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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة-   ً أوال  

  القرارات-ألف 

   مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان-٤/١

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                       واالجتماعية والثقافية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق                                              باملبادئ املتصلة باحلقوق االقتصادية                إذ يسترشد  
                                                                  اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

      ٢٠٠٥                                      ، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       (A/CONF.157/23)                                   بأن إعالن وبرنامج عمل فيينا              ِّ   وإذ يذكِّر  
                  الذي أنشئ مبوجبه     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠              ة لألمم املتحدة                     ، وقرار اجلمعية العام ) ١ /  ٦٠       القرار  (

                                                                                                             جملس حقوق اإلنسان، كلها يؤكد أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز                
   م،                                                                                        بعضها بعضا، وأنه جيب معاملتها معاملة منصفة وعادلة، على قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتما

                                                                                       بالقرارات السابقة جمللس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز                   ِّ      ً     وإذ يذكِّـر أيضاً    
                                                                                                          ومحايـة حقـوق اإلنسان بشأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما قرار جملس حقوق                

                                          مل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول                              املتعلق بالفريق العا       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥          املؤرخ    ٣ / ١          اإلنسـان   
         ُ                                                              اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

                                                                                       باجلهود اجلارية، مبا فيها اجلهود اليت يبذهلا هذا اجمللس، من أجل إعمال احلقوق االقتصادية                   وإذ يرحـب   
                                                           ود إضافية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                          واالجتماعية والثقافية، وإذ يشجع على بذل جه

                                                  وإزالة العقبات اليت تعترض إعماهلا على مجيع املستويات،

  :    يؤكد - ١ 

               ً                                                                              أنـه ال ميكـن، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بلوغ اهلدف املتمثل يف أن يكون البشر                   ) أ ( 
                                                                          إال إذا هيئت أوضاع ميكن فيها لكل فرد أن يتمتع حبقوقه االقتصادية                   ً                                    أحراراً يتمتعون بالتحرر من اخلوف والعوز     

                          ً                            واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية؛

                             ً                                                               أن جلميع األشخاص يف البلدان كافةً احلق يف إعمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية               ) ب ( 
           يتهم حبرية؛                                      اليت ال غىن عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخص

                                                                                                أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هي حقوق وحريات عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة                ) ج ( 
                                                                                         ومتشابكة، وأن الدول كافة ملزمة بضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا على أكمل وجه؛
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                                    بالتزامها حبماية وتعزيز مجيع حقوق                                                               أن التعاون الدويل مهم يف مساعدة احلكومات على الوفاء            ) د ( 
                                                                                                    اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع التشديد على أن املسؤولية األوىل عن تعزيز حقوق 

                                       اإلنسان ومحايتها إمنا تقع على عاتق الدول؛

                    الدويل اخلاص باحلقوق                                                                             أنه توجد صلة ال تنفصم بني االحترام الكامل للحقوق الواردة يف العهد                 ) ه ( 
                                                                                                                 االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية وعملية التنمية اليت يتمثل غرضها الرئيسي يف حتقيق طاقات اإلنسان يف ظل                 
                                                                               ً                                      املشـاركة الفعالـة جلمـيع أفراد اجملتمع يف عمليات صنع القرار ذات الصلة باعتبارهم أطرافاً فاعلة يف التنمية                   

                       توزيع العادل لفوائدها؛                             ومستفيدين منها، وكذلك يف ظل ال

  :              إىل مجيع الدول    يطلب - ٢ 

    ُ                                               ً     ً    أن ُتعمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً؛  ) أ ( 

                                                                                       أن تـنظر يف التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية واالقتصادية والثقافية،     ) ب ( 
                                                              ال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والقيام بتنفيذها إذا    ً                                     فضالً عن الصكوك الدولية األخرى املتصلة بإعم

            ً       كانت أطرافاً فيها؛

                                                                           أن تضمن ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز من أي نوع كان؛  ) ج ( 

                ً                                                                                أن تسـعى تدرجيـياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية ومبساعدة وتعاون دوليني، إىل كفالة                ) د ( 
                                                                                                              اإلعمـال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اهتمام خاص ملن يعيشون يف فقر مدقع،                

       ً                                    ً        ً    أفراداً كانوا أو جمتمعات، وبالتايل ألشدهم ضعفاً وحرماناً؛

  ة    ُ                                                                                              أن ُتعزز املشاركة الفعالة والواسعة النطاق ملمثلي اجملتمع املدين يف عمليات صنع القرار املتصل                 ) ه ( 
                                                                                                              بـتعزيز ومحايـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك عن طريق بذل اجلهود لتحديد وتدعيم                 

                    ممارسات احلكم الرشيد؛

                                                                                   بالتصديقات الست األخرية على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               يرحب - ٣ 
  :                                       والثقافية ويطلب إىل الدول األطراف يف العهد

                                                                               أن تسحب التحفظات اليت تتعارض مع موضوع العهد واهلدف منه، وأن تعمل على إعادة النظر   ) أ ( 
                             يف التحفظات األخرى بغية سحبها؛

       ِّ                                                   أن تقدِّم تقاريرها إىل اللجنة بصورة منتظمة ومناسبة التوقيت؛  ) ب ( 

           ع املدين يف                                                                                  أن تشجع على بذل جهود وطنية متضافرة لضمان مشاركة ممثلي مجيع شرائح اجملتم              ) ج ( 
                                 ُ   َّ                                                                                    عملـية إعداد تقاريرها الدورية اليت ُتقدَّم إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف تنفيذ                

               توصيات اللجنة؛
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                                                                                             أن حتـرص عـلى مـراعاة العهد يف مجيع عملياهتا املتعلقة بوضع السياسات ذات الصلة على                   ) د ( 
                       الصعيدين الوطين والدويل؛

ـ  - ٤                                                                                      بـأن الـتعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي                ر  ُ   ِّ   ُيذكِّ
                                                                                                           والـثقايف، وعـلى تعزيـز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، هو أحد مقاصد األمم                 

          ال احلقوق                                                      ُ                                                   املـتحدة، ويؤكـد أن مـن شأن توسيع نطاق التعاون الدويل أن ُيسهم يف إحراز تقدم دائم يف إعم                   
                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                                                                    العمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           ُ              ُيالحظ باهتمام  - ٥ 
                                                                                                   بغية مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا، مبا يف ذلك عن طريق صياغة واعتماد تعليقات عامة من أجل 

                                                                                   وضيح مضمون ونطاق مواد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحييط              املساعدة على ت
                               بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف   )     ٢٠٠٥ (  ١٦    ً                                 ً                        علماً يف هذا الصدد باعتماد اللجنة مؤخراً للتعليقات العامة رقم 

                     بشأن حق كل فرد يف       )     ٢٠٠٥ (  ١٧         ، ورقم    ) ٣    دة     املا (                                                           حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
       ، ورقم  )  ١٥      املادة  (                                                                                       أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفه 

  ؛ ) ٦      املادة  (                 بشأن احلق يف العمل   )     ٢٠٠٥ (  ١٨

                       ين والدويل، على تعزيز                                                                    اللجنة على مواصلة جهودها من أجل العمل على الصعيدين الوط               يشجع   - ٦ 
                                                                                               ً  ومحاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا إعماالً 
    ً                                                                                                             كامالً، مبا يف ذلك عن طريق صياغة املزيد من التعليقات العامة من أجل مساعدة الدول األطراف يف العهد على                   

                                                                                      هذا التنفيذ، وجعل اخلربة املكتسبة من فحصها لتقارير الدول األطراف متاحة جلميع                                         مواصلة تنفيذ العهد وتعزيز   
                                                                                           الدول األطراف لكي تستفيد منها، وتنظيم حلقات عمل إقليمية للتشجيع على متابعة مالحظاهتا اخلتامية؛

             افية وإعماهلا                                                             للعمل املتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقُ               ُيعرب عن تقديره - ٧ 
                                                                                                            الكامل الذي تضطلع به هيئات معاهدات حقوق اإلنسان األخرى املعنية مبسائل ذات صلة بالعهد وهيئات األمم                

                                                                املتحدة ووكاالهتا أو براجمها املتخصصة، ويشجعها على مواصلة هذا العمل؛

                   جتماعية والثقافية                                                        للعمل املتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واال       ُ         ً               ُيعـرب أيضاً عن تقديره     - ٨ 
                                                                                                         وإعماهلـا الكـامل الـذي يضطلع به مجيع املعنيني من املكلفني باإلجراءات اخلاصة يف جملس حقوق اإلنسان،                  

                              ويشجعهم على مواصلة هذا العمل؛

                                                                                    عـلى تعزيـز التعاون، وعند االقتضاء، على زيادة التنسيق بني اللجنة املعنية باحلقوق                يشـجع    - ٩ 
                                                                                 والثقافية وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا أو براجمها املتخصصة وآليات جملس حقوق                                    االقتصـادية واالجتماعية    

