـد   ، حركة مناهضة الع   )أيضا باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية     (منرب احملامني من أجل جمتمع دميقراطي       

أيضاً باسم (اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، مجعية الشعوب املهددة باالنقراض  -الصداقة فيما بني الشعوب، الشمال 
املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد              

، مركز دراسات اجملتمع، جملس منظمات العمل التطوعي يف السودان، االحتاد العـام للمـرأة               )الصداقة فيما بني الشعوب   
، هيئة رصد األمم    )أيضاً باسم مؤسسة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية        (السودانية، احتاد احلقوقيني العرب     

  .املتحدة، مؤمتر العامل اإلسالمي، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

ويف اجللسة ذاهتا، ويف إطار ممارسة حق الرد، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسي، إثيوبيـا، أفغانـستان،             - ١٦٥
، باكستان، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، جورجيا، زمبابوي،        ) اإلسالمية - مجهورية  (أوزبكستان، إيران   

  . ، اهلند، هولندا، اليابانرميامنا، املغرب، سري النكا، السودان، الصني، العراق، فرنسا، كولومبيا

ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، ويف إطار ممارسة حق الرد مرة ثانية، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسي ومجهورية   - ١٦٦
  .كوريا الشعبية الدميقراطية وجورجيا

  . إطار ممارسة حق الرد، املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل ممثل اجلزائر ببيان يف١٤ويف اجللسة   - ١٦٧

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو اجلزائر واملغرب واليابان يف إطار ممارسة حق الرد مرة ثانية  - ١٦٨

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا–جيم 

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان

مـشروع القـرار   ) باسم اجملموعة األفريقيـة (ض ممثل مصر  سبتمرب، عر / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     -١٦٩
A/HRC/9/L.2     والذي اشترك يف تقدميه كل     ) باسم االحتاد األورويب  (وفرنسا  ) باسم اجملموعة األفريقية  (، املقدم من مصر
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يكية، الدامنرك، رومانيـا،    من إسبانيا، إستونيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية التش           
، ليتوانيا، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا        غسلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فنلندا، قربص، التفيا، لكسمرب      

  .الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان

ا، تركيـا، مجهوريـة مقـدونيا       مث انضم يف مرحلة الحقة إىل البلدان املقدمة للمشروع كل من أسترالي             - ١٧٠
  .اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، سويسرا، اليابان

 ١٢ و ٨ و ٧ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢، لدى تقدمي القرار، بتنقيح الفقرات       )باسم اجملموعة األفريقية  (وقام ممثل مصر      - ١٧١
  .١٣أدرج فقرة جديدة  من منطوق القرار و١٣ من الديباجة والفقرة ٤ شفوياً وحبذف الفقرة ١٩ و١٥ و١٤و

  .تعليقاً عاماً قبل التصويت) باسم االحتاد األورويب(وقدم ممثل فرنسا   - ١٧٢

  .وأدىل ممثل السودان، بوصفه البلد املعين، ببيان  - ١٧٣

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٧٤
  .واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القراراإلدارية 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء       . واعتمد القرار بدون تصويت بصيغته املنقحة شفوياً        - ١٧٥
  .٩/١٧األول، القرار 

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان –خامساً 
   إجراء تقدمي الشكاوى- ألف 

سبتمرب، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجـراء  / أيلول٢٣ و١٥، املعقودتني يف ٢٠ و ٩  يف اجللستني   - ١٧٦
  . تقدمي الشكاوى

: سبتمرب، ألقى الرئيس بياناً بشأن نتائج اجللستني، قال فيه ما يلي/ أيلول٢٣، املعقودة يف ٢٠ويف اجللسة   - ١٧٧
ق اإلنسان يف ملديف ويف تركمانستان مبوجـب        نظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلستني مغلقتني، يف حالة حقو         "

وقرر اجمللس وقف النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف ملديف، وقرر . ٥/١إجراء تقدمي الشكاوى وفقاً لقرار اجمللس 
  ".اإلبقاء على حالة حقوق اإلنسان يف تركمانستان قيد االستعراض

  ل من جدول األعما٥ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

  . سبتمرب، عقد اجمللس مناقشة عامة بشأن هيئات وآليات حقوق اإلنسان/ أيلول١٧، املعقودة يف ١٤يف اجللسة   - ١٧٨

، )كوبا(ويف تلك اجللسة قدم رئيس اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، ميغويل ألفونسو مارتيرت      - ١٧٩
  . تقريره الشفوي
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  .، تقريره الشفوي)األردن(ئيس احملفل االجتماعي، موسى بريزات ويف اجللسة ذاهتا، قدم ر  - ١٨٠

  : ، أدىل املذكورون أدناه ببيانات٥وأثناء املناقشة العامة املتعلقة بالتقريرين الشفويني املشار إليهما أعاله وبالبند   - ١٨١

باسم (، باكستان   االحتاد الروسي، أذربيجان، إندونيسيا، أنغوال    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
أيضاً باسم احملفـل املعـين بـالتثقيف    (، الربازيل، بنغالديش، مجهورية كوريا، سويسرا      )منظمة املؤمتر اإلسالمي  

باسم االحتاد األورويب وأرمينيا وألبانيـا وأوكرانيـا     (، شيلي، الصني، فرنسا     )والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
جلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا        وآيسلندا والبوسنة واهلرسك وتركيا وا    
  ، نيجرييا، اهلند، اليابان؛ )باسم اجملموعة األفريقية(، ماليزيا، مصر )وجورجيا وصربيا وكرواتيا وليختنشتاين

م األرجنـتني   أيضاً باس (، التفيا   ) البوليفارية - اجلمهورية  (فرتويال  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
وأرمينيا وأستراليا وإكوادور وأوروغواي وأوكرانيا وآيسلندا وباراغواي وبريو وتركيا واجلبل األسود ومجهورية            
كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وزامبيا وصربيا وغواتيماال وكرواتيا وكندا وكولومبيا واملكسيك      

  ، املغرب؛)وملديف والنرويج ونيوزيلندا

رابطة املواطنني العامليني، املكتب األورويب ألقـل       : ن عن املنظمات غري احلكومية التالية     املراقبو  )ج(  
أيضاً باسم منظمة التنميـة    (اللغات استخداماً، االحتاد األورويب للعالقات العامة، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية           

، منظمة التنمية التعليمية، املعهد الدويل للسلم، احلركـة         )ديانالتعليمية الدولية والرابطة الدولية للتعاون بني األ      
أيضاً باسم منظمة (الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، املنظمة الدولية للحق يف التعلم وحرية التعليم 
بطة الدولية للتعاون سوكا غاكاي الدولية والتحالف النسائي الدويل واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني والرا

بني األديان واحتاد الطالب املسيحي العاملي واجمللس الدويل للمرأة واالحتاد الدويل للجامعيات واملكتب الكاثوليكي 
الدويل لرعاية الطفولة ومجعية القلوب الرحيمة واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ومعهد 

 احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركـة الدوليـة           - رومانا  التركيب الكوكيب وباكس    
العامليـة، جملـس    " اإلسبريانتو"، نادي القلم الدويل، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، رابطة          )للطالب الكاثوليك 

  . السالم العاملي

   االستعراض الدوري الشامل- سادساً 
سبتمرب، جرى اختيار أعضاء اجملموعة الثالثية للدورات الثالثة والرابعة / أيلول٨ يف ، املعقودة٢يف اجللسة   - ١٨٢

  ).انظر املرفق السابع (٥/١من قرار اجمللس ) د(١٨واخلامسة لالستعراض الدوري الشامل وفقاً للفقرة 

   من جدول األعمال٦املناقشة العامة املتعلقة بالبند 

  سبتمرب، أجرى اجمللـس مناقـشة عامـة حـول االسـتعراض            / أيلول ١٧، املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ١٨٣
  .الدوري الشامل

  .ويف اجللسة ذاهتا، ألقى رئيس اجمللس بياناً  - ١٨٤
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باكـستان  : ، أدىل ممثلو الدول األعضاء التالية يف اجمللس ببيانـات         ٦وأثناء املناقشة العامة املتعلقة بالبند        - ١٨٥
باسم االحتاد األورويب وأرمينيا وألبانيا وأوكرانيا وآيـسلندا والبوسـنة          (رنسا  ، ف )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا وصـربيا             
  ).باسم اجملموعة األفريقية(، مصر )وكرواتيا

  :سبتمرب، أدىل املذكورون أدناه ببيانات/ أيلول١٨ املعقودة يف ١٦وأثناء املناقشة العامة، يف اجللسة   - ١٨٦

  سويسرا، الصني، كوبا، املكسيك، نيجرييا، اهلند؛: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

  رومانيا وسري النكا؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

  كوفونية؛املنظمة الدولية للفران: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  

  جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )د(  

منظمة العفو الدولية، املنتدى اآلسـيوي حلقـوق        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
قص املناعة املكتسب، احتـاد     متالزمة ن /اإلنسان والتنمية، الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشرية        

، منظمة رصد حقوق اإلنسان، )أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية(املرأة وتنظيم األسرة 
  .، هيئة رصد األمم املتحدة)أيضاً باسم الطائفة البهائية الدولية(اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان 

  ٨/١متابعة بيان الرئيس 

  سبتمرب، عرض الرئيس مـشروع بيـان يتعلـق مبتابعـة بيـان            / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٣لسة  يف اجل   - ١٨٧
  .٨/١الرئيس 

  .وقدم ممثل كلّ من االحتاد الروسي وباكستان تعليقات عامة على البيان  - ١٨٨

  ولالطالع على النص بصيغته املعتمـدة، انظـر اجلـزء األول،           . واعُتمد مشروع البيان بدون تصويت      - ١٨٩
  .٩/٢. /ر. ب

   حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى- سابعاً 
  ٣/١-  متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان د إ- ألف 

سبتمرب، ألقى األسقف ديسموند توتو بياناً حول تقريـر البعثـة           / أيلول ١٨، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ١٩٠
  .٣/١- وفقاً ملا طلبه اجمللس يف قراره د إ) A/HRC/9/26(حانون الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق يف بيت 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كل من إسرائيل وفلسطني ببيان، وذلك بوصفهما البلدين أو الطرفني املعنيني  - ١٩١

  : وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة  - ١٩٢
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، البحـرين،   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (األردن، باكستان   : ثلو الدول األعضاء يف اجمللس    مم  )أ(  
، )باسم حركة عدم االحنياز   (، كوبا   )باسم االحتاد األورويب  (بنغالديش، جنوب أفريقيا، السنغال، الصني، فرنسا       

  ، املكـسيك، اململكـة     )لعربيـة باسـم اجملموعـة ا    (، املغـرب    )أيضاً باسم اجملموعة األفريقية   (ماليزيا، مصر   
  العربية السعودية؛

، تـونس،   ) اإلسالمية - مجهورية  (اإلمارات العربية املتحدة، إيران     : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، سري النكا، السودان، العراق، عمـان، قطـر،               

  نيا، نيوزيلندا، اليمن؛الكويت، موريتا

  منظمة املؤمتر اإلسالمي؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  

معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، هيئـة       : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )د(  
  .رصد األمم املتحدة

  وند توتو مالحظاهتما اخلتامية وأجابـا      ويف اجللسة ذاهتا، قدَّم كلّ من كريستني شنكني واألسقف ديسم           - ١٩٣
  .عن األسئلة