                                                                                                      اإلنسـان وهيـئات معـاهدات حقـوق اإلنسان األخرى اليت تضطلع بأنشطة ذات صلة باحلقوق االقتصادية                 
        اريعها؛                                                                                   واالجتماعية والثقافية، على حنو حيترم الوالية املتميزة لكل منها ويعزز سياساهتا وبراجمها ومش

                                                                                    بإدراج مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إعالن وبرنامج عمل ديربان     يرحب -  ١٠ 
) A/CONF.189/12 و    Corr.1(                  اللذيـن أكـدت فـيهما الـدول، يف مجلة أمور، احلاجة إىل وضع وتعزيز وتنفيذ ،                                                                                      
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ُ                 اسـتراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات مالئمة، على الُصعد الو                                                          طنية واإلقليمية والدولية، ميكن أن تشمل تدابري                                                        
                                                                                                                     خاصـة وإجيابـية، مـن أجـل النهوض بالتنمية االجتماعية املتساوية وإعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية                 

                                                                                             واالجتماعية والثقافية جلميع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

                                                                                       املبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           ب        يرحـب    -  ١١ 
                    ويشجع هذه املبادرات؛

                                                                          باملسامهات اهلامة اليت تقدمها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       يعترف  -  ١٢ 
                            تمتع هبا، ويشجع هذه املسامهات؛                                                    ملسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال

                                                                          لألنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف            ُ                  ُيعـرب عن تقديره    -  ١٣ 
                                                                                                                   تعزيـز احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما عن طريق التعاون التقين، وعمل مكاتبها امليدانية،                

                                                                           يئات األمم املتحدة، وتطوير خرباهتا الداخلية، وإصدار املنشورات والدراسات                                             وتقـدمي التقارير ذات الصلة إىل ه      
                       بشأن املسائل ذات الصلة؛

  :                        مفوضية حقوق اإلنسان على    يشجع -  ١٤ 

                                                                                           مواصـلة تقـدمي أو تيسـري الدعـم العملي اهلادف إىل بناء القدرات من أجل إعمال احلقوق                ) أ ( 
     ً  كامالً؛                                    ً  االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً 

                                                                                        مواصـلة تعاوهنـا مـع وكاالت األمم املتحدة األخرى كجزء من إدماج احلقوق االقتصادية                 ) ب ( 
                                              واالجتماعية والثقافية داخل منظومة األمم املتحدة؛

                                                                                                  تعزيـز قدراهتـا البحثية والتحليلية يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقاسم               ) ج ( 
                 اجتماعات للخرباء؛                    خرباهتا بطرق منها عقد 

                                                               تعزيز دعم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  ) د ( 

                                                                                         مواصلة أنشطتها املتعلقة بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتوعية هبا، مبا يف ذلك     ) ه ( 
                                         ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛                                                           عن طريق دعم املبادرات اإلقليمية املتصلة بإعمال العهد الدويل اخلا

                                                                         بتقرير األمني العام املتعلق مبسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                ً              حيـيط عـلماً باهتمام     -  ١٥ 
         تشرين   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢           ً                             ، املقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان         )A/HRC/4/62 (                              والثقافـية يف مجيع البلدان      

     ، مبا     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٥        املؤرخ   ٢٢ /    ٢٠٠٥                          من قرار جلنة حقوق اإلنسان   ١٦        بالفقرة    و    ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول
                                                                                               يف ذلك جزء التقرير املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جمتمعات الصراع وما بعد الصراع؛

       لقرار؛                     ِّ                ً      ً                   إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا ا    يطلب -  ١٦ 
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    ُ                                                                                       أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختـاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تنفيذ             ُ      ُيقـرر  -  ١٧ 
  .          هذا القرار

   ٢١      اجللسة  
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣ 
   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ              اعُتمد دون تصويت [ 

              متابعة قراري    :                                                 حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة       - ٢ / ٤
  ١ / ٣-     ودإ ١ / ١-           ق اإلنسان دإ       جملس حقو

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  /             تشرين الثاين  ١٥        املؤرخ  ١ / ٣-     ودإ    ٢٠٠٦        يولـيه   /       متـوز  ٦          املـؤرخ   ١ / ١-                 إىل قـراريه دإ           إذ يشـري   
  ،    ٢٠٠٦      نوفمرب 

                                              ِّ                                     أن إسرائيل، وهي الدولة القائمة باالحتالل، مل تنفِّذ حىت اآلن هذين القرارين                                  وإذ يالحـظ مع األسف     
                                                           ثات لتقصي احلقائق على حنو عاجل املنصوص عليها يف ذينك القرارين،                 وعرقلت إيفاد البع

                                           مبـا يف ذلك إيفاد بعثات لتقصي احلقائق على   ١ / ٣-      ودإ  ١ / ١-                            إىل تنفـيذ قـراريه دإ            يدعـو  - ١ 
         حنو عاجل؛

                                                                                  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي                   يطلـب  - ٢ 
               وعن امتثال    ١ / ٣-      ودإ  ١ / ١-                                                                    س يف دورته اخلامسة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ                         تقرير إىل اجملل  

  .                                                  إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

   ٢٦      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٧

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ              اعُتمد دون تصويت [ 

 عراض الواليات  الفريق العامل احلكومي الدويل املعين باست-٤/٣

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

        الذي      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          ، املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦        الفقرة                         إذ يضـع يف اعتباره       
                                                                                                        قـررت اجلمعـية فيه أنه ينبغي للمجلس حتسني وترشيد مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق                 

                                          ءات اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء الشكاوى،                                    اإلنسان من أجل احملافظة على نظام اإلجرا
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                                            الذي قرر فيه إنشاء فريق عامل حكومي            ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ      ١٠٤ / ١              إىل مقرره            وإذ يشري  
                                                                                                          دويل مفـتوح العضـوية بشأن مسألة استعراض، وعند اللزوم، حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام                

       إلنسان،                       واملسؤوليات يف جمال حقوق ا

                                  الذي طلب فيه إىل الفريق العامل       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ    ١ / ٢           إىل قراره               ً    وإذ يشري أيضاً     
                     جلنة التنسيق املعنية                                                                      ً                       أن يضـع مشـروع مدونـة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصة وطلب أيضاً إىل                 

                                          لتعليقات واملدخالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات                                                             باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي ا        
                                              اخلاصة إىل هناية الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان،

                                                                                 مبشـروع كتيـب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، بصيغته                          ً       وإذ حيـيط عـلماً     
                                    يف االجتماع الثالث عشر للمكلفني                                                                                املنقحة، من جانب جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة، وباملقرر املتخذ         

                                                                                ً                         بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعرض الكتيب على احلكومات وغريها من األطراف املهتمة طلباً للتعليقات               
         واملدخالت،

                                                                                           جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي التعليقات                  يرجو   - ١ 
                                                                           شروع كتيب اإلجراءات اخلاصة إىل هناية الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف               واملدخالت بشأن م

  ؛    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨     إىل   ١١          الفترة من 

                            ً                                                            الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن نتائج مشاوراته بشأن مدونة قواعد سلوك لتنظيم                      ً   يرجو أيضاً    - ٣ 
  .        اخلامسة                                  عمل اإلجراءات اخلاصة إىل اجمللس يف دورته

   ٢٦      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٧

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ              اعُتمد دون تصويت [ 

   احلق يف التنمية-٤/٤

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

             ً                             وإذ يشري أيضاً إىل مجيع قرارات جلنة حقوق        ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ    ٤ / ١           إىل قراره              إذ يشـري     
                                                  ً           ية، ال سيما احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية واقعاً لكل شخص،                                       اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنم

                                                                إىل ميثاق األمم املتحدة وإىل الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان،       وإذ يشري 

                                                                                    باجلهود اجلارية يف إطار الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بدعم من فرقة العمل الرفيعة             ً وإذ حييط علماً 
                                                                                                               وى املعنية بإعمال احلق يف التنمية من أجل وضع جمموعة من املعايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية، على                     املست

                             من األهداف اإلمنائية لأللفية،  ٨                    حنو ما هو حمدد يف اهلدف 
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  ؛ )A/HRC/4/47 (                                                            بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته الثامنة     يرحب - ١ 

  :    يقرر - ٢ 

                                     ً                                                 أن يعمل على أن يكون جدول أعماله معززاً للتنمية املستدامة وإجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية   ) أ (
     ً                                                                                                            ناهضـاً هبـا، وأن يوافـق، يف هذا الصدد، على برنامج عمل يفضي إىل النهوض باحلق يف التنمية، على النحو                     

                                 نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان                                                 من إعالن وبرنامج عمل فيينا، ليصل إىل         ١٠    و  ٥                          املنصوص عليه يف الفقرتني     
                                                                    واحلريات األساسية األخرى املكرسة يف الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