   من جدول األعمال٧ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

سبتمرب، أدىل ببيان ممثل كل مـن إسـرائيل   / أيلول١٨ املعقودة يف ١٥خالل املناقشة العامة، يف اجللسة     - ١٩٤
  .و األطراف املعنيةواجلمهورية العربية السورية وفلسطني، بوصفها البلدان أ

باسم االحتـاد  (، أدىل ببيان ممثل كل من فرنسا ٧ويف اجللسة ذاهتا، وخالل املناقشة العامة املتعلقة بالبند        - ١٩٥
األورويب وأرمينيا وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             

باسـم  (، مصر   )باسم حركة عدم االحنياز   (، كوبا   )جورجيا وكرواتيا وليختنشتاين  السابقة ومجهورية مولدوفا و   
  ).اجملموعة األفريقية

  : املعقودة يف اليوم ذاته، أدىل املذكورون أدناه ببيانات١٦وأثناء املناقشة العامة، يف اجللسة   - ١٩٦

باسم منظمـة املـؤمتر     (ان  االحتاد الروسي، إندونيسيا، باكست   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ؛)باسم اجملموعة العربية(، البحرين، سويسرا، مصر، املغرب )اإلسالمي

، تركيا، تونس، اجلزائر، الـسودان،      ) اإلسالمية - مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  عمان، الكويت، املغرب، اليمن؛

رابطة التعليم العاملي، جملس التنسيق للمنظمـات       : ةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي       )ج(  
أيضاً باسـم احتـاد     (، الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني      )الدويل" بناي بريث "أيضاً باسم جملس    (اليهودية  
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، املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املركز اإليراين لبحوث النخبـة،              )احلقوقيني العرب 
  . اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، هيئة رصد األمم املتحدة- شمال ال

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- جيم 

انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن التوغالت العسكرية اإلسـرائيلية يف األرض           : ٣/١- متابعة القرار د إ   
  تلة وقصف بيت حانونالفلسطينية احمل

) باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     (سبتمرب، عرض ممثل باكستان     / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     - ١٩٧
والذي اشترك يف تقدميه كل     ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، املقدم من باكستان     A/HRC/9/L.8مشروع القرار   

  ).باسم اجملموعة العربية(واملغرب ) باسم اجملموعة األفريقية(من مصر 

   - اجلمهوريـة   (ويف وقت الحق انضم إىل مقدمي القرار كل مـن بـيالروس والـسنغال وفرتويـال                   - ١٩٨
  .وكوبا) البوليفارية

  . شفويا٢ً، لدى تقدميه مشروع القرار، بتنقيح الفقرة )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وقام ممثل باكستان   - ١٩٩

أيضاً باسم أملانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا واململكـة املتحـدة           (هولندا  وأدىل ممثال كندا و     - ٢٠٠
  .ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت) لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  واعتمد مـشروع القـرار     . وبناًء على طلب ممثل هولندا، أُجري تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار            - ٢٠١
  :وقد جرت عملية التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٥ أصوات، وامتناع ٩صوتاً مقابل  ٣٢بأغلبية 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،             :املؤيدون
باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنـوب أفريقيـا،           

لسنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيـا،          جيبويت، زامبيا، ا  
  مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

أملانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى             :املعارضون
  لندا، اليابان؛وآيرلندا الشمالية، هو

  .أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سويسرا، الكامريون  :املمتنعون

  .وقدم ممثل مصر تعليقاً عاماً بعد التصويت  - ٢٠٢

  .٩/١٨ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار   - ٢٠٣
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   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا- ثامناً 
   من جدول األعمال٨قشة العامة املتعلقة بالبند املنا

سبتمرب، عرضت نائبة مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق         / أيلول ١٥، املعقودة يف    ١٠يف اجللسة     - ٢٠٤
اإلنسان التقارير اليت أعدها كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام يف إطار البنود ذات الـصلة                  

  ).ثالثاً وتاسعاًانظر الفصلني (

 أدىل خالهلـا    ٨سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عامة حول البند        / أيلول ١٨، املعقودة يف    ١٦ويف اجللسة     - ٢٠٥
باسم االحتاد األورويب وأرمينيـا     (، فرنسا   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  : ممثلو البلدان التالية ببيانات   

ك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهوريـة     وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرس   
  باسـم  (، مـصر    )باسـم حركـة عـدم االحنيـاز       (، كوبا   )مولدوفا وجورجيا وصربيا وكرواتيا وليختنشتاين    

  ).اجملموعة األفريقية

  :ذكورون أدناه ببياناتسبتمرب، أدىل امل/ أيلول١٩ املعقودة يف ١٧وخالل املناقشة العامة، يف اجللسة   - ٢٠٦

الروسي، إندونيسيا، الربازيل، بـنغالديش، سـلوفينيا،       االحتاد  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  سويسرا، شيلي، نيجرييا، هولندا؛

، اجلمهورية العربية السورية، جورجيا، كوستاريكا،      تايلند، اجلزائر : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ا؛املغرب، النمس

  جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة          : نسانمراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإل       )ج(  
  حلقوق اإلنسان؛

منظمة العفو الدولية، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )د(  
، )دويل للقيم اإلنسانية واألخالقية ورابطة التعليم العامليأيضاً باسم االحتاد ال(رابطة التعليم العاملي، مركز التحقيق 

أيضاً باسم (الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية        
اسم املنظمة الدولية   أيضاً ب (، املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، منظمة سوكا غاكاي الدولية           )مركز التحقيق 

للحق يف التعلم وحرية التعليم واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني والرابطة الدولية للتعاون بني األديان واحتاد 
الطالب املسيحي العاملي واجمللس الدويل للمرأة واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة واملنتدى اآلسـيوي              

 احلركـة  - ة واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية وبـاكس رومانـا    حلقوق اإلنسان والتنمي  
الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركة الدولية للطالب الكاثوليك واملنظمة الدولية للقضاء على             

ت املناصرة لألمم املتحدة واالحتاد مجيع أشكال التمييز العنصري ومعهد التركيب الكوكيب واالحتاد العاملي للرابطا        
  .الدويل للجامعيات والتحالف النسائي الدويل واحتاد العمل النسائي وهيئة رصد األمم املتحدة

  .ببيان يف إطار ممارسة حق الرد)  اإلسالمية- مجهورية (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل إيران   - ٢٠٧
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انب وما يتصل بذلك    العنصرية والتمييز العنصري وكره األج     - تاسعاً 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: من تعصب
  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة - ألف 

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

دم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية    سبتمرب، ق / أيلول ١٩، املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ٢٠٨
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، جيتو ميغاي، التقرير الذي أعده املقرر اخلـاص                 

  .(A/HRC/9/12)السابق، دودو ديني 

   ببيانـات   وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك مـع املقـرر اخلـاص، أدىل املـذكورون أدنـاه                  - ٢٠٩
  :وطرحوا أسئلة

، جنـوب   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (أذربيجان، باكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ؛)باسم االحتاد األورويب(أفريقيا، جيبويت، شيلي، فرنسا 

ورية، فرتويال أستراليا، بلجيكا، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية الس: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  ، املغرب، النرويج؛) البوليفارية- اجلمهورية (

  ؛)هيئة فرسان مالطة(نظام مالطة السيادي العسكري : مراقبون آخرون  )ج(  

   املعقودة يف اليـوم ذاتـه، أدىل املـذكورون أدنـاه ببيانـات              ١٨وخالل احلوار التفاعلي، يف اجللسة        - ٢١٠
  :وطرحوا أسئلة

  إندونيسيا، مصر، اململكة العربية السعودية؛: اء يف اجمللسممثلو الدول األعض  )أ(  

  .كينيا وموريتانيا: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ٢١١

 من جدول األعمال واملناقشة     ٩التقارير املقدمة مبوجب البند      - باء 
  ة املتعلقة بالبند املذكورالعام

  التقرير الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

سبتمرب، عرضت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان التقارير اليت / أيلول١٥، املعقودة يف ١٠يف اجللسة   - ٢١٢
  ).انظر الفصلني ثالثاً وثامناً (أعدها كل من املفوضية السامية واألمني العام مبوجب البنود ذات الصلة
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  االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

، باسم جمموعـة    )الربازيل(سبتمرب، قدمت سيلفيان توسي بروير      / أيلول ١٩، املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     - ٢١٣
قة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تقريراً شفوياً عن اجتماع منط     

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩ إىل ١٧التحضريي ملؤمتر ديربان االستعراضي املعقود يف الفترة من 

، باسم اجملموعة األفريقية، تقريراً شفوياً عن اجتماع        )نيجرييا(ويف اجللسة ذاهتا، قدم أوسيتادينما آنايدو         - ٢١٤
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٦ إىل ٢٤ؤمتر ديربان االستعراضي، املعقود يف الفترة من اجملموعة األفريقية التحضريي مل

   من جدول األعمال٩املناقشة العامة املتعلقة بالبند 

سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن التقريـرين الـشفويني          / أيلول ١٩، املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     - ٢١٥
  :ه املناقشة العامة أدىل املذكورون أدناه ببيانات، وخالل هذ٩املذكورين أعاله وبشأن البند 

باسم منظمة  (االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيسيا، باكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم االحتاد األورويب وأرمينيا (، الربازيل، بوليفيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، الصني، غانا، فرنسا )املؤمتر اإلسالمي

بانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهوريـة     وأل
  ، مصر؛)باسم حركة عدم االحنياز(، كوبا )مولدوفا وجورجيا وصربيا وكرواتيا وليختنشتاين

كيا، اجلزائر، اجلماهرييـة    ، تر ) اإلسالمية - مجهورية  (أرمينيا، إيران   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جورجيا، الدامنرك، رواندا، املغرب؛

  الكرسي الرسويل واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛: مراقبان آخران  )ج(  

  .الحتاد األفريقيا: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(  

 واليت أعقبت ذلك، أدىل     ٩سبتمرب، وخالل املناقشة العامة املتعلقة بالبند       / أيلول ٢٣، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     -٢١٦
اللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، الطائفـة         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية ببيانات      

أيضاً باسم االحتاد الـدويل للقـيم اإلنـسانية         (ية، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مركز التحقيق         البهائية الدول 
، املركز األورويب للقانون والعدالة، االحتاد األورويب للعالقات العامة، مجعية أخوية نوتردام، اجمللس اهلنـدي               )واألخالقية

، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، االحتاد       )لتنمية موارد السكان األصليني   أيضاً باسم املنظمة الدولية     (ألمريكا اجلنوبية   
، املعهد الدويل للسلم، حركـة مناهـضة العنـصرية    )أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي(الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية  

شرين، جملس السالم العاملي، االحتاد العاملي       اجلنوب يف القرن احلادي والع     -وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، الشمال       
  .لليهودية التقدمية

 اليت أعقبت ذلـك، أدىل      ٩، املعقودة يف اليوم ذاته، وأثناء املناقشة العامة املتعلقة بالبند           ٢١ويف اجللسة     - ٢١٧
والتنمية، مؤسـسة   املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان       : ببيانات املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      
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، الرابطـة   )أيضاً باسم رابطة مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية والرابطة الدولية للتعاون بني األديان           (احلكيم  
  ).أيضاً باسم حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة(النسائية الدولية للسلم واحلرية 

   إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ- جيم 

  والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

) باسم اجملموعـة األفريقيـة    (سبتمرب، عرض ممثل جنوب أفريقيا      / أيلول ٢٤، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٢١٨
ذي اشترك يف تقدميه كل وال) باسم اجملموعة األفريقية(، املقدم من جنوب أفريقيا A/HRC/9/L.24مشروع القرار 

  .وكوبا)  البوليفارية- اجلمهورية (من فرتويال 

  .مث، ويف مرحلة الحقة انضم إىل مقدمي القرار كل من أوروغواي وبوليفيا وكولومبيا ونيكاراغوا  - ٢١٩

ة باآلثار   من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل التقديرات املتعلق           ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٢٠
  .اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القرار

  .ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت) باسم االحتاد األورويب(وأدىل ممثل فرنسا   - ٢٢١

  .٩/١٤قرار ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، ال. وقد اعُتمد مشروع القرار بدون تصويت  -٢٢٢

  .وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٢٣

   املساعدة التقنية وبناء القدرات- عاشراً 
   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة–ألف 

سبتمرب، قدمت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلـدمات         / أيلول ١٩، املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     - ٢٢٤
  .(A/HRC/9/15)الستشارية يف ليبرييا، شارلوت آباكا، تقريرها ا

ويف اجللسة ذاهتا، قدم اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، شامسول باري، تقريـره                  - ٢٢٥
(A/HRC/9/16).  