                                     من تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف   ٥٤     إىل   ٥٢                                         أن يؤيد خارطة الطريق املبينة يف الفقرات من   ) ب (
                                                       معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية، على النحو                                                                       التنمـية عن دورته الثامنة، اليت ستعمل على أن ميتد نطاق            

                                                                                                من األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت قامت فرقة العمل الرفيعة املستوى بإعدادها واليت سيقوم               ٨                 احملـدد يف اهلدف     
       ية، يف                              من األهداف اإلمنائية لأللف     ٨                                      ً                                      الفريق العامل بتطويرها وتنقيحها تدرجيياً لتشمل العناصر األخرى يف اهلدف           

  ؛    ٢٠٠٩          أجل أقصاه 

                                                                                               أن يستخدم، حسب االقتضاء، املعايري املذكورة أعاله، على النحو الذي أيده الفريق العامل، يف                ) ج (
                                                         وضع جمموعة شاملة ومتماسكة من املقاييس إلعمال احلق يف التنمية؛

             ضمان احترام                                                                                  أن يتخذ الفريق العامل، لدى إكمال املراحل املذكورة أعاله، اخلطوات املالئمة ل             ) د (
                          ً                      ً                                                                  هـذه املقايـيس وتنفيذها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف                   
                               ً                                                                                     التنمـية، وقـد يتطور ليشكل أساساً للنظر يف مقياس قانوين دويل ذي طبيعة إلزامية، عرب عملية مشاركة قائمة                   

             على التعاون؛

                                                                        ل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات                                        أن جيدد والية الفريق العام        ) ه (
                                                    سنوية تستغرق مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس؛

           ً                                                                                                 أن جيدد أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية املنشأة يف إطار الفريق                   ) و (
                                                                                         ية ملدة سنتني، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق سبعة أيام عمل وأن تقدم                                               العـامل املعـين باحلق يف التنم      

                                               تقاريرها إىل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية؛

                                                                                   أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل اختاذ مجيع التدابري الالزمة   ) ز (
                         ً  ذ هذا القرار تنفيذا فعاالً؛                             وأن ختصص املوارد الضرورية لتنفي

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

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ              اعُتمد دون تصويت [
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   العوملة وأثرها يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان-٤/٥

               حقوق اإلنسان،      إن جملس

                                    ُ                                                     مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ ُيعرب بشكل خاص عن احلاجة إىل حتقيق التعاون                          إذ يسترشد    
                                                                           الدويل على تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز،

   ٤          املؤرخ      ١٢٨ /  ٤١              يف قرارها                                                            إعالن احلق يف التنمية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة                           وإذ يؤكد من جديد    
  ،    ١٩٨٦      ديسمرب  /          كانون األول

                                              ً                                                      أن العوملة ليست جمرد عملية اقتصادية، بل هلا أيضاً أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية                   ُ       وإذ ُيـدرك   
                                                وقانونية تؤثر يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،

                                          سية اليت ترتكز عليها جمموعة صكوك حقوق                                                      بـأن العوملة ينبغي أن تسترشد باملبادئ األسا           ُ   ّ       وإذ ُيسـلّم     
                                                                                                              اإلنسـان، كاملسـاواة واملشـاركة واملسـاءلة وعدم التمييز، على الصعيدين الوطين والدويل، واحترام التنوع،               

                                     والتسامح، والتعاون والتضامن الدوليني،

                  لالقتصاد العاملي،                            ً                                                      أنـه فيما تتيح العوملة فرصاً كبرية للنمو والتنمية االقتصاديني املستدامني                        وإذ يؤكـد   
                                                                                                                  وفيما تتيح منظورات جديدة بشأن إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي، فإهنا تتسم يف الوقت احلاضر خبلل                 

                                       شديد يف توزيع املنافع ويف تقاسم التكاليف،

        ً   لدان منواً                                                                                            أن البلدان النامية تواجه صعوبات خاصة هبا يف جماهبة حتدي العوملة، ال سيما أقل الب                        وإذ يؤكد  
                                                 اليت ال تزال مهمشة يف االقتصاد العاملي اآلخذ يف العوملة،

                                                                                        إزاء عدم كفاية التدابري الرامية إىل تضييق الفجوة اآلخذة يف االتساع بني البلدان                                      وإذ يساوره بالغ القلق    
                 البلدان النامية،                                      ً                                         املتقدمة والبلدان النامية، مما يؤثر سلباً يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وال سيما يف 

                                                 ِّ                    َّ                  على أن الفجوة السحيقة بني األغنياء والفقراء اليت تقسِّم اجملتمع البشري، واهلوَّة املتسعة باطراد          وإذ يؤكد  
                                     ُ          ً     ً                                         بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ُتشكالن خطراً كبرياً يهدد االزدهار واألمن واالستقرار يف العامل،

                                                                       ة أن تؤثر يف حقوق اإلنسان من خالل تأثريها يف مجلة أمور منها دور                                       بأنه فيما ميكن للعومل           ّ     وإذ يسـلّم   
                                                                            الدولة، تبقى الدولة هي املسؤولة يف املقام األول عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،

َ                                على املسؤولية املشتركة عن مساعدة البلدان والشعوب املستبَعدة من العوملة أو املتضررة منها،        وإذ يؤكد                                                        

                                                                                   عـلى وجوب أن تكون التنمية يف صلب جدول األعمال االقتصادي الدويل وعلى أن               ُ       ُيؤكـد  - ١ 
                                                                                                          الترابط بني االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وااللتزامات والتعهدات الدولية، سيساهم يف هتيئة بيئة متكينية للتنمية، 

                                               تساهم يف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان كافة للجميع؛
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                                                                             الدويل على البحث يف بطء التقدم احملرز يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، هبدف                اجملتمع           حيـث بشدة   - ٢ 
                                                                                                                   اختـاذ مجـيع الـتدابري الالزمة واملالئمة، مبا فيها حتسني املساعدة اإلمنائية الرمسية، والبحث عن حل دائم ملشكلة الديون             

                                                   كنولوجيا، من أجل حتقيق اندماج البلدان النامية                                                                              اخلارجـية، والوصـول إىل األسواق، وبناء القدرات، ونشر املعرفة والت          
                        بنجاح يف االقتصاد العاملي؛

                                                                                                 عـلى ضـرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية مشاركة كاملة وفعالة يف عملية صنع                ُ      ُيشـدد  - ٣ 
                 مية املستدامة يف                                                                                                          القرارات االقتصادية ووضع القواعد على الصعيد الدويل هبدف ضمان التوزيع العادل ملكاسب النمو والتن             

                          اقتصاد عاملي آخذ يف العوملة؛

                                                                                         عـلى ضرورة قيام هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني             ُ      ُيؤكـد  - ٤ 
                                                                  واألفرقة العاملة يف اجمللس، كل يف نطاق واليته، مبراعاة مضمون هذا القرار؛

  .              يف دورته املقبلة                               أن ينظر يف هذه املسألة من جديد ُ    ُيقرر - ٥ 

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

     ً   صوتاً    ٣٤  ُ            ُ                    اعـُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية        [
   .]                 انظر الفصل الثالث  .      ً  صوتاً  ١٣      مقابل 

   تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-٤/٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

         املؤرخ     ١٤١ /  ٤٨                                   نة، وخاصة قراري اجلمعية العامة                                                           إىل مجيع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة واللج                إذ يشري    
                              ، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان         ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣          املؤرخ      ٢٣٤ /  ٥٥    و     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠

ــؤرخ   ٨٣ /    ١٩٩٨ ــان  ٢٤          امل ــريل  /         نيس ــؤرخ   ٥٤ /    ١٩٩٩   ، و    ١٩٩٨        أب ــان  ٢٧          امل ــريل  /         نيس    ،     ١٩٩٩        أب
    ٨          املؤرخ    ٢ /    ٢٠٠٤    ، و     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ١٢          املؤرخ    ٢ /    ٢٠٠٢    ، و     ٢٠٠٠         أبـريل    /          نيسـان   ٧            املـؤرخ     ١ /    ٢٠٠٠ و

   ،     ٢٠٠٤      أبريل  /     نيسان

           ، اليت قررت     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                         من قرار اجلمعية العامة      )  ز ( ٥               إىل الفقرة                ً     وإذ يشـري أيضاً    
              اجلمعية العامة                                                                                          فـيها اجلمعية أن يضطلع جملس حقوق اإلنسان بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان، على حنو ما قررته    

  ،   ١٤١ /  ٤٨         يف قرارها 

  ؛    ٢٠١٠                                                                  بأن موارد امليزانية العادية للمفوضية السامية سوف تتضاعف حبلول عام             ً           وإذ حييط علماً مع االرتياح 