ق اإلنـسان يف    سبتمرب، قدم اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـو        / أيلول ٢٣، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسة     - ٢٢٦
  .(A/HRC/9/14)بوروندي، أكيش أوكوال، تقريره 

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو بوروندي والصومال وليبرييا بوصفها البلدان املعنية  - ٢٢٧

  : وخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، ألقى املذكورون أدناه بيانات وطرحوا أسئلة على اخلرباء املستقلني  -٢٢٨
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باسـم االحتـاد    (إيطاليا، جيبويت، زامبيا، سويسرا، فرنـسا       : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا؛)باسم اجملموعة األفريقية(، كندا، مصر )األورويب

، بلجيكا، مجهورية الكونغـو     )اإلسالمية - مجهورية  (إثيوبيا، إيران   : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  الدميقراطية، السودان، كينيا، النرويج، نيوزيلندا، اليمن؛

منظمة العفو الدولية، معهد القاهرة لدراسات حقوق       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  .، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيباإلنسان، منظمة رصد حقوق اإلنسان، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

ويف اجللسة ذاهتا، أجاب اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي عـن األسـئلة وقـدم                    - ٢٢٩
  .مالحظاته اخلتامية

   من جدول األعمال١٠ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - باء 

، وخالل هذه   ١٠أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند       سبتمرب،  / أيلول ٢٣، املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٣٠
  :اجللسة أدىل املذكورون أدناه ببيانات

باسم االحتاد األورويب وأرمينيا وألبانيـا  (الربازيل، غانا، فرنسا  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
سالفية السابقة ومجهورية مولدوفا    وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغو        

  ، كندا؛)وجورجيا وكرواتيا وليختنشتاين

  سري النكا والسويد؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

اللجنة العربية حلقوق اإلنسان ومنظمة رصد حقوق : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(  
  .اإلنسان وهيئة رصد األمم املتحدة

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا-  جيم

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

  .A/HRC/9/L.9سبتمرب، عرض الرئيس مشروع البيان / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٢٣١

  .وأدىل ممثل هاييت، بوصفها البلد املعين، ببيان  - ٢٣٢

ـ . واعتمد مشروع البيان بدون تصويت     - ٢٣٣   الع علـى الـنص بـصيغته املعتمـدة، انظـر اجلـزء       ولالط
  .٩/١/األول، ب ر
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  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

 املقدم A/HRC/9/L.16سبتمرب، عرض ممثل اليابان مشروع القرار / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٢٣٤
يا، إستونيا، إسرائيل، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلغاريا،      من اليابان والذي اشترك يف تقدميه كل من أسترال        

بولندا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، التفيـا،              
  .لكسمربغ، ليتوانيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان

  . شفويا٥ً و٤ثل اليابان، لدى تقدميه مشروع القرار، الفقرتني ونقح مم  - ٢٣٥

  .وأدىل ممثل كمبوديا، بوصفها البلد املعين، ببيان  - ٢٣٦

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٣٧
  .ة املترتبة على مشروع القراراإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمي

  .٩/١٥ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار . واعتمد القرار بدون تصويت  - ٢٣٨

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا

مشروع القرار ) د األورويبباسم االحتا(سبتمرب، عرض ممثل فرنسا / أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة   - ٢٣٩
A/HRC/9/L.19     والذي اشترك يف تقدميه كل من إسرائيل وآيـسلندا         ) باسم االحتاد األورويب  (، املقدم من فرنسا
  .والبوسنة واهلرسك

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٠
  .آلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القراراإلدارية وا

  .٩/١٦ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، القرار . واعتمد القرار بدون تصويت  - ٢٤١

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل بوروندي

مشروع القرار ) باسم االحتاد األورويب(، عرض ممثل فرنسا سبتمرب/ أيلول٢٤، املعقودة يف ٢٣يف اجللسة   - ٢٤٢
A/HRC/9/L.18     ويف مرحلة الحقة، انضم إىل مقدمي القرار كل من         ). باسم االحتاد األوريب  (، املقدم من فرنسا

  .أستراليا وإسرائيل وآيسلندا والبوسنة واهلرسك وكندا

 شفوياً واستعاض ٦دميه مشروع القرار، بتنقيح الفقرة ، لدى تق  )باسم االحتاد األورويب  (وقام ممثل فرنسا      - ٢٤٣
  .١٠ و٩ وأضاف فقرتني جديدتني ٨ و٧عن الفقرتني 
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  .وأدىل ممثل بوروندي، بوصفها البلد املعين، ببيان  - ٢٤٤

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثـار              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٥
  .ارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على مشروع القراراإلد

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء       . واعتمد القرار بدون تصويت، بصيغته املنقحة شفوياً        - ٢٤٦
  .٩/١٩األول، القرار 

  .واليابان ببيانني) باسم االحتاد األورويب(وأدىل ممثال فرنسا   - ٢٤٧
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  ق األولاملرف
  جدول األعمال

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية واألمني العام  - ٢البند 

يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبـا               - ٣البند 
  ذلك 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 

  ل فيينامتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عم  - ٨البند 

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           -٩البند  
  عمل ديربان  

  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠البند 
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  املرفق الثاين

   عناآلثار اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية الناجتة
  اته وعن بيانات الرئيسقرارات اجمللس ومقرر

 املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقـاء املنتجـات         والية    - ٩/١
  مشروعة علـى التمتـع    والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري      

  حبقوق اإلنسان

، متديد والية   )٩/١املعتمد بوصفه القرار     (A/HRC/9/L.3 من مشروع القرار     ٣قرر اجمللس، يف الفقرة       - ١
بصورة غري مـشروعة علـى   ر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة         املقر

  . ثالث سنوات أخرىلفترةالتمتع حبقوق اإلنسان 

، كرر اجمللس طلبه إىل األمني العام أن يواصل توفري مجيع املوارد الالزمة للمقـرر اخلـاص   ٨ويف الفقرة     - ٢
  :الع بواليته بنجاح، وخاصةلتمكينه من االضط

  تزويده مبوارد مالية وبشرية كافية، مبا يف ذلك الدعم اإلداري؛  )أ(  

  تزويده باخلربة الفنية املتخصصة الالزمة لتمكينه من االضطالع بواليته على أكمل وجه؛  )ب(  

ة للبيئة  تسهيل مشاوراته مع املؤسسات والوكاالت املتخصصة، وخصوصاً برنامج األمم املتحد           )ج(  
 هذه املؤسسات والوكاالت بتقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومات الـيت           مياقومنظمة الصحة العاملية، بغية حتسني      

  . املساعدة املالئمة إىل الضحاياتطلبها وتقدمي

 ، أكد اجمللس على ضرورة تأمني املوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية للمقـرر اخلـاص              ٩ويف الفقرة     - ٣
  .لالضطالع بواليته على حنو فعال

 دوالر يف السنة لتنفيذ األنشطة املطلوب ٥٨ ٤٠٠وتشري التقديرات إىل أنه سيلزم توفري مبلغ إمجايل قدره   - ٤
  : كما يلي٨ و٣االضطالع هبا يف الفقرتني 

قرير حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي ت/سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات  )أ(  
  ؛) دوالر٤٠ ٩٠٠(إىل اجمللس، فضالً عن القيام ببعثتني ميدانيتني كل سنة 

  ؛) دوالر١٠ ٥٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(  

  تنوعـة أثنـاء البعثـات     مصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من املـصاريف امل           )ج(  
  ).ر دوال٧ ٠٠٠(امليدانية 
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 يف امليزانيـة    ٢٠٠٩وقد أدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة املتعلقة بوالية املقرر اخلاص لعام              - ٥
  وملـا كانـت فتـرة جتديـد الواليـة متتـد لتـدخل يف فتـرة                 . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفتـرة الـسنتني      

 سياق امليزانية الربناجمية املقترحـة      ، فإن االحتياجات املتعلقة بتلك الفترة سينظر فيها يف        ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
  .راولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد مشروع القر. ٢٠١١- ٢٠١٠لفترة السنتني 

 بـاء   ٤٥/٢٤٨، يوجه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة            ٩وفيما يتعلق بالفقرة      - ٦
 كانون  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦رات الالحقة له، وأحدثها القرار      ، والقرا ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
، الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة       ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

يف اجلمعية املعهود إليها باملسؤولية عن مسائل اإلدارة وامليزانية، وأكدت فيه مـن جديـد علـى دور اللجنـة                    
  .ستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةاال

   حقوق اإلنسان والتضامن الدويل- ٩/٢

  املعتمـد بوصـفه     (A/HRC/9/L.7 من مـشروع القـرار       ١٠ و ٩ و ٧ و ٦طلب اجمللس، يف الفقرات       - ٧
  :، ما يلي)٩/٢القرار 

 أن جتعل كافة الدول ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمـات غـري                )أ(  
احلكومية ذات الصلة مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل يف صميم أنشطتها، وأن تتعاون مع اخلبري                 
املستقل يف إطار اضطالعه بواليته، وتزوده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها وتنظر جبديـة يف االسـتجابة                 

  مكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛لطلبات اخلبري املستقل القيام بزيارة بلداهنا وذلك لت

أن يواصل اخلبري املستقل عمله على إعداد مشروع إعالن بشأن حـق الـشعوب واألفـراد يف               )ب(  
التضامن الدويل، وأن يواصل وضع مبادئ توجيهية ومقاييس ومعايري ومبادئ هبدف تعزيز ومحاية هذا احلق، عن                

  ق القائمة والناشئة اليت حتول دون إعمال هذا احلق؛طريق معاجلة جمموعة أمور منها العوائ

أن تعّد اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان مدخالت تسهم هبا يف صياغة مشروع اإلعالن                )ج(  
بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، وأن متضي يف وضع مبادئ توجيهية ومقاييس ومعايري ومبـادئ                

  احلق؛هبدف تعزيز ومحاية ذلك 

  .أن يقدم اخلبري املستقل إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن تنفيذ القرار  )د(  

االعتمادات املدرجة يف امليزانية الربناجمية واسطة  ب١٠ و٧ و٦ى االحتياجات الالزمة لتنفيذ الفقرات بَّلَوسُت  - ٨
ولذلك لن يلزم رصد .  دعماً للخبري املستقل،)حقوق اإلنسان (٢٣، يف إطار الباب ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني 

  .اعتمادات إضافية

 ٣٣ ٥٠٠، تشري التقديرات إىل أن االحتياجات اإلضافية الالزمة لتنفيذ األنـشطة سـتبلغ              ٩وخبصوص الفقرة     - ٩
يف مستشار ملساعدة اللجنة االستشارية يف إعداد املدخالت اليت ستسهم هبـا            ) أ(دوالر، لتغطية النفقات التالية     
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نفقات السفر لفترة يومي عمل لتقدمي ورقة العمل يف االجتماع الـسنوي للجنـة              ) ب(إعداد مشروع اإلعالن؛    
  ومل تــدرج هــذه االحتياجــات يف امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة . االستــشارية جمللــس حقــوق اإلنــسان

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

 مل تدرج يف امليزانية الربناجمية لفتـرة        ٩يذ الفقرة   وعلى الرغم من أن االحتياجات اإلضافية الالزمة لتنف         - ١٠
دة، يف إطـار    وجواالعتمادات امل بواسطة  ، ستبذل كافة اجلهود لتلبية هذه االحتياجات        ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

  . إضافية نتيجة اعتماد مشروع القراراتولن يلزم رصد اعتماد). حقوق اإلنسان (٢٣الباب 

   احلق يف التنمية- ٩/٣

املعتمد  (A/HRC/9/L.12من مشروع القرار    ) ز(و) و(و) ه(و) ب(٢جمللس، يف الفقرات الفرعية     قرر ا   - ١١
  :، ما يلي)٩/٣بوصفه القرار 

 من تقرير الفريـق     ٤٣، املبينة يف الفقرة     ٢٠١٠- ٢٠٠٨أن يقر خطة عمل فرقة العمل للفترة          )أ(  
هنا أن تكفل توسيع نطاق معايري التقيـيم الـدوري          العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته التاسعة، اليت من شأ          

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، لتشمل العناصر األخرى فيه، وهي ٨للشراكات العاملية، على النحو احملدد يف اهلدف 
  ؛٢٠١٠املعايري اليت من املقرر أن تقدمها فرقة العمل إىل الفريق العامل يف دورته احلادية عشرة يف عام 

، وأن  ٤/٤ن جيدد والية الفريق العامل إىل أن يستكمل املهام املسندة إليه مبوجب قرار اجمللس               أ  )ب(  
  يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل دورة مخسة أيام عمل ويقدم تقاريره إىل اجمللس؛

، املنشأة يف إطار    أن جيدد أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية              )ج(  
، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية ٢٠١٠الفريق العامل، حىت انعقاد دورة الفريق العامل احلادية عشرة يف عام 
  تستغرق كل دورة سبعة أيام عمل وتقدم تقاريرها إىل الفريق العامل؛

اذ مجيع التدابري الالزمة أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل اخت  )د(  
لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً وأن ختصص لذلك ما يلزم من موارد، آخذة يف حسباهنا احلاجة إىل تنفيـذ خطـة        

  .أعاله تنفيذاً فعاالً) أ(١العمل املشار إليها يف الفقرة 

وقد جرى رصد املوارد    . ية، لن تنشأ أية احتياجات إضاف     )و(٢و) ه(٢وفيما يتعلق بالفقرتني الفرعيتني       - ١٢
) مخسة أيام عمل كـل سـنة     ( دوالر والالزمة لتغطية نفقات اجتماعات الفريق العامل         ٤١٧ ٢٠٠املقدرة مببلغ   

وملا كانت فتـرة    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      ) سبعة أيام عمل كل سنة    (والفرقة العاملة   
، فإن االحتياجـات الالزمـة لتـوفري اخلـدمات          ٢٠١١- ٢٠١٠ة السنتني   جتديد الواليتني متتد لتدخل يف فتر     

  لالجتماعات خالل تلك الفترة سـينظر فيهـا يف سـياق اإلعـداد للميزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة                     
  .٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
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مببلغ ،  )حقوق اإلنسان  (٢٣، ستنشأ احتياجات إضافية يف إطار الباب        )ب(٢وخبصوص الفقرة الفرعية      - ١٣
  ومل ترصد اعتمادات يف إطار امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة           .  دوالر لالضطالع بالوالية   ٢٣٥ ٨٠٠إمجايل قدره   

 لتغطية املساعدة املؤقتة العامة املتمثلة يف دعم الفرقة العاملة بأعمال السكريتارية وتغطية             ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
 دراسات عديدة والقيام ببعثات تقنية متعددة تنفيـذاً للفقـرة           النفقات الناشئة عن االستعانة مبستشارين إلعداد     

 دوالر مـن املـوارد      ٢٣٥ ٨٠٠وسُتبذل كافة اجلهود من أجل تلبية االحتياجات املقدرة مببلغ          ). ب(٢الفرعية  
   نتيجـة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ولذلك لن يلزم رصد اعتمادات إضـافية لفتـرة الـسنتني    . ٢٣املتاحة يف إطار الباب     

  .اراعتماد القر

 ٤٥/٢٤٨، يوجه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة )ز(٢وخبصوص الفقرة الفرعية   - ١٤
 كانون ٢٢ املؤرخ ٦٢/٢٣٦ والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢١باء املؤرخ 

جنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختـصة يف        ، الذي أكدت فيه اجلمعية من جديد أن الل        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
اجلمعية املعهود إليها باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت فيه من جديد على دور اللجنـة                 

  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   حقوق اإلنسان والشعوب األصلية- ٩/٧

ـ  ٦ و ٥ و ٤ و ٣قرر اجمللس، يف الفقرات       - ١٥   املعتمـد بوصـفه     (A/HRC/9/L.17ن مـشروع القـرار       م
  :، ما يلي)٩/٧القرار 

أن يطلب إىل آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية حتديد مقترحات وعرضها على جملس                )أ(  
  ؛٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف إطار من توافق اآلراء لكي ينظر فيها اجمللس يف عام 

رباء واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية          أن يطلب أيضاً إىل آلية اخل       )ب(  
للسكان األصليني مساعدة اللجنة التحضريية عن طريق االضطالع باستعراض وتقدمي توصيات كمسامهة يف نتائج              

  مؤمتر ديربان االستعراضي؛

تحديات فيما يتعلـق   أن يطلب كذلك إىل آلية اخلرباء إعداد دراسة عن الدروس املستخلصة وال             )ج(  
  ؛٢٠٠٩ببلوغ إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، على أن ختتم الدراسة يف عام 

أن يطلب إىل آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية التماس مسامهة اجلهات املعنية صاحبة                )د(
دولية واإلقليمية املعنية ومفوضـية  املصلحة، مبا يف ذلك منظمات الشعوب األصلية والدول األعضاء واملنظمات ال       

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك                
  .املنظمات غري احلكومية، وذلك حتضرياً ألعماهلا

درجة يف امليزانية الربناجمية     بواسطة االعتمادات امل   ٦ و ٤ و ٣وستلىب االحتياجات الالزمة لتنفيذ الفقرات        - ١٦
ولذلك لن يلزم رصد    . ، دعماً آللية اخلرباء   )حقوق اإلنسان  (٢٣، يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   

  . إضافيةاعتمادات
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  ، تشري التقديرات إىل أن االحتياجات اإلضـافية الالزمـة لتنفيـذ األنـشطة              ٥وخبصـوص الفقـرة     - ١٧
 االحتياجـات  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ تدرج حىت اآلن يف امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني  ومل.  دوالر ٣٨ ٩٠٠ستبلغ  

 لفترة ثالث أشـهر    ٣- الالزمة لتغطية مصاريف املساعدة املؤقتة العامة املتمثلة يف االستعانة مبوظف من الرتبة ف            
  .إلجراء البحوث والتحليالت ذات الصلة مسامهةً يف الدراسة

   مل تـدرج يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة           ٥اإلضافية الالزمة لتنفيـذ الفقـرة       ورغم أن االحتياجات      - ١٨
  ، ستبذل كافة اجلهود لتلبية تلك االحتياجات مـن االعتمـادات املرصـودة يف إطـار               ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
  .ولذلك لن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٣الباب 

  نيني يف الصراع املسلح محاية حقوق اإلنسان للمد- ٩/٩

املـنقح شـفوياً     (A/HRC/9/L.21 من مشروع القـرار      ٩ و ٨قرر جملس حقوق اإلنسان، يف الفقرتني         - ١٩
  :، ما يلي)٩/٩واملعتمد بوصفه القرار 

أن يدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد، يف حدود ما يتوفر مـن                   )أ(  
يفتح باب االشتراك فيها للحكومات واملنظمات اإلقليمية وهيئات األمـم املتحـدة ذات           موارد، استشارة خرباء    

الصلة ومنظمات اجملتمع املدين، وبالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، حول مسألة محاية حقوق اإلنسان               
احلادية عشرة تقريراً عن نتائج للمدنيني يف الصراع املسلح، وأن يطلب إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته              
  هذه االستشارة على شكل موجز للمناقشات اليت ستتناول املسألة املشار إليها أعاله؛

أن يطلب إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعّد دراسة شاملة تستند إىل األعمال                 )ب(  
ق اإلنسان، وأن تراعي نتائج استشارة اخلرباء املـشار         اليت قامت هبا يف السابق اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقو         

إليها أعاله واملسامهات املقدمة من مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة بغية حتديد اآلليات واألساليب واإلجراءات 
واملناهج اليت تكفل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراعات املسلحة، وأن تقدم توصيات ملموسة يف                

  .)١( الصدد كي ينظر فيها اجمللس يف دورته الثالثة عشرةهذا

ومل تـدرج  .  دوالر٩٢ ٣٠٠ ستبلغ ٩وإن االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف إطار الفقرة     - ٢٠
 وبناًء عليـه  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨هذه االحتياجات الالزمة إلجناز املهمة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني            

  .سيلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار

                                                      

الصيغة املنقحة وقد قرر اجمللس يف .  شفويا٩ًقام مقدمو مشروع القرار، يف وقت الحق، بتنقيح الفقرة   )١(
استناداً إىل حصيلة اجتماع مشاورة اخلرباء املشار       [...] مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته احلادية عشرة          : "ما يلي 

بوضع دراسة عن محاية حقوق اإلنسان [...]  أعاله، بغية النظر يف الطلب إىل اللجنة االستشارية أن تقوم ٨إليه يف الفقرة 
). ٩/٩، القرار   (A/HRC/9/23" نازعات املسلحة، مع تضمينها ما قد تقترحه من توصيات يف هذا الشأن           للمدنيني يف امل  

 .وبناًء عليه، فإن اآلثار على امليزانية املتوقعة يف البداية يف مشروع النص مل تعد ذات صلة
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ومبا أن اجمللس قد دعا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد استشارة خـرباء، يف                    - ٢١
، واليت  ٨حدود ما يتوفر من موارد، لن تنشأ أية آثار مالية عن األنشطة املمكنة اليت سُيضطَلَع هبا يف إطار الفقرة                    

  .لن تنفذ إال شرط توفر املوارد الالزمة

 بـاء   ٤٥/٢٤٨، يوّجه االنتباه إىل أحكام اجلزء السادس من قرار اجلمعية العامة            ٨وفيما يتعلق بالفقرة      - ٢٢
 كانون  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢٣٦، والقرارات الالحقة له، وأحدثها القرار       ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
أكدت فيه اجلمعية من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختـصة يف              ، الذي   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

اجلمعية املعهود إليها باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية، وأكدت فيه من جديد على دور اللجنـة                 
  .االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