                                                                    بأن املسامهات غري املخصصة الغرض املقدمة من اجلهات املاحنة آخذة                       ً                     وإذ حيـيط عـلماً مـع التقدير        
                                                                        فوضية السامية املرونة الالزمة لتخصيص املوارد ألنشطتها التنفيذية مبا                              ُ                     يف االزديـاد، األمـر الـذي ُيعطـي امل         
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                                                                                                             يـتفق وقـرارات اجمللـس وسائر أجهزة وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وبغية معاملة مجيع حقوق اإلنسان                  
                منصفة ومتساوية،       معاملة 

                      بكة وال ميكن جتزئتها،                                                              أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية ومترابطة ومتشا                              وإذ يؤكـد من جديد     
ِ                                                                                 وأنـه جيـب على اجملتمع الدويل أن يعاِمل حقوق اإلنسان على نطاق عاملي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم                                                  

                                  املساواة وبنفس الدرجة من التشديد، 

   ا،                                                                                    بأن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان والتشجيع على احترامه       ِّ  وإذ يذكِّر  

                                                                                     احلرص، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان، على توافر عناصر العاملية واملوضوعية                                وإذ يؤكد من جديد    
                                                                                                               وعـدم االنتقاء وإذ يؤكد، يف هذا الصدد، احلاجة إىل مواصلة ضمان قيام مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق                  

               فوضية السامية،                               ً                       اإلنسان بتطبيق هذه املبادئ تنفيذاً ملهام واليتها وألنشطة امل

  ،    ١٤١ /  ٤٨                                              ّ                                       املفوضة السامية على أن تواصل، يف إطار واليتها املبّينة يف قرار اجلمعية العامة                     ِّ       وإذ يشـجِّع     
                                                                                                            االضطالع بدور نشط يف تعزيز ومحاية مجيع احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واحلق              

            يف التنمية، 

ـ           ِّ      ً       وإذ يذكِّـر أيضـاً                                                                               الن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف                         بـأن إع
                                                                       ، قد اعترفا بضرورة تكييف وتعزيز آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان           (A/CONF.157/23)      ١٩٩٣       يونيه   /      حزيران

     ً                                                          وفقاً لالحتياجات الراهنة واملقبلة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

                          ّ                                                 أن املفوض السامي جيب أن يتحلّى بأخالق رفيعة وبدرجة عالية من الرتاهة                                       وإذ يؤكـد مـن جديـد       
                                                                                             ُّ                     الشخصـية، ويتمتع باخلربة الفنية، مبا يف ذلك اخلربة يف ميدان حقوق اإلنسان، ويتوفر لديه من املعرفة والتفهُّم                  

                                                                         للثقافات املتنوعة ما يلزم ألداء واجباته حبياد وموضوعية وال انتقائية وفعالية،

                 وبالتقارير ذات     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩         املؤرخ     ١٥٩ /  ٦١                          بقرار اجلمعية العامة             ً  حييط علماً      وإذ   
            واملتعلقة  (JIU/REP/2006/3)                            ووحدة التفتيش املشتركة     (A/HRC/4/93)                                        الصـلة الصادرة عن املفوضية السامية       
                                  بتكوين مالك موظفي املفوضية السامية،

ـ                    وإذ يرحـب                                                            رته بشأن متابعة االستعراض اإلداري للمفوضية السامية                                           مبقـرر األمـني العـام يف مذك
) A/61/115/Add.1 (       تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري للمفوضية          "                   الـذي مفاده أن                                                                       
) JIU/REP/2006/3 الوارد يف الوثيقة                   A/61/115 (  سيقدم بالتايل إىل جملس حقوق اإلنسان                               ."   

                                                                     ىل زيادة ومواصلة دعم ودراسة برامج وأنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،          باحلاجة إ        ً     واقتناعاً منه 

                                                                              ُّ    على أن املفوضية السامية هي مكتب عام ميثل اجلميع وينبغي أن يتجلى فيه، بالتايل، تنوُّع    ِّ  يشدِّد - ١ 
                 مم املتحدة، حتكمها              ِّ                                              ً                                اخللفـيات، ويذكِّر يف هذا الصدد بأن املفوضية السامية، بوصفها جزءاً من األمانة العامة لأل         
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                                                                                            من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بسياسات التوظيف، وهذه مسألة أساسية لضمان تنفيذ مبادئ العاملية    ١٠١      املادة 
                                                      واملوضوعية والالانتقائية عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان؛

                   ، للتناوب اجلغرايف                                                                          إىل األمني العام أن يويل االعتبار الواجب، لدى تعيني املفوض السامي               يطلب - ٢ 
  ؛    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠        املؤرخ    ١٤١ /  ٤٨    ً                                 وفقاً ملا ينص عليه قرار اجلمعية العامة 

                                                                                   املفوضية السامية على مواصلة املمارسة الراهنة املتمثلة يف االستخدام األمثل للخربة املتاحة    ِّ  يشجِّع - ٣ 
                                     بأنشطة ومن هذه املناطق حسب االقتضاء؛                                                   يف جمال حقوق اإلنسان وذات الصلة باملناطق اليت تضطلع فيها

                                                                                املفوضة السامية إىل مراعاة مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس        يدعو   - ٤ 
                                                                                                     لدى وضع اخلطط ألنشطة املفوضية السامية ويطلب إليها أن تعكس هذه القرارات على النحو املالئم يف تقاريرها       

                   لس واجلمعية العامة؛                     السنوية املرفوعة إىل اجمل

                                                           ضمان عنصر الشفافية يف أنشطتها وعملياهتا من خالل احلوار                                  املفوضـية السامية على      ِّ      يشـجِّع    - ٥ 
                                                                                                             والتشاور املستمرين مع الدول األعضاء بطرق منها عقد جلسات إعالمية منتظمة ومراعاة القرارات ذات الصلة               

                                الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس؛

                                                                            فوضة السامية، يف هذا الصدد، تزويد مجيع الدول باملعلومات املالية املناسبة عن                 مـن امل         يـرجو  - ٦ 
                                                                                               املفوضية وعن ميزانيتها بطرق منها عقد جلسات إعالمية غري رمسية بشأن التربعات، مبا يف ذلك نسبتها وختصيصها 

                                                        يف امليزانية اإلمجالية بالتكلفة الكاملة لربنامج حقوق اإلنسان؛

                                                                                 احلاجة إىل القيام دون تأخري بتزويد برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بكل               يد            يؤكد من جد   - ٧ 
                                                                                                                      مـا يلـزم من املوارد املالية واملادية وموارد املوظفني من امليزانية العادية لألمم املتحدة من أجل متكني املفوضية                   

                                             السامية من أداء والياهتا بكفاءة وفعالية وسرعة؛

                                                                     دمة إىل املفوضية السامية، وال سيما تلك املقدمة من البلدان النامية، ويدعو               بالتربعات املق    يرحب - ٨ 
                                                                                      اجلهات املاحنة، يف هذا الصدد، إىل مراعاة دعوة املفوضة السامية إىل تقدمي مسامهات غري خمصصة الغرض؛

  ن                                                                                 أن مهام املفوض السامي تشتمل على تعزيز ومحاية إعمال احلق يف التنمية وأ                           يؤكد من جديد   - ٩ 
                          ِّ                                                                             على املفوضية السامية أن تكرِّس ما يكفي من املوارد واملوظفني ملتابعة إعمال هذا احلق بغية تعزيز أنشطتها الرامية 

                       إىل إعماله بصورة فعالة؛

                                                                                إىل املفوضة السامية أن تواصل التشديد على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية     يطلب -  ١٠ 
                             ِّ                                                 تضطلع هبا املفوضية السامية ويشجِّع املفوضة السامية، يف هذا الصدد، على مواصلة تعزيز                        والثقافية يف األنشطة اليت 

                                                           عالقتها هبيئات األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة املعنية؛
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                                                                           إىل املفوضة السامية أن تواصل تعزيز اهليكل اإلداري للمفوضية السامية، مبا يف ذلك          ً يطلب أيضاً -  ١١ 
                  ِّ                                                                                رد البشرية، وأن حتسِّن قدرة املفوضية على االستجابة يف مجيع اجملاالت ذات األولوية، وخاصة احلقوق                          إدارة املوا 

                                                                      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو أمر يتطلب قدرة حبثية وحتليلية خاصة؛

   ان                                                                                        من املفوضة السامية النهوض بالتعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنس                 يرجو -  ١٢ 
                                  ً                                             وإجراء حوار مع مجيع احلكومات تنفيذاً لواليتها بغية تأمني االحترام جلميع حقوق اإلنسان؛

                                                 َّ                                         أن اخلدمات االستشارية وخدمات التعاون التقين اليت تقدَّم بناء على طلب من احلكومات                  يعلن -  ١٣ 
                        ل إحدى الوسائل األكثر                                                                                        بغـية تنمية القدرات الوطنية واحلس الوطين باملسؤولية يف ميدان حقوق اإلنسان تشك            

                                                        كفاءة وفعالية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان والدميقراطية؛

                     َّ                                                                  على ضرورة زيادة ما خيصَّص من موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة لتوفري اخلدمات                ِّ      يشـدِّد    -  ١٤ 
                                              االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛

                                                                      مواصلة توفري املعلومات عن التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم                                  املفوضة السامية إىل         يدعو -  ١٥ 
                    ً                                                                                           املـتحدة، ويدعوهـا أيضاً إىل إتاحة املعلومات بشأن االتفاقات املعقودة مع سائر هيئات األمم املتحدة وبشأن                 

                                               تنفيذها، وذلك بطريقة صرحية وشفافة، حسب االقتضاء؛

                                                             د من التدابري لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة بغية                                           من املفوضة السامية اختاذ املزي         يرجو -  ١٦ 
                                                               حتسني التوازن اجلغرايف لتكوين مالك موظفي املفوضية على املستويات كافة؛

     ٢٤٤ /  ٦١                                                                                 ، يف هـذا الصدد، على ضرورة مراعاة الطلب الوارد يف قرار اجلمعية العامة                     يؤكـد  -  ١٧ 
   ِّ                                                 يقدِّم األمني العام إىل اجلمعية، بالتشاور مع مفوضية األمم               والقاضي بأن     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢      املؤرخ 

                                                                                          املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مقترحات ملعاجلة عدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملوظفي هذه املفوضية؛

                                                                                  املفوضة السامية إىل أن تقدم يف تقريرها السنوي إىل اجمللس املعلومات املطلوبة                           يدعو من جديد   -  ١٨ 
              هبذا القرار؛   ً عمالً

  .                                                                          النظر يف تنفيذ هذا القرار يف دورة مقبلة يف إطار البند املناسب من جدول األعمال    يقرر -  ١٩ 

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

     ً            صوتاً وامتناع     ٣٥  ُ            ُ                  اعُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية       [
   .]                 انظر الفصل الثالث  .      ً            عضواً عن التصويت  ١٢
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                         عنية باحلقوق االقتصادية                                               تصـحيح الوضـع القـانوين للجنة امل         - ٧ / ٤
                       واالجتماعية والثقافية

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                      ُ                                   يف اعتباره أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أُنشئت مبوجب قرار اجمللس                        إذ يضـع   
                     ملعاهدات األخرى مبوجب           ُ                     ، فيما أُنشئت مجيع هيئات ا         ١٩٨٥      مايو   /       أيار   ٢٨          املؤرخ     ١٧ /    ١٩٨٥                     االقتصادي واالجتماعي   

                              أحكام نصت عليها تلك املعاهدات،

                          اليت تنص على أن مجيع حقوق     ١٩٩٣                                                                   مبادئ املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف عام                     وإذ يؤكد  
         القدر                                                                                                                    اإلنسـان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وعلى وجوب التعامل معها على قدم املساواة وعلى نفس                

          من األمهية،

  :ُ    ُيقرر 

                                                                                           ً             الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً               ) أ ( 
                                                                         ً                                           للقـانون الـدويل، وخباصـة قـانون املعـاهدات الدولية، وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نداً جلميع اهليئات األخرى                    

               لرصد املعاهدات؛

ـ   ) ب (                                                                                                     ب إىل اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف السياق أعاله، أن تقدم إىل                     الطل
ٍ                                                تقريراً توجز فيه آراًء ومقترحاٍت وتوصياٍت بشأن هذه املسألة بغية املساعدة على                 ٢٠٠٧                               اجمللـس يف دورته األخرية لعام                ٍ          ً             ً       

                     بلوغ اهلدف آنف الذكر؛

                                                                     حلقوق اإلنسان أن تسعى إىل احلصول على آراء الدول وآراء اجلهات                                           الطلـب إىل املفوضـية السامية       ) ج ( 
                                               ً                       ً                                    األخـرى صاحبة املصلحة يف هذه املسألة، وأن تعد تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من إدارة الشؤون القانونية يف هذا   

  ؛    ٢٠٠٧                                          الصدد، لتقدميها إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام 

                                                    ُ      ّ                    لدورة ذاهتا بشأن العملية آنفة الذكر وأهدافها، على أن ُتربز أمهّية مبادئ                                         إجـراء حـوار تفاعلي يف ا        ) د ( 
                                                                                                                           العاملـية وعدم التجزئة وأولوية التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة، هبدف البت يف وجهة هذه العملية يف                    

  .       املستقبل

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [
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        الذي      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١ / ٤-                 متابعة املقرر دإ   -   ٨ / ٤
     حالة  "                                                                     اعـتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون           

  "                    حقوق اإلنسان يف دارفور

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                              بتوافق اآلراء، الذي ينشئ              ، املعتمد     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١ / ٤-                إىل مقرره دإ            إذ يشـري   
                                                                                                                    بعـثة رفـيعة املستوى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد، والذي يطلب إىل البعثة               

                              ً                                    الرفيعة املستوى أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة،

                                               ربت عن استعدادها لتحسني حالة حقوق اإلنسان                                                         بأن حكومة السودان قد رحبت بذلك املقرر وأع               ِّ    وإذ يذكِّـر   
          يف دارفور،

                                                    أن البعثة الرفيعة املستوى مل تتمكن من زيارة دارفور؛         يالحظ بأسف - ١ 

                                                              ً                              بتقرير البعثة الرفيعة املستوى عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور عمالً مبقرر جملس حقوق                       ً  حييط علماً  - ٢ 
  ؛(A/HRC/4/80)     ١٠١ / ٤-         اإلنسان دإ

ـ  - ٣                                                                              إزاء خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف                             رب عن عميق أسفه       يع
                                                                                                                    دارفـور، مبا فيها اهلجمات املسلحة على السكان املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين، وكذلك تدمري القرى على نطاق                  

                         َ                    نساء والفتيات، وعدم مساَءلة مرتكيب هذه اجلرائم؛                                                         واسع، واستمرار العنف وانتشاره، وخباصة العنف الذي يستهدف ال

                                                                     ُ   ّ                     مجيع أطراف النـزاع يف دارفور إىل وقف مجيع أعمال العنف ضد املدنيني، على أن ُيركّز يف                       يدعـو  - ٤ 
           ً     ً                                                             ً                          ذلك تركيزاً خاصاً على الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء، واألطفال، واملشردون داخلياً، والعاملون يف اجملال اإلنساين؛

                                                                                  ّ                املوقعني على اتفاق السالم لدارفور إىل االمتثال اللتزاماهتم القائمة مبوجب ذلك االتفاق، ويسلّم                  يدعو - ٥ 
                     ً                                                                        ً                                 بالـتدابري اليت اختذت فعالً لتنفيذه، ويدعو األطراف غري املوقعة عليه إىل االنضمام إليه وااللتزام به امتثاالً لقرارات األمم                   

                  املتحدة ذات الصلة؛

       ً                                                                                ل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من املمثل                        أن يشك        يقـرر  - ٦ 
                                                                                                                  اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات                

                                                        دافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق                       ً                                                موجـزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة امل          
                       ً                                                                                   اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص ملسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

           وق اإلنسان                  َ                                                                     إىل ذلك الفريق أَن يعمل مع حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حق                    يطلـب  - ٧ 
                                                                                                         يف االحتاد األفريقي وأن يتشاور على حنو وثيق مع رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني األطراف يف دارفور،     
                                                                                                                         لضـمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان،                

  ً                                                                                   قاً، وغريمها من مؤسسات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، وكذلك لتشجيع تنفيذ التوصيات                                     وجلـنة حقوق اإلنسان ساب    
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                                                                                                                        ذات الصلة اليت وضعتها آليات أخرى من آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، على أن تؤخذ يف االعتبار يف أثناء ذلك                    
                                 ً ة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً؛                                                                حاجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساق بني هذه التوصيات، واملسامه

                                 ً     ً            حكومة السودان إىل التعاون تعاوناً كامالً مع الفريق؛    يدعو - ٨ 

                          ً                         إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة؛    يطلب - ٩ 

  .                             ً                                     أن يتخذ يف دورته اخلامسة قراراً بشأن أي إجراء متابعة قد يقتضيه احلال    يقرر -  ١٠ 

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

   مكافحة تشويه صورة األديان-٤/٩

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

        تشرين   ٢٤        املؤرخ  ١ /  ٦٠       ُ               اليت اعُتمدت يف القرار     ٢٠٠٥                                                    إىل وثـيقة نـتائج مؤمتر القمة العاملي لعام                    إذ يشـري   
                            ً                                     قعة على عاتق مجيع الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، باحترام                                               والـيت تؤكد على املسؤوليات الوا          ٢٠٠٥          أكـتوبر    /    األول

                                                                                                                           حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو                    
                             وضع آخر، واعترفت بأمهية                                                                                                       الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو أي                

ّ                                         احترام وتفّهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،            