   احلق يف معرفة احلقيقة-  ٩/١١

  :، ما يلي)٩/١١املعتمد بوصفه القرار  (A/HRC/9/L.23 من مشروع القرار ٩ و٨ و٧س، يف الفقرات قرر اجملل  -٢٣

أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد دراسة شاملة تقـدمها إىل                  )أ(  
 بشكل فعـال، ال سـيما   اجمللس يف دورته الثانية عشرة، تتناول فيها أفضل املمارسات من أجل إعمال هذا احلق     

املمارسات املتعلقة باحملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، هبدف وضع مبادئ             
توجيهية بشأن محاية احملفوظات والسجالت املتعلقة باالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، وبرامج حلماية الشهود 

  ت املرتبطة هبذه االنتهاكات؛وغريهم من األشخاص املعنيني باحملاكما

أن يطلب أيضاً إىل املفوضية السامية أن تعد تقريراً تقدمه إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة،                  )ب(  
تتناول فيه استخدام خرباء الطب الشرعي يف حالة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان هبدف حتديد االجتاهات               

  وأفضل املمارسات يف هذا الصدد؛

  .أن يعقد حلقة ملناقشة القضايا املتصلة هبذا القرار يف دورته الثالثة عشرة  )ج(  

 بواسطة االعتمادات املدرجة يف امليزانية الربناجميـة لفتـرة          ٧وستلىب االحتياجات الالزمة لتنفيذ الفقرة        - ٢٤
ك لن يلزم رصد لذل. ، فيما يتصل بإعداد الدراسة )حقوق اإلنسان  (٢٣، يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

  .اعتمادات إضافية

 لتنفيذ األنشطة الـواردة يف      ٢٠١١- ٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٠٨ ٩٠٠وسيلزم مبلغ إمجايل قدره       - ٢٥
نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي خلمسة ) أ: ( واليت تعترب أنشطة جديدة، وذلك لتغطية املصاريف التالية٩الفقرة 

تكاليف خدمات املؤمترات الالزمـة  ) ب(؛ ) دوالر٢٩ ٧٠٠(ة مدهتا يوم واحد    خرباء يشاركون يف حلقة مناقش    
  :، موزعة كما يلي) دوالر٧٩ ٢٠٠(لتنظيم حلقة العمل هذه 
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  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي٢الباب 

   دوالر٧٨ ٥٠٠                وإدارة املؤمترات
  الر دو٢٩ ٧٠٠            ، حقوق اإلنسان٢٣الباب   

  دوالر  ٧٠٠             هاء، اإلدارة، جنيف٢٨الباب   

   دوالر١٠٨ ٩٠٠        اجملموع            

 من القرار يف    ٩ و ٨وسينظر يف االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة املطلوب االضطالع هبا يف الفقرتني              - ٢٦
قرر أن تعقد الدورتان الثالثة  حيث إنه من امل٢٠١١- ٢٠١٠سياق إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  .ولن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠١٠عشرة واخلامسة عشرة للمجلس يف عام 

   والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي-  ٩/١٤

  املعتمـد بوصـفه     (A/HRC/9/L.24 من مـشروع القـرار       ١٠ و ٩ و ٨ و ٧قرر اجمللس، يف الفقرات       - ٢٧
  :، ما يلي)٩/١٤القرار 

أن يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن جتمع سلسلة من أفضل املمارسات يف جماالت        )أ(  
كإتاحة احلصول على السكن والتعليم والصحة والعمل، واألطر املؤسسية والقانونية املتصلة باألفارقة والـسكان              

  املنحدرين من أصل أفريقي؛

أن ميدد والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي ملدة ثالث سنوات                 )ب(  
  :لالضطالع بالوالية التالية، على أن جيتمع يف دورتني مدة كل منهما مخسة أيام عمل يف جلسات مغلقة وعلنية

 من أصل أفريقي ممن يعيشون      دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها السكان املنحدرون         ‘١‘
يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات غـري        

  احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات علنية معها؛

   نظام العدالة علـى حنـو       اقتراح تدابري لضمان وصول السكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل           ‘٢‘
  كامل وفعال؛

تقدمي توصيات بشأن تصميم وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط العنصري للسكان               ‘٣‘
  املنحدرين من أصل أفريقي؛

وضع مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري الذي مياَرس ضد األفارقة واملنحدرين مـن          ‘٤‘
  اء العامل؛أصل أفريقي يف مجيع أحن
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معاجلة مجيع القضايا الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق برفاه األفارقة واملنحدرين   ‘٥‘
  من أصل أفريقي؛

وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضـد الـسكان             ‘٦‘
ن الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة احلاجة إىل التعاو

ومع الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجـل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                
  :للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريق االضطالع باألنشطة التالية، يف مجلة أمور أخرى

ن طريـق تكـريس   حتسني حالة حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي ع   - أ 
  اهتمام خاص الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من بينها إعداد برامج عمل حمددة؛

وضع مشاريع خاصة، بالتعاون مع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم مبادراهتم   - ب 
على مستوى اجملتمعات احمللية وتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان 

   هذه اجملاالت؛واخلرباء يف

االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة التابعـة            - ج 
ملنظومة األمم املتحدة بغية اإلسهام يف الربامج اإلمنائية املخصصة للسكان املنحدرين من            

علـيم،  أصل أفريقي، عن طريق ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم الرعاية الصحة، والت          
واإلسكان، والكهرباء، ومياه الشرب، وتدابري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل، 

  فضالً عن غري ذلك من تدابري واستراتيجيات العمل اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسان؛

  أن يطلب إىل الفريق العامل أن يقدم إىل اجمللس تقارير عن التقدم احملرز يف صياغة واليته؛  )ج(

أن حيث مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اختاذ تدابري يف إطار املؤمتر العـاملي                  )د(
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك تسليط الضوء على                 

ن املنظمات الدولية لتمكينها مـن      حمنة الضحايا والشروع يف مشاورات مع خمتلف املنظمات الرياضية وغريها م          
  .اإلسهام يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري

 لتنفيذ األنشطة الناشئة    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ دوالر خالل فترة السنتني      ٧٨٨ ٤٠٠وسيلزم مبلغ إمجايل قدره       - ٢٨
ر وبدل اإلقامة تكاليف السف) أ: (، وذلك لتغطية النفقات التالية١٠ و٩، و)‘٢‘)و(٨عدا الفقرة  (٨عن الفقرات 

  خدمات املؤمترات لتنظيم جلستني مدة كـل منـهما مخـسة أيـام كـل               ) ب(؛  ) دوالر ٢٥٥ ٢٠٠(اليومي  
  :، موزعة كاآليت) دوالر٥٣٣ ٢٠٠(سنة 
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  ، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب 
  واالجتماعي وإدارة املؤمترات

    دوالر٥١٩ ٢٠٠ 

    دوالر٢٥٥ ٢٠٠   ، حقوق اإلنسان٢٣الباب 
    دوالر  ١٤ ٠٠٠    هاء، اإلدارة٢٨الباب 

    دوالر٧٨٨ ٤٠٠   اجملموع      

   دوالر فـي امليزانيـة الربناجمية لفترة      ٧٨٨ ٤٠٠وقـد أُدرجـت فعـالً اعتمـادات مببلـغ قـدره         - ٢٩
  .بعثات رمسية أخرى لتغطية األنشطة املتعلقة بعقد جلستني يف السنة وما يتصل بذلك من ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

 دوالر لتغطيـة    ٤٢ ٠٠٠مبلغاً قـدره    ‘ ٢‘)و(٨ والفقرة   ٧سيستلزم تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة         - ٣٠
  ، علماً أن هذا املبلغ مل يدرج يف إطـار امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة                ٢٠٠٩تكاليف اخلدمات االستشارية لعام     

 كافة اجلهود لتلبية االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة        وعلى الرغم من ذلك، ستبذل    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
لذلك ). حقوق اإلنسان  (٢٣ يف إطار الباب     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املذكورة بواسطة املخصصات املقررة لفترة السنتني       
  .لن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار

، فإن االحتياجات لتلك الفترة ٢٠١١- ٢٠١٠ وملا كانت فترة جتديد الوالية متتد لتدخل يف فترة السنتني       - ٣١
  .٢٠١١- ٢٠١٠سُينظر فيها يف سياق اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا- ٩/١٥

   واملعتمـد بوصـفه     املـنقح شـفوياً    (A/HRC/9/L.16 من مشروع القـرار      ٩قرَّر اجمللس، يف الفقرة       - ٣٢
، أن ميدِّد والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا لفترة سنة واحدة بتعـيني                 )٩/١٥القرار  

مقرر خاص يضطلع باملهام السابقة للممثل اخلاص لألمني العام، وأن يطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدِّم تقريراً عن                  
نية عشرة جمللس حقوق اإلنسان وأن يتعاون مع حكومة كمبوديا تعاوناً بناًء من أجل              تنفيذ واليته إىل الدورة الثا    

  .زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

وسُيستخدم هذا املبلغ . ٩ دوالر لتنفيذ األنشطة اليت طلبها اجمللس يف الفقرة ٥٣ ٢٠٠وسيلَزم مبلغ قدره   - ٣٣
  :٢٠٠٩لتغطية النفقات التالية لعام 

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير /سفر املقرر اخلاص إلجراء مشاورات  )أ(  
  ؛) دوالر٣٩ ٢٠٠(إىل اجمللس، والقيام ببعثتني رمسيتني يف السنة إىل كمبوديا 

  ؛) دوالر٧ ٠٠٠(سفر موظفني ملرافقة املقرر اخلاص أثناء البعثات امليدانية   )ب(  

العامة، ونفقات االتصاالت واإلمدادات وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء         مصروفات التشغيل     )ج(  
  ). دوالر٧ ٠٠٠(البعثات امليدانية 
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  وقد أُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ والية املمثل اخلاص الـسابق يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة                   - ٣٤
فيذ أنشطة املقرر اخلاص؛ لذلك لن يلزم رصـد         وستوجَّه هذه االعتمادات املرصودة لتن    . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  

  .اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار

   حالة حقوق اإلنسان يف السودان- ٩/١٧

املنقح شـفوياً واملعتمـد      (A/HRC/9/L.2 من مشروع القرار     ١٩ و ١٨ و ١٥قرَّر اجمللس، يف الفقرات       - ٣٥
  :، ما يلي)٩/١٧بوصفه القرار 

قررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لفترة سنة واحدة عمـالً             أن ميدِّد والية امل     )أ(  
  ؛٦/٣٤بقرار جملس حقوق اإلنسان 

أن يطلب إىل املقررة اخلاصة أن تكفَل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات اليت حـدَّدها                   )ب(  
ع حكومة السودان، وأن ُتدرج معلومات هبذا الشأن فريق اخلرباء وأن تعّزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صريح وبناء م

  يف تقريرها القادم إىل اجمللس؛
أن يطلب أيضاً إىل املقررة اخلاصة أن تقدِّم تقريرها السنوي الذي مل ُتقدمه بعد إىل اجمللـس يف                    )ج(  

  .دورته العاشرة، وأن تقدِّم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة
، ١٩ و١٨ و١٥ دوالر يف السنة لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف الفقرات ٥١ ٣٠٠م مبلغ إمجايل قدره وسيلز  - ٣٦

سفر موظفني ملرافقة املقررة اخلاصة خالل البعثات       ) ب(سفر املقررة اخلاصة؛    ) أ: (وذلك لتغطية النفقات التالية   
  .ملصاريف املتنوعة أثناء البعثات امليدانيةمصاريف النقل احمللي واألمن واالتصاالت وغريها من ا) ج(امليدانية؛ 

من ) حقوق اإلنسان  (٢٣وقد أُدرجت االحتياجات الالزمة لتنفيذ والية املقررة اخلاصة يف إطار الباب              - ٣٧
  .لذلك لن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن التوغالت : ٣/١- ار د إ متابعة القر  - ٩/١٨
  العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة وقصف بيت حانون

  املنقح شـفوياً واملعتمـد بوصـفه        (A/HRC/9/L.8 من مشروع القرار     ٣ و ٢قرر اجمللس، يف الفقرتني       - ٣٨
  :، ما يلي)٩/١٨القرار 

ة تقصي احلقائق الواردة يف تقريره ويناشد مجيع األطراف املعنية ضـمان            أن يؤيد توصيات بعث     )أ(  
  تنفيذها الكامل والفوري؛

  .أن يوصي اجلمعية العامة بأن تدرس التقرير مبشاركة أعضاء البعثة  )ب(  

 دوالر لتغطية نفقات    ٢٥ ١٠٠ستبلغ االحتياجات الالزمة من املوارد لتنفيذ األنشطة اليت طلبها اجمللس             - ٣٩
ومل ُتدرج هذه االحتياجات يف امليزانية . سفر خبريين، ومساِعد هلما وموظف من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني 
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ورغم أن االحتياجات اإلضافية الالزمة لتنفيذ األنشطة املشار إليها مل ُتدرج يف امليزانية الربناجمية لفتـرة                  - ٤٠
  ، سُتبذل كافة اجلهود لتلبية تلك االحتياجات مـن االعتمـادات املرصـودة يف إطـار            ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
  .ولذلك لن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار). حقوق اإلنسان (٢٣الباب 

   تقدمي اخلدمات االستشارية والتعاون التقين إىل بوروندي- ٩/١٩

  املنقح شفوياً واملعتمـد بوصـفه       (A/HRC/9/L.18 من مشروع القرار     ٨ و ٧قرَّر اجمللس، يف الفقرتني       - ٤١
  :، ما يلي)٩/١٩القرار 

أن يدعو اخلبري املستقل إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل حكومة بوروندي يف ما تبذله من جهود                  )أ(  
  من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

  .)٢(إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرةأن يطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدِّم تقريره   )ب(  

سـفر اخلـبري    ) أ: ( دوالر لتغطية النفقات التالية    ٤٨ ٨٠٠وسيلزم لتنفيذ األنشطة اليت طلبها اجمللس مبلغ قدره           -٤٢
حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقرير إىل اجمللس، باإلضـافة إىل إجـراء    /املستقل إلجراء مشاورات  

مصاريف النقـل   ) ج( نفقات سفر موظفني ُيرافقون اخلبري املستقل أثناء البعثات امليدانية؛        ) ب(ميدانيتني كل سنة؛    بعثتني  
وقد أُدرجت االحتياجات املـذكورة     . احمللي واالتصاالت واإلمدادات وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثات امليدانية         

  .ولذلك لن يلزم رصد اعتمادات إضافية نتيجة اعتماد القرار. ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

   األشخاص املفقودون- ٩/١٠١

، أن يطلب إىل اللجنة     )٩/١٠١املعتمد بوصفه املقرَّر     (A/HRC/9/L.5طلب اجمللس، يف مشروع املقرَّر        - ٤٣
املفقودين وأن تقدِّم تلك الدراسة إىل      االستشارية أن ُتعّد دراسة عن أفضل املمارسات املتعلقة مبسألة األشخاص           

  .اجمللس يف دورته الثانية عشرة

 ٤- ويقدَّر املبلغ الالزم لتغطية نفقات املساعدة املؤقتة العامة املتمثلة يف االستعانة مبوظف من الرتبـة ف                 - ٤٤
  .الر دو٩٢ ٣٠٠ب لفترة ستة أشهر إلجراء البحوث املتصلة باألنشطة اليت طلبها اجمللس يف مقرره 

                                                      

إىل مفوضية األمـم    وطلب اجمللس   . قام مقدِّم مشروع القرار، يف وقت الحق، بتنقيح الفقرتني شفوياً           )٢(
تقوم، من خالل تواجدها يف بوروندي، مبواصلة أنشطتها وبرامج  "املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف الصيغة املنقحة أن         

متديد فترة والية اخلبري املستقل إىل أن يتم إنشاء جلنة وطنيـة            "؛ وقرَّر   "مساعدهتا التقنية بالتشاور مع سلطات بوروندي     
أن يقدِّم تقريراً عن أنشطته إىل اجمللس يف دورته التالية إلنشاء اللجنة            "؛ ودعا اخلبري املستقل إىل      "سانمستقلة حلقوق اإلن  

أن تقدِّم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عما أُحرز "؛ ودعا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل "املذكورة أعاله
ندي وعن أنشطتها يف البلد، وأن تقدم توصيات بشأن اآلليات املستقلة املناسبة من تقدم يف حالة حقوق اإلنسان يف بورو

  ، ٩/١٩، القـرار    A/HRC/9/28الوثيقـة   " (الضرورية من أجل تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف بورونـدي             
 .د ذات صلة وبناًء عليه، فإن اآلثار على امليزانية املتوقعة يف البداية يف مشروع النص مل تع).١٠- ٧الفقرات 
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 مـن امليزانيـة     ٢٣ دوالر، يف إطار الباب      ٩٢ ٣٠٠ب ومل ُيدرج املبلغ الالزم لتنفيذ األنشطة، واملقدَّر          - ٤٥
ومع ذلك لن يلزم رصد موارد إضافية يف هذه املرحلـة، ألن األمانـة              . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    

نها للوفاء باالحتياجات الالزمة من األرصدة املقرَّرة يف ستسعى إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع موارد م     
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني ٢٣إطار الباب 

ويف الوقت الذي تستعرض فيه اجلمعية العامة مسألة التقديرات املنقحة الناشئة عن املقررات اليت اختذها اجمللس يف            -٤٦
  .غ اجلمعية العامة بكيفية الوفاء باالحتياجات اإلضافيةدورته التاسعة، ُيتوقع أن تكون األمانة قادرة على إبال

   حالة حقوق اإلنسان يف هاييت- ٩/١/ب ر

املعتمد بوصفه بيـان     (A/HRC/9/L.9 من مشروع بيان الرئيس      ١٢ و ١١ و ٩قرَّر اجمللس، يف الفقرات       - ٤٧
  :، ما يلي)٩/١/الرئيس ب ر

ثة اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف        أن يرحِّب بطلب السلطات اهلايتية بأن تستمر بع         )أ(  
   ويوافق على هذا الطلب؛٢٠١٠سبتمرب /هاييت إىل غاية أيلول

أن يدعو اخلبري اجلديد إىل مواصلة العمل الذي بدأه سلفه، وإجناز مهمته باإلسـهام بتجربتـه                  )ب(  
تركيز بوجه خاص على احلقوق االقتصادية وخربته وتقدمي مسامهته يف سبيل إعالء حقوق اإلنسان يف هاييت، مع ال

  واالجتماعية والثقافية؛

  .أن يدعو اخلبري اجلديد أيضاً إىل التوُجه قريباً يف بعثة إىل هاييت وتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس  )ج(  

 دوالر  ٥٢ ٧٠٠ ما قدره    ١٢ و ١١ و ٩ستبلغ االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف الفقرات           - ٤٨
  :نوياً، لتغطية النفقات التاليةس

حلضور االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة وتقدمي تقريـر إىل         /سفر اخلبري إلجراء مشاورات     )أ(  
  ؛) دوالر٢٨ ٨٠٠(اجمللس، والقيام ببعثتني رمسيتني كل سنة إىل هاييت 

  ؛) دوالر١٦ ٩٠٠(سفر موظفني ملرافقة اخلبري أثناء البعثات امليدانية   )ب(  

مصاريف النقل احمللي واالتصاالت واإلمدادات وغريها من املصاريف املتنوعة أثناء البعثـات امليدانيـة                )ج(  
  ). دوالر٧ ٠٠٠(

وملا . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       ٢٠٠٩وقد أُدرجت االحتياجات الالزمة لعام        - ٤٩
، فإن االحتياجات املتعلقة بتلـك الفتـرة        ٢٠١١- ٢٠١٠نتني  كانت فترة جتديد الوالية متتد لتدخل يف فترة الس        

لذلك لن يلزم رصد اعتمـادات      . ٢٠١١- ٢٠١٠سُينظر فيها يف سياق امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني          
  .إضافية نتيجة اعتماد البيان
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  مجعية القلوب الرحيمة
  رابطة منع التعذيب

املركز الفلسطيين ملـصادر حقـوق املواطنـة       /بديل
  والالجئني

  الطائفة البهائية الدولية 
  معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحـة عمليـات        
  اإلخالء
  عوة حلقوق اإلنسان والسالممركز الد

  حركة دميقراطيي الوسط الدولية
  مؤسسة النهوض بالطفل 
  جلنة احلقوقيني الكولومبية

اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز 
  األوائل

  شعب أبرشية السيدة البارة أم الراعي الصاحل

  
  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم 

  ية للدفاع عن األطفال احلركة الدول
  احملفل الدويل ألفريقيا
  احتاد املرأة الكوبية

  احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا
  مؤسسة دانييل ميتريان": فرنسا احلريات"مؤسسة 

  االحتاد العام للمرأة العربية
  التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء 

  مجعية حواء للمرأة 
  مؤسسة التراث 

  اهليمااليا للبحث والثقافةمؤسسة 
  املدافعون عن حقوق اإلنسان
  منظمة رصد حقوق اإلنسان

  اجمللس اهلندي للتربية
  مهندسو العامل

  الرابطة الدولية للتعاون بني األديان
  الرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينية
  الرابطة الدولية للمحاميني الدميقراطيني 

  اية الطفولةاملكتب الكاثوليكي الدويل لرع
  جلنة احلقوقيني الدولية

  اللجنة الدولية هلنود األمريكتني
اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثـاق األفريقـي        

  حلقوق اإلنسان والشعوب 
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

  االحتاد الدويل ألرض اإلنسان
  االحتاد الدويل للجامعيات
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  رالرابطة الدولية للحد من األضرا
  االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية

  االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية 
  احلركة الدولية لتآخي األجناس والشعوب

  االحتاد الدويل للمرأة املسلمة
املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        

  العنصري
  املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني 

  نظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم امل
  نادي القلم الدويل

  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعلـيم        

  والتنمية
  املركز اإليراين لبحوث النخبة

  جلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة 
  االحتاد اللوثري العاملي 

  رانغوبولوس حلقوق اإلنسانمؤسسة ما
  رابطة إمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية

  اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين
  منرب احملامني من أجل جمتمع دميقراطي

  املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء 
 اجلنـوب يف القـرن احلـادي        - منظمة الـشمال    

  والعشرين
عزيز التعاون  املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وت     

  التقين الدويل
  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف 

   احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم - باكس كريسيت 

 احلركـة الكاثوليكيـة للـشؤون       - باكس رومانا   
الفكرية والثقافية واحلركة الدوليـة للطـالب       