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

ّ                    باملسـامهات القيِّمة اليت قدمتها مجيع الديانات يف احلضارة احلديثة وباملسامهة اليت ميكن أن ُيقّدمها                   ُ   ّ      وإذ ُيسـلّم        ُ                                                               ِّ             
                                                                 احلوار بني احلضارات لتحسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافة وفهمها،

ُ                 لثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي الذي ُعقد يف مكة                                                         إىل الـبالغ اخلـتامي للـدورة االستثنائية ا                     ً       وإذ يشـري أيضـاً                                     
                                                        والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء ازدياد التمييز             ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٨    و  ٧                                      باململكـة العربـية السـعودية، يف        

           ضد املسلمني،

  ،(A/HRC/4/50)  "                         مكافحة تشويه صورة األديان "                                       بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن             ً وإذ حييط علماً 

ّ     وإذ ُيرّحـب                                                                                                  بـتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما              ُ  
ّ      يتصل بذلك من تعّصب عن     ، (E/CN.4/2006/17)  "                                                حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أرجاء العامل "               
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                                                        املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما                                              بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال                    ً   وإذ يرحب أيضاً   
                             ، الذي يسترعي فيه انتباه      )A/HRC/4/19 (                                                                          يتصـل بذلك من تعصب، املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة              

                                                                                                                   الـدول األعضـاء إىل خطـورة تشويه صورة مجيع األديان ويشجع مكافحتها هلذه الظواهر بتعزيز احلوار بني األديان                   
ُ                                                                                                         والـثقافات وتوطـيد ُعـرى التعارف والعمل املشترك على مواجهة التحديات األساسية املتمثلة يف التنمية وإقرار السلم                                    

                                 والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها،

                                                                  ً     ً                          على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً هاماً تؤديه يف تعزيز                ُ   ِّ      وإذ ُيشـدِّد     
                                      وحرية الدين واملعتقد من خالل التربية؛       التسامح

                                                        ُ                              أن تشويه صورة األديان هو سبب من أسباب التنافر االجتماعي وُيفضي إىل حدوث انتهاكات                       وإذ يالحظ بقلق   
             حلقوق اإلنسان،

                                            ُ                                      االجتاه املتزايد يف السنوات األخرية للتصرحيات اليت ُتهاجم األديان، وخاصة اإلسالم                ُ                       وإذ ُيالحـظ بـبالغ القلق      
                                     واملسلمني، وال سيما يف حمافل حقوق اإلنسان،

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

                                                             إزاء حماوالت ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ُ                 ُيعرب عن بالغ قلقه - ٢ 

ـ    - ٣                                                                                اشتداد محلة تشويه صورة األديان، والوصف الوصمي العرقي والديين لألقليات                      بالغ القلق            يالحـظ ب
            املأساوية؛    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١١                     املسلمة يف أعقاب أحداث 

                            ُ                           ً      ً ُ                               بأنـه يف سياق مكافحة اإلرهاب، ُيصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً ُيسهم يف التنكر                ُ   ّ   ُيسـلّم  - ٤ 
                        ً                               للمجموعات املستهدفة، فضالً عن إقصائها االجتماعي واالقتصادي؛                       للحقوق واحلريات األساسية 

ُ          ً     إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ل  ُ         ً        ُيعرب أيضاً عن قلقه - ٥          األقليات   "    رصد " و  "       مراقبة "                                     
                                                  ُ                              ُ       اإلسالمية والعربية، وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وُتضفي الشرعية على التمييز الذي ُتعانيه؛

                                                                      من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت التجارية واملراكز الثقافية    ُ                             ُيعـرب عـن استيائه الشديد      - ٦ 
                                                              وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان، ومن استهداف الرموز الدينية؛

     جانب                                                                            ُ              الدول على اختاذ إجراءات حازمة حلظر نشر األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكُره األ          حيث - ٧ 
ّ                                        ُ   ّ       ً                                                               واملوّجهة ضد أي دين من األديان أو أتباعه، واليت ُتشكّل حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف، مبا             

                                         يف ذلك عن طريق املؤسسات واملنظمات السياسية؛

                 اية الكافية من                                                                                      الدول على القيام، يف إطار النظام القانوين والدستوري لكل منها، بتوفري احلم                   ً  حيث أيضاً  - ٨ 
                                                                                                                              أفعـال الكراهـية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه صورة األديان، وعلى اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتعزيز                  
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                                                        ُ                                                               التسـامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة الُنظم القانونية باستراتيجيات فكرية وأخالقية ملكافحة               
       دينيني؛                   الكراهية والتعصب ال

                                                                                           مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ                      حيث كذلك  - ٩ 
                                              ّ                                                                            القوانني، والعسكريون، وموظفو اخلدمة املدنية، واملرّبون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف األديان واملعتقدات              

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

                                                       ُ                                           على أن لكل إنسان احلق يف حرية التعبري، وهي حرية ينبغي أن ُتمارس مبسؤولية وميكن بالتايل                       يؤكـد  -  ١٠ 
              أو النظام                                                                                                             أن ختضـع لقيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، ومحاية األمن الوطين                

                                                         العام أو الصحة العامة أو األخالق واحترام األديان واملعتقدات؛

                                   البصرية واإللكترونية، مبا فيها     -                                                              عن استيائه من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية          ُ      ُيعـرب  -  ١١ 
                والتمييز ضد                                                      ُ                                                 اإلنترنـت، وأيـة وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                

                     اإلسالم أو أي دين آخر؛

                                                                                             املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل                   يدعـو  -  ١٢ 
ّ         ً                                                                                        بذلـك مـن تعصب أن ُيقّدم تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عما للخوف من اإلسالم من آثار                        ُ                

       ً                 ق كافةً يف دورته السادسة؛                     خطرية على التمتع باحلقو

ّ                                            ً             إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقّدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة تقريراً                يطلب -  ١٣                                      
  .                   عن تنفيذ هذا القرار

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

     ً   صوتاً    ٢٤  ُ            ُ                    اعـُتمد يف تصويت ُمسجل بأغلبية        [
  .                      أعضاء عن التصويت    ٩            وامتناع     ١٤         مقـابل   

   .]              الفصل الثالث    انظر

                                                              القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس          -  ١٠ / ٤
                الدين أو املعتقد

               حقوق اإلنسان،   جملس    إن

           مجيع أشكال                                                                                      مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على                 إىل      شـري     ي   إذ 
  ؛      املعتقد      ين أو                                     التعصب والتمييز القائمني على أساس الد

                     من اإلعالن العاملي      ١٨                                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة             العهد       من     ١٨          املادة     إىل      ً أيضاً    شري   ي     وإذ 
  ؛                       ذات الصلة حبقوق اإلنسان     األخرى                     اإلنسان، وإىل األحكام     حلقوق
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                                اصر األساسية يف تصورهم للحياة                                                                             أن الدين أو املعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العن              رى   ي     وإذ   
  ؛                                                     وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو املعتقد بشكل تام

                                                                                               أن عدم مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف حرية الفكر أو الضمري أو                         ً  رى أيضاً  ي     وإذ   
       يف شدة        روب و   احل                            أو غري مباشر، يف نشوب        ً اً        ، مباشر             ً   ال يزاالن سبباً                                                        الديـن أو املعـتقد، وانتهاك هذه احلقوق واحلريات          

  ؛      لبشرية ا       معاناة 

  ؛                                                 مواصلة النظر املوضوعي يف هذه املسألة يف دورته السادسة     يقرر  - ١ 

                                                                         ً                     إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً بشأن                        يطلـب    - ٢ 
  .                          هذه املسألة يف دورته السادسة

   ٣١      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

   .]                 انظر الفصل الثالث  .   ُ             اعُتمد دون تصويت [

  املقررات-باء 

   تاريخ انعقاد الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان-٤/١٠١

، إذ أشار إىل قرار اجلمعية ٢٠٠٧مارس / آذار١٤يف جلسته اخلامسة املعقودة يف ،  حقوق اإلنسانجملس إن 
 ، وال سيما أحكامه املتصلة بعملية بناء املؤسسات يف إطار اجمللس، ٢٠٠٦ارس م/ آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١العامة 

، بغية النظر بوجه خاص يف ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ إىل ١١قرر، دون تصويت، عقد دورته اخلامسة يف الفترة من 
لدورة اخلامسة جمللس حقوق عملية بناء املؤسسات يف إطار اجمللس، وطلب إىل األمني العام تقدمي ما يلزم من دعم لعقد ا

 .اإلنسان

 .]انظر الفصل الثاين[

   العدالة االنتقالية-٤/١٠٢

                                  ، قرر، دون تصويت، اإلثناء على          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٣               املعقودة يف      ٢١             ، يف جلسته                   حقوق اإلنسان     جملس    إن 
                               الة االنتقالية وحقوق اإلنسان،                                                                                               مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على ما تبذله من جهود لبلورة قضية العد              