  الكاثوليك
  اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات 

  الدولية" مراسلون بال حدود"هيئة 
مركز املواطنني الدبلوماسـي    (مركز شيمني غايكو    
  ) للسكان األصليني

وكالة اخلـدمات االجتماعيـة التابعـة للكنيـسة         
   يف أملانيا ةالربوتستانتي

  مركز دراسات اجملتمع 
  مجعية الشعوب املهددة باالنقراض

  اجمللس السوداين للوكاالت التطوعية
  االحتاد العام للمرأة السودانية

مؤسسة املنظمات غري احلكومية السويدية حلقـوق       
  اإلنسان 

  احتاد العمل النسائي 
  احتاد احلقوقيني العرب 
  هيئة رصد األمم املتحدة

  العاملية" اإلسبريانتو"رابطة 
  الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

  املنظمة النسائية الصهيونية الدولية
  املركز العاملي لتبادل املعلومات 

  ملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ا
  اجمللس العاملي للشعب الروسي

  املنظمة العاملية للمرأة 
  التحالف العاملي جلمعيات الشابات املسيحية 
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  القائمة

 األمريكية للمعونـة اإلنـسانية      - اجلمعية األفريقية   
  والتنمية

   املركز الدويل ملناهضة الرقابة-  ١٩املادة 
  رابطة مواطين العامل

  رابطة التعليم العاملي 
  منظمة بناي بريث الدولية
  جلنة دراسة تنظيم السالم 

  االحتاد األورويب للعالقات العامة
  مؤسسة فريدريش إيبريت

  مركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم
  منظمة التنمية التعليمية الدولية

  

   االحتاد الدويل حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني
  رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

  املعهد الدويل للسلم
  احلركة الدولية ملناهضة التمييز والعنصرية

  "التحرير"منظمة 
حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني       

  الشعوب
  منظمة سوكا غاكاي الدولية
  احلزب الراديكايل عرب الوطين

  كأداة للسلمالرابطة العاملية للمدرسة 
  جملس السالم العاملي
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  املرفق الرابع
  أصحاب الواليات الذين عينهم اجمللس يف دورته التاسعة

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي
  )بنغالديش(مونوراما بيسواس 

  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(مرييانا ناجيسفسكا 

   حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيالفريق العامل املعين
  )فرنسا(أوليفييه دي فروفيل 

  اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة
  باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

  )الربتغال(كاتارينا دي ألبوكويركي 
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  املرفق اخلامس
  لدورة التاسعة للمجلسقائمة بالوثائق الصادرة من أجل ا

  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة

  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/1 شروح جدول األعمال  ١  
A/HRC/9/1/Corr.1 تصويب  ١  
A/HRC/9/2 تقرير األمني العام بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية          ٢

  املتخذة من جانب واحد
A/HRC/9/3 تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع          ٣

  املسلح، رادهيكا كوماراسوامي
A/HRC/9/4 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٢

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
A/HRC/9/4/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/9/5 م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن      تقرير مفوضية األم    ٩

تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة اخلامـسة للفريـق         
العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال إلعـالن         

  وبرنامج عمل ديربان
A/HRC/9/6 مذكرة من األمانة بشأن تقرير املفوضة السامية عن إدماج    ٢

 منظومة األمـم    حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق     
  املتحدة

A/HRC/9/7 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن         ٢
  مناهضة تشويه صورة األديان

A/HRC/9/8 تقرير األمني العام عن حقوق األشـخاص املنـتمني إىل            ٢
  أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

A/HRC/9/9 ين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات     تقرير املقرر اخلاص املع     ٣
  األساسية للسكان األصليني، جيمس أنايا

A/HRC/9/9/Add.1 ٣  Summary of cases transmitted to Governments 
and replies received 

A/HRC/9/9/Add.1/Corr.1 تصويب  ٣ 
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/10 تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان والتـضامن           ٣

   رودي حممد رزقيالدويل،
A/HRC/9/11 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عـن         ٢

  حقوق الشعوب األصلية
A/HRC/9/12 ٩  Report of the Special Rapporteur on contemporary 

forms of racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance, Doudou Diène, on the 
manifestations of defamation of religions and in 
particular on the serious implications of Islamophobia 
on the enjoyment of all rights 

A/HRC/9/13 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق اإلنـسان يف            ٤
  السودان، سيما مسر

A/HRC/9/13/Add.1 تنفيذ التوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء       تقرير عن حالة    ٤ 
  بشأن دارفور

A/HRC/9/13/Add.1/Corr.1 تصويب  ٤  
A/HRC/9/14 تقرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف             ١٠

  بوروندي، أكيش أوكوال
A/HRC/9/15 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلـدمات          ١٠

  ليبرييا، شارلوت أباكااالستشارية يف 
A/HRC/9/16   )مل ُيسند هذا الرمز(  
A/HRC/9/17 تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية  ٣  
A/HRC/9/18 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن          ١

  مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان
A/HRC/9/19   ) الرمزمل ُيسند هذا(  
A/HRC/9/20 تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف           ٣

  ذلك أسبابه وعواقبه، غولنارا شاهينيان
A/HRC/9/21 تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال وبغـاء            ٣

األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة، جنـاة          
  معالّ أجميد
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/22 تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقـل وإلقـاء            ٣

املنتجات والنفايات الُسمية واخلطرة بصورة غري مشروعة       
  على التمتع حبقوق اإلنسان، أوكيشوكو إبيانو

A/HRC/9/22/Add.1 ٣  Summary of communications sent and replies 
received from Governments and other actors 

A/HRC/9/22/Add.2 بعثة إىل مجهورية ترتانيا املتحدة  ٣ 

A/HRC/9/23 ٣  Report of the Special Rapporteur on the right to food, 
Olivier de Schutter, on a human rights framework for 
world food and nutrition security 

A/HRC/9/24 إلنسان بـشأن مـسألة     تقرير املفوضية السامية حلقوق ا      ٢
 االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

A/HRC/9/25 دراسة أعدهتا مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            ٢
اإلنسان تتضمن جتميعاً للتشريعات واالجتهادات القانونية      

  القائمة بشأن تشويه صورة األديان وانتهاك حرمتها
A/HRC/9/26 توى لتقصي احلقـائق يف بيـت       تقرير البعثة الرفيعة املس     ٧

  ١- ٣/حانون واليت تقرَّر إيفادها مبوجب قرار اجمللس د إ
A/HRC/9/27 مذكرة من األمانة تتعلق بتقرير مفوضة األمـم املتحـدة            ٣

السامية حلقوق اإلنسان عن االجتار باألشخاص، ال سيما        
  النساء واألطفال

A/HRC/9/CRP.1 ١  Note by the Secretariat on the status of preparation of 
documentation 

A/HRC/9/CRP.2 ١٠  Report of the independent expert on the situation of 
human rights in Somalia 

 الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احلكومية

  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/G/1 وموجهة مـن    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠رسالة مؤرخة     ٤، ٣ 

البعثة الدائمة لكوبا إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية         
  حلقوق اإلنسان وإىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/9/G/2 موجهـة مـن     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦رسالة مؤرخة     ٩ 
القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمـة ملنظمـة املـؤمتر          

تحدة يف جنيف إىل مفوضة اإلسالمي لدى مكتب األمم امل 
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/G/3 وموجهة من القائم    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠رسالة مؤرخة     ٨، ٣ 

باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب األمم        
  املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/9/G/4 وموجهة  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩ مذكرة شفوية مؤرخة    ٤ 
من البعثة الدائمة لالحتـاد الروسـي إىل أمانـة جملـس            

  حقوق اإلنسان
A/HRC/9/G/5 وموجهة ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢مذكرة شفوية مؤرخة      ٨ 

من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى مكتـب األمـم          
  املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/9/G/6 وموجهة مـن    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥رسالة مؤرخة     ٨ 
  البعثة الدائمة للنمسا إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/9/G/7 وموجهة مـن    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧رسالة مؤرخة     ٤ 
 البعثة الدائمة لسنغافورة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان 

A/HRC/9/G/8 جهة مـن    ومو ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢رسالة مؤرخة     ٢
البعثة الدائمة لتركيا إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية         

  حلقوق اإلنسان
A/HRC/9/G/9 وموجهة مـن    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤رسالة مؤرخة     ٨ 

البعثة الدائمة لليونان إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية         
  حلقوق اإلنسان

A/HRC/9/G/10 جهة من البعثـة     ومو ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢رسالة مؤرخة     ٤
  الدائمة جلمهورية السودان إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان 

  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة
  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة

A/HRC/9/L.1 الترتيبات األمنية جمللس حقوق اإلنسان  ١  
A/HRC/9/L.2 حالة حقوق اإلنسان يف السودان  ٤  
A/HRC/9/L.3 والية املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقـل وإلقـاء            ٣

املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة       
  على التمتع حبقوق اإلنسان

A/HRC/9/L.4 إحياء ذكـرى اجملاعـة الكـربى يف أوكرانيـا عـامي             ٣ 
  ١٩٣٣ و١٩٣٢
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/L.5 األشخاص املفقودون  ٣  

A/HRC/9/L.6 ذكارية مبناسبة الذكرى السنوية الستني لـصدور       جلسة ت   ٣
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

A/HRC/9/L.7 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل  ٣  

A/HRC/9/L.8 انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة    : ٣/١- متابعة للقرار دإ    ٧
عن التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية       

  نوناحملتلة وقصف بيت حا

A/HRC/9/L.9 حالة حقوق اإلنسان يف هاييت  ١٠  

A/HRC/9/L.12 احلق يف التنمية  ٣  

A/HRC/9/L.13 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املّتخذة من جانب واحد  ٣ 

A/HRC/9/L.14 حقوق اإلنسان للمهاجرين  ٣  

A/HRC/9/L.15 متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنـسان          ٣
املتعلقة بالتأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العامليـة علـى          

  إعمال احلق يف الغذاء للجميع

A/HRC/9/L.16 تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا  ١٠ 

A/HRC/9/L.17 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  ٣  

A/HRC/9/L.18 تقنية إىل بورونديتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة ال  ١٠ 

A/HRC/9/L.19 تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا  ١٠  

A/HRC/9/L.20 التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  ٣  

A/HRC/9/L.21 محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراعات املسلحة  ٣  

A/HRC/9/L.22 دالة االنتقاليةحقوق اإلنسان والع  ٣  

A/HRC/9/L.23 احلق يف معرفة احلقيقة  ٣  

A/HRC/9/L.24 والية فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن           ٩
  أصل أفريقي
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/L.25 األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان  ٣  

A/HRC/9/L.26 مشروع مبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة املتعلقـة            ٣
  دام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطهاباالستخ

  الوثائق الصادرة يف سلسلة نشرات املنظمات غري احلكومية
  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة

A/HRC/9/NGO/1 ٧  Written statement submitted by International 
Organization for the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (EAFORD) 

A/HRC/9/NGO/2 ٣  Joint written statement submitted by the International 
Humanist and Ethical Union (IHEU), the Association 
for World Education (AWE) and the Association of 
World Citizens (AWC) 

A/HRC/9/NGO/3 ٣  Written statement submitted by Society for 
Threatened Peoples 

A/HRC/9/NGO/4 ٣  Written statement submitted by Federation of 
Cuban Women (FMC) 

A/HRC/9/NGO/5 ٣  Written statement submitted by New Humanity 

A/HRC/9/NGO/6 ٣  Written statement submitted by the European 
Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) 