                                                                                                                             بوسـائل من بينها زيادة تواجد املفوضية السامية يف عمليات بناء السلم، وتشجيعها على مواصلة تعزيز األعمال الواقعية                  
   .                                                     والتحليلية اهلامة اليت تضطلع هبا بشأن هذه القضية املعقدة

 .]انظر الفصل الثالث[
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       َّ                ية املت خذة من جانب واحد  حقوق اإلنسان والتدابري القسر-٤/١٠٣

    ١٤ /    ٢٠٠٥                    ، إذ أشار إىل القرار     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠            املعقودة يف   ٣١                                  إن جملـس حقوق اإلنسان، يف جلسته       
ــؤرخ  ــان  ١٤        امل ــريل  /         نيس ــة       ٢٠٠٥        أب ــية العام ــرار اجلمع ــان وق ــوق اإلنس ــنة حق ــه جل ــذي اختذت                                                                     ال

ـ           ٢٠٠٦         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٩            املـؤرخ       ١٧٠ /  ٦١                                        تقرير األمني العام بشأن هذه املسألة                    ً            ، وإذ حيـيط عـلماً ب
) E/CN.4/2006/37 و    A/HRC/4/61(         وامتناع عضو واحد عن       ١٢     ً           صوتاً مقابل      ٣٢                                    ، قـرر، بتصـويت مسجل بأغلبية                          

   :                التصويت، ما يلي

                                                                                                    أن يطلـب إىل مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إيالء االهتمام الواجب للقرار املذكور                  ) أ ( 
                                                                                     املقرر والنظر فيهما على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛          أعاله وهلذا 

ّ                    أن يطلب إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول إىل هذا املقرر وأن يلتمس آراءها ومعلومات عّما                    ) ب (                                                                                      
                       ً                            سكاهنا، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف                                       َّ                                             يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار سلبية على           

  .             دورته السادسة

   .]                 انظر الفصل الثالث [

   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان-٤/١٠٤

    ٥٤ /    ٢٠٠٥                    ، إذ أشار إىل القرار     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠            املعقودة يف   ٣١                                  إن جملـس حقوق اإلنسان، يف جلسته       
           ، قرر، دون     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩        املؤرخ    ١٦٨ /  ٦١                   قرار اجلمعية العامة     ، و     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٠         املـؤرخ   

  :             تصويت، ما يلي

                                                                                                أن يطلـب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تستشري الدول واملنظمات احلكومية                 ) أ ( 
                                    يف آلية األمم املتحدة، مبا يف ذلك                                                                                             الدولـية واملـنظمات غري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل واحلوار              

    ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             َّ                                                                      جملـس حقـوق اإلنسان، حسبما هو مسلَّم به يف الفقرة التاسعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة                  
  ؛    ٢٠٠٦     مارس  /    آذار

            ً                                                        ً                                   أن يطلب أيضاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً على أساس ما تتوصل                   ) ب ( 
  .    ٢٠٠٧                                ه من نتائج إىل اجمللس قبل هناية عام    إلي

   .]                 انظر الفصل الثالث [

   تأجيل النظر يف مشاريع املقترحات-٤/١٠٥

                             ، قرر، دون تصويت، اإلحاطة         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠               املعقودة يف      ٣٢                                    إن جملـس حقوق اإلنسان، يف جلسته         
   :     ً                               علماً بتأجيل مشاريع املقترحات التالية
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  :             س حقوق اإلنسان                   إىل الدورة اخلامسة جملل

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

- A/HRC/2/L.30 ؛ "                                        الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان "         املعنون  

- A/HRC/4/L.3 ؛ "                                   نية والثقافية يف القدس الشرقية احملتلة                                االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الدي "         املعنون  

- A/HRC/4/L.4 ؛ و "                                          حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة "         املعنون    

  :                                       إىل إحدى الدورات القادمة جمللس حقوق اإلنسان

- A/HRC/2/L.33/Rev.1 ؛ "          حقوق الطفل "         املعنون  

- A/HRC/2/L.37 ؛ "        سري النكا "         املعنون  

- A/HRC/2/L.38/Rev.1 ؛ "               اإلفالت من العقاب "         املعنون  

- A/HRC/2/L.42/Rev.1   ؛ "                  حرية الرأي والتعبري "       املعنون  

- A/HRC/2/L.43 حقوق الشعوب األصلية "         املعنون                  ."   

   ٣٢      اجللسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

   .]                انظر الفصل الثاين [

  إقرار جدول أعمال الدورة وتنظيم أعماهلا-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

     مارس  /      آذار  ٣٠     إىل   ١٢                                                                         عقد جملس حقوق اإلنسان دورته الرابعة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من     - ١
  .            خالل الدورة∗ )A/HRC/4/SR.1-32     انظر  (       جلسة   ٣٢        وقد عقد    ).        أدناه  ١٨         ً         انظر أيضاً الفقرة    (    ٢٠٠٧

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

                                                      

   ُ                    وال ُتعترب هذه التصويبات   .                                                          ميكن إدراج تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من جلسات اجمللس ∗
   ).A/HRC/4/SR.1-32/Corrigendum (                             هنائية إال بعد صدور تصويب موحد 
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                                                 ، استمع اجمللس إىل بيان تلفزيوين أدىل به األمني             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٢                              ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف       - ٣
  .                                   العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون

  .                                                                                    ويف اجللسة نفسها، أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويز آربور، ببيان - ٤

  احلضور-باء 

                                                                                   دورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن            حضر ال  - ٥
                                                                                                     الـدول غـري األعضـاء يف األمـم املتحدة ومراقبون آخرون، كما حضرها مراقبون عن كيانات األمم املتحدة            

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

  اجلزء الرفيع املستوى-جيم 

  :                                                                                              يف الدورة الرابعة، ألقى املتكلمون الضيوف التالية أمساؤهم كلمات أمام اجمللس أثناء اجلزء الرفيع املستوى - ٦

              ري، رئيسة   -                     السيدة ميشلني كاملي      :     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٢                           لسـة األوىل املعقـودة يف            يف اجل   ) أ ( 
                                                                                                  االحتاد السويسري ووزيرة اخلارجية يف البلد؛ والسيد بول مبا آبيسويل، نائب رئيس وزراء غابون؛ والسيد فرانك 

                                رن، نائب رئيس الوزراء ووزير                                                                                        فالتر شتاينماير، الوزير االحتادي للشؤون اخلارجية يف أملانيا؛ والسيد جان آسيلبو          
                                                                                                             اخلارجـية واهلجرة الوافدة يف لكسمربغ؛ والسيد حامد أول الدين، وزير العدل وحقوق اإلنسان يف إندونيسيا؛                
                                                                                                              والسـيد عبد اإلله اخلطيب، وزير خارجية األردن؛ والسيد عبد الوهاب عبد اهللا، وزير خارجية تونس؛ والسيد                 

                                                                           لفلبني؛ والسيد ماهيندا سامارا سينغ، وزير شؤون الكوارث وحقوق اإلنسان                                  رومولو، وزير خارجية ا     .         ألربتو ج 
                                                                                                           يف سـري النكا؛ والسيد مكسيم فريهاغن، وزير خارجية هولندا؛ والسيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد؛                

            وزير خارجية         رومولو،   .                                                                             والسيد أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ والسيد ألربتو ج
                                                الفلبني، باسم اجملموعة التنظيمية جملتمع الدميقراطيات؛

                                                 السيد عبد العزيز زياري، وزير العالقات مع الربملان يف   :                                      يف اجللسة الثانية، املعقودة يف اليوم نفسه  ) ب ( 
                 ل؛ والسيد عزوز                                                                                                 اجلزائـر؛ والسيد باولو فانوكي، وزير الدولة والسكرتري اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف الربازي             

                                                                                                               بقـاق، وزيـر تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛ والسيد مانوشهر متقي، وزير خارجية مجهورية إيران اإلسالمية؛                 
                                                                                  بيك، وزيرة خارجية ليختنشتاين؛ والسيد صمويل سانتوس لوبيز، وزير خارجية نيكاراغوا؛ -                 والسيدة ريتا كيرب 

                                                          لسيدة ماريا فريناندا إسبينوسا، وزيرة خارجة إكوادور؛                                                           والسـيد فوك دراسكوفيتش، وزير خارجية صربيا؛ وا       
                                                                                                              والسـيد يوهانس هندريك دي النغي، نائب وزير العدل والتطوير الدستوري يف جنوب أفريقيا؛ والسيد روبرتو                
                                                                                                             غارسـيا موريتان، وزير خارجية األرجنتني؛ والسيدة مارتا ألتوالغريي الراوندو، نائبة وزير خارجية غواتيماال؛            

                                                                                                     د ماسايوشـي هامـادا، نائب وزير خارجية اليابان؛ والسيد خمدوم خسرو خبتيار، وزير الدولة للشؤون                   والسـي 
                                                                                                                اخلارجية يف باكستان؛ والسيدة بيليال هرييرا، نائبة وزير خارجية أوروغواي؛ والسيد كارميلو ميفسود بونيتشي،              