A/HRC/9/NGO/7 ٣  Written statement submitted by Human Rights 
Advocates (HRA) 

A/HRC/9/NGO/8 ٩  Written statement submitted by Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV) 

A/HRC/9/NGO/9 ٣  Written statement submitted by Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV) 

A/HRC/9/NGO/10 ٣  Written statement submitted by Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV) 

A/HRC/9/NGO/11 ٣  Written statement submitted by Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV) 
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/NGO/12 ٧  Written statement submitted by Organization for 

Defending Victims of Violence (ODVV) 

A/HRC/9/NGO/13 ٩  Written statement submitted by Organization for 
Defending Victims of Violence (ODVV) 

A/HRC/9/NGO/14 ٤  Written statement submitted by Sudanese Women 
General Union (SWGU) 

A/HRC/9/NGO/15 ٣  Joint written statement submitted by Article 19 - The 
International Centre Against Censorship and the 
Cairo Institute for Human Rights Studies 

A/HRC/9/NGO/15/Corr.1 ٩  Corrigendum 

A/HRC/9/NGO/16 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/9/NGO/17 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/9/NGO/18 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/9/NGO/19 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/9/NGO/20 ٤  Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/9/NGO/21 ٤  Joint written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) and the Asian Forum for 
Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

A/HRC/9/NGO/22 ٤  Written statement submitted by Amnesty 
International (AI) 

A/HRC/9/NGO/23 ٨  Written statement submitted by Amnesty 
International (AI) 
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/NGO/24 ٤  Written statement submitted by BADIL Resource 

Center for Palestinian Residency and Refugee Rights 

A/HRC/9/NGO/24/Corr.1 ٧  Corrigendum 

A/HRC/9/NGO/25 ٤  Written statement submitted by Al Zubair Charity 
Foundation 

A/HRC/9/NGO/26 ٣  Joint written statement submitted by the African-
American Society for Humanitarian Aid and 
Development (ASHAD), the Al Zubair Charity 
Foundation and the Child Development 
Foundation 

A/HRC/9/NGO/27 ٤  Written statement submitted by the African-
American Society for Humanitarian Aid and 
Development (ASHAD) 

A/HRC/9/NGO/28 ٣  Written statement submitted by Jammu and 
Kashmir Council for Human Rights (JKCHR) 

A/HRC/9/NGO/29 ٤  Written statement submitted by Jammu and 
Kashmir Council for Human Rights (JKCHR) 

A/HRC/9/NGO/30 ٣  Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/9/NGO/31 ٣  Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/9/NGO/32 ٤  Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/9/NGO/33 ٩  Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/9/NGO/34 ٧  Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies (CIHRS) 

A/HRC/9/NGO/35 ٣  Joint written statement submitted by the 
International Council of Nurses (ICN) and the 
World Medical Association (WMA) 
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/NGO/36 ٣  Joint written statement submitted by the Child 

Development Foundation (CDF) and the Society 
Studies Centre (SSC) 

A/HRC/9/NGO/37 ٣  Written statement submitted by the Society 
Studies Centre (SSC) 

A/HRC/9/NGO/38 ٨  Written statement submitted by the Federation of 
Western Thrace Turks in Europe 

A/HRC/9/NGO/39 ٤  Written statement submitted by the International 
Federation for Human Rights (FIDH) 

A/HRC/9/NGO/40 ٤  Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. (IED) 

A/HRC/9/NGO/41 ٣  Written statement submitted by Hawa Society for 
Women (HSW) 

A/HRC/9/NGO/42 ٤  Written statement submitted by Hawa Society for 
Women (HSW) 

A/HRC/9/NGO/43 ٤  Written statement submitted by the Sudan Council 
of Voluntary Agencies (SCOVA) 

A/HRC/9/NGO/44 ٣  Exposé écrit par le Bureau international 
catholique de l'enfance (BICE) 

A/HRC/9/NGO/45 ٣  Exposé écrit par le Bureau international 
catholique de l'enfance (BICE) 

A/HRC/9/NGO/46 ٣  Written statement submitted by the Universal 
Esperanto Association 

A/HRC/9/NGO/47 ٣  Joint written statement submitted by International 
Alliance of Women (IAW) and other non-
governmental organizations on the Roster 

A/HRC/9/NGO/48 ١٠  Written statement submitted by International 
Federation for Human Rights (FIDH) 

A/HRC/9/NGO/49 ١٠  Exposé écrit par la Fédération internationale des 
ligues des droits de l'homme (FIDH) 
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  العنوان بند جدول األعمال  رمز الوثيقة
A/HRC/9/NGO/50 ٤  Written statement submitted by Amnesty 

International (AI) 

A/HRC/9/NGO/51 ٣  Written statement submitted by International 
Educational Development, Inc. (IED) 

A/HRC/9/NGO/52 ٣  Written statement submitted by Asian Forum for 
Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

A/HRC/9/NGO/53 ٩  Written statement submitted by Asian Forum for 
Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

A/HRC/9/NGO/54 ٣  Written statement submitted by Pax Christi 
International, International Catholic Peace 
Movement 

A/HRC/9/NGO/55 ٣  Written statement submitted by Himalayan 
Research and Cultural Foundation (HRCF)  

A/HRC/WG.2/9/1/Rev.1             جدول األعمال املؤقت للفريق العامل املعـين بـاحلق يف
 )٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢- ١٨(التنمية، الدورة التاسعة 
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  املرفق السادس
  اجلدول الزمين املعروض على الدول األعضاء يف األمم املتحدة

  شاملكي تنظر فيه يف إطار آلية االستعراض الدوري ال

  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
  الدورة الرابعة

 ١٣ إىل٢مقررة يف الفترة من (
  )٢٠٠٩فرباير /شباط

  الدورة اخلامسة
 ١٥ إىل ٤مقررة يف الفترة من (

  )٢٠٠٩مايو /أيار

  الدورة السادسة
 تشرين  ٣٠مقررة يف الفترة من     (

 كــانون ١١نــوفمرب إىل /الثــاين
  )٢٠٠٩ديسمرب /      األول

   إريتريا- ١   مجهورية أفريقيا الوسطى- ١   أملانيا- ١
   قربص- ٢   موناكو- ٢   جيبويت- ٢
   اجلمهورية الدومينيكية- ٣   بليز- ٣   كندا- ٣
   كمبوديا- ٤   تشاد- ٤   بنغالديش- ٤
   النرويج- ٥   الكونغو- ٥   االحتاد الروسي- ٥
   ألبانيا- ٦   مالطة- ٦   أذربيجان- ٦
   مجهورية الكونغو الدميقراطية- ٧   نيوزيلندا- ٧   الكامريون- ٧
   كوت ديفوار- ٨   أفغانستان- ٨   كوبا- ٨
   الربتغال- ٩   شيلي- ٩   اململكة العربية السعودية- ٩

   بوتان- ١٠   فييت نام- ١٠   السنغال- ١٠
   دومينيكا- ١١   أوروغواي- ١١   الصني- ١١
 اطية مجهورية كوريا الشعبية الدميقر-١٢   اليمن- ١٢   نيجرييا- ١٢
   بروين دار السالم- ١٣   فانواتو- ١٣   املكسيك- ١٣
   كوستاريكا- ١٤   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة-١٤   موريشيوس- ١٤
   غينيا االستوائية- ١٥   جزر القمر- ١٥   األردن- ١٥
   إثيوبيا- ١٦   سلوفاكيا- ١٦   ماليزيا- ١٦
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  املرفق السابع
  لثالثة والرابعة واخلامسة لالستعراض الدوري الشاملقائمة باجملموعات الثالثية للدورات ا

  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١(اجملموعات الثالثية للدورة الثالثة للفريق العامل 
  الدولة موضع االستعراض

  اجملموعة الثالثية )حسب ترتيب االستعراض(

  سلوفاكيا  السنغال  أوروغواي  بوتسوانا
  ولنداه  ماليزيا  جيبويت  جزر البهاما
  كوبا  اهلند  موريشيوس  بوروندي
  بنغالديش  سلوفينيا  كندا  لكسمربغ
  اململكة املتحدة  اليابان  جنوب أفريقيا  بربادوس

  الربازيل  الصني  االحتاد الروسي  اجلبل األسود
  الكامريون  األرجنتني  إندونيسيا  اإلمارات العربية املتحدة

  نيجرييا  أذربيجان  مجهورية كوريا  إسرائيل
  األردن  املكسيك  أملانيا  ختنشتاينلي

  غانا  باكستان  أوكرانيا  صربيا
  غابون  شيلي  الفلبني  تركمانستان
  مدغشقر  قطر  سويسرا  بوركينا فاسو
 اململكة العربية السعودية  بوليفيا  أنغوال  الرأس األخضر
  إيطاليا  البحرين  بوركينا فاسو  كولومبيا
  نيكاراغوا  إندونيسيا  مصر  أوزبكستان

  أذربيجان  زامبيا  قطر  الوتوف
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  )٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢(قائمة باجملموعات الثالثية للدورة الرابعة للفريق العامل 

  الدولة موضع االستعراض
  اجملموعة الثالثية )حسب ترتيب االستعراض(

  فرنسا  مجهورية كوريا  الكامريون  أملانيا
  إندونيسيا  بوليفيا  االحتاد الروسي  جيبويت
  بنغالديش  أذربيجان  اململكة املتحدة  داكن

  الفلبني  مصر  األرجنتني  بنغالديش
  البحرين  الصني  غانا  االحتاد الروسي
  موريشيوس  سلوفينيا  اململكة العربية السعودية  أذربيجان
  السنغال  كوبا  الصني  الكامريون
  أوروغواي  البوسنة واهلرسك  غابون  كوبا

  قطر  مدغشقر  اأملاني  اململكة العربية السعودية
  أنغوال  الربازيل  إيطاليا  السنغال
  نيجرييا  كندا  اهلند  الصني
  سويسرا  جيبويت  اليابان  نيجرييا
  نيكاراغوا  باكستان  جنوب أفريقيا  املكسيك
  سلوفاكيا  ماليزيا  زامبيا  موريشيوس
  اليابان  املكسيك  بوركينا فاسو  األردن
  مصر  قطر  نيكاراغوا  ماليزيا
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  )٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤(موعات الثالثية للدورة اخلامسة للفريق العامل قائمة باجمل

  الدولة موضع االستعراض
  اجملموعة الثالثية )حسب ترتيب االستعراض(

  البوسنة واهلرسك  بوليفيا  غابون  مجهورية أفريقيا الوسطى
  أوروغواي  الصني  سويسرا  موناكو
  الربازيل  ماليزيا  االحتاد الروسي  بليز
  سلوفينيا  فرنسا  زامبيا  تشاد
  مدغشقر  البحرين  هولندا  الكونغو
  مصر  أوكرانيا  اململكة العربية السعودية  مالطة
  موريشيوس  إيطاليا  الفلبني  نيوزيلندا
  الكامريون  مجهورية كوريا  أذربيجان  أفغانستان
  كوبا  قطر  السنغال  شيلي
  كندا  اليابان  بوركينا فاسو  فييت نام
  األرجنتني  األردن  نيجرييا  أوروغواي
  جنوب أفريقيا  إندونيسيا  نيكاراغوا  اليمن
  اهلند  جيبويت  شيلي  فانواتو

مجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة

  أملانيا  بنغالديش  سلوفاكيا

  املكسيك  اململكة املتحدة  غانا  جزر القمر
  باكستان  أنغوال  شيلي  سلوفاكيا

 -  -  -  -  -  