                                          سن، نائب وزير خارجية النرويج؛ والسيد                                                                            نائب وزير العدل والشؤون الداخلية يف مالطة؛ والسيد راميوند يوهان         
                                                            بريناردينو ليون غروس، سكرتري الدولة للشؤون اخلارجية يف إسبانيا؛
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                                     السيدة جادرنكا كوسور، نائبة رئيس       :     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٣                                  يف اجللسـة الثالثة، املعقودة يف         ) ج ( 
                                  ال البوليفارية؛ والسيد حممد بوزوبع،                                                                  وزراء كرواتيا؛ والسيد خورخي فالريو، نائب وزير خارجية مجهورية فنـزوي

                                                                                                                 وزير العدل يف املغرب؛ والسيد داتوك سري سيد محيد البار، وزير خارجية ماليزيا؛ والسيد فارتان أوسكانيان،                
                                                                                    ّ                                 وزيـر خارجية أرمينيا؛ والسيدة آنا فوتيغا، وزيرة خارجية بولندا؛ والسيدة فيلييب برييز روكّي، وزير خارجية                

                                                                              سكيليماين، وزير الشؤون الرئاسية واإلدارة العامة يف بوتسوانا؛ والسيد دميتري روبيل،   .  ك  .  ت  .               كوبا؛ والسيد ب
                                                                                                                وزيـر خارجية سلوفينيا؛ والسيد آنيسيتو إيبياكا موهويت، نائب رئيس الوزراء املكلف حبقوق اإلنسان يف غينيا                

                                      ؛ والسيد عبد العاطي العبيدي، أمني                                                                                االستوائية؛ والسيدة مونيك إلبودو، وزيرة حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو         
                                                                                                           الشـؤون األوروبـية يف اجلماهريية العربية الليبية؛ والسيدة كينغا غونش، وزيرة خارجية هنغاريا؛ والسيدة مبيو       

                                                                                                       مويلـوا، وزيرة العدل وحقوق اإلنسان وإعادة التأهيل والشؤون القانونية والدستورية يف ليسوتو؛              -          ماهاسـي   
                                                                                ، وزير الثقافة والسياحة والطريان املدين يف نيبال؛ والسيد آرتيس بابريكس، وزير خارجية                     والسيد براديب جياوايل

                                                                               جوي أوغوو، وزيرة خارجية نيجرييا؛ والسيدة سيليستني آكوايف آيدام، وزيرة حقوق اإلنسان   .                 ُ التفيا؛ والسيدة أُ
                                  ة رومانيا؛ والسيد فيتوريو كراكسي،                               كومسني فيرييتا، نائب وزير خارجي-                                     والدميقراطية يف توغو؛ والسيد أدريان    

                                                                                                                   وكيل سكرتري الدولة للشؤون اخلارجية يف إيطاليا؛ والسيدة مامي باسني نينانغ، الوزيرة واملفوضة السامية املعنية               
                                     بتعزيز حقوق اإلنسان والسالم يف السنغال؛

                     يبارا، وزير الدولة                       ماري أتانغانا م   -            السيد جان     :                                                يف اجللسـة الـرابعة، املعقودة يف اليوم نفسه          ) د ( 
                                                                                                            ووزيـر خارجية الكامريون؛ والسيد إيلمار مامادياروف، وزير خارجية أذربيجان؛ والسيد حممد علي املاردي،              

                       شيناماسا، وزير العدل     .                                                                                           وزيـر العدل يف السودان؛ والسيد حممد عايدين، وزير دولة يف تركيا؛ والسيد باتريك أ              
                                                                ي؛ والسيد تركي بن حممد بن سعود الكبري، نائب وزير اخلارجية يف اململكة                                     والشؤون القانونية والربملانية يف زمبابو

                                                                                                         العربية السعودية؛ والسيد نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف البحرين؛ والسيدة آنا تريسيتش بابيتش، 
               االحتاد الروسي؛                                 ياكوفينكو، نائب وزير خارجة       .                                                            نائـبة وزير خارجية البوسنة واهلرسك؛ والسيد ألكسندر ف        

                                                                                                                والسيد إيان مكارتين، وزير حقوق اإلنسان الدولية، يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا               
                                                      زينون، نائب وزير خارجية قربص؛ والسيد جواو ألفيس          .                                                    العظمـى وآيرلندا الشمالية؛ والسيد ألكسندروس ن      

                                                                    يد سيد أمحد ولد ألبو، املفوض املكلف حبقوق اإلنسان وحماربة الفقر                                                      مونتريو، نائب وزير العدل يف أنغوال؛ والس      
                                                                                                                     يف موريتانيا؛ والسيد ماتياس مينراد شيكاوي، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية يف ترتانيا؛ والسيد هبام بينه                

                 الدويل؛ والسيدة                                  جونسن، األمني العام لالحتاد الربملاين     .                                                         مينه، مساعد وزير خارجية فييت نام؛ والسيد أندرس ب        
                                                                                كارمن مورينو، مديرة معهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة؛

                                   السيد فرنسيسكو سانتوس كالديرون،      :     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٤                               يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف          ) ه ( 
                                يفوار؛ والسيدة وجدان ميخائيل                                                                               نائب رئيس كولومبيا؛ والسيد جويل نغيسان، وزير حقوق اإلنسان يف كوت د           

                                                                                                       مشو سامل، وزيرة حقوق اإلنسان يف العراق؛ والسيد كونور لينيهان، عضو الربملان، ووزير الدولة للتعاون اإلمنائي      
                                                                                                                  وحقوق اإلنسان يف آيرلندا؛ والسيدة مارتا كاروا، وزيرة العدل والشؤون الدستورية يف كينيا؛ والسيد بري ستيغ                

                                                                                   الدمنرك؛ والسيد أكمل سعيدوف، مدير املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان؛                                   مولـري، وزيـر خارجية    
                                                                                                             والسـيدة خدجية اهليصمي، وزيرة حقوق اإلنسان يف اليمن؛ والسيد خوان مانوئيل غوميز روبليدو، نائب وزير                

                وزير خارجية                                                                                          الشـؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان يف املكسيك؛ والسيد ياروسالف نيفريوفيتش، نائب           
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                 بيو، نائب وزير -                                                                                   ليتوانيا؛ والسيد عبداهللا شهيد، وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف ملديف؛ والسيد تشو جونك   
                                                                                                              اخلارجـية والتجارة يف مجهورية كوريا؛ والسيدة ديانا ستروفوفا، سكرترية الدولة يف وزارة خارجية اجلمهورية               

                                                              نائب وزير احلكامة والعدل يف هندوراس؛ والسيد دون مكينون،                                                       السـلوفاكية؛ والسيد ريكاردو الرا واتسون،       
   .                     األمني العام للكومنولث

                                                   ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثال الصني              ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٢                              ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف       - ٧
                               يتعلق ببيان السيد أكمل الدين                                                                           وكوبا فيما يتعلق ببيان السيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد؛ وممثل اهلند فيما

  .                                          إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

                                                    ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل املغرب              ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٣                                 ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       - ٨
                                 ئر؛ واملراقب عن بيالروس فيما يتعلق                                                                       فيما يتعلق ببيان السيد عبد العزيز زياري، وزير العالقات مع الربملان يف اجلزا

                                                                                                                  ببيان السيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد، وبيان السيد عزوز بقاق، وزير تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛                 
                                                                                                                     واملراقـب عن كولومبيا فيما يتعلق ببيان السيدة ماريا فرناندا اسبينوسا، وزيرة خارجية إكوادور؛ واملراقب عن                

                                                                                ية الدميقراطية فيما يتعلق ببيان السيد ماسايوشي هامادا، نائب وزير خارجية اليابان؛                           مجهوريـة كوريـا الشـعب     
                                                                                                                  واملراقـب عن مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق ببيان السيد كارل بيلت، وزير خارجية السويد وبيان السيد                 

                            ببيان السيد مكسيم فريهاغن،                                                                         عزوز بقاق، وزير تعزيز تكافؤ الفرص يف فرنسا؛ واملراقب عن السودان فيما يتعلق
                                                                                                                وزيـر خارجية هولندا، وبيانات أدىل هبا متكلمون ضيوف آخرون؛ واملراقب عن تركيا فيما يتعلق ببيان السيد                 

  .                                     فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا

       رد ممثال                               ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق ال    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٣                     ً                 ويف اجللسـة الثالثة أيضاً، املعقودة يف     - ٩
ٍ                                               ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو اجلزائر               .                                        اجلزائـر واليابان واملراقب عن السويد                                  

  .                                                          واملغرب واليابان واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

                          ارسة حق الرد ممثل أملانيا                            ، أدىل ببيان يف إطار مم         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٤                                  ويف اجللسـة اخلامسة، املعقودة يف        -  ١٠
                                                                                              فيما يتعلق ببيان السيد عبد العاطي العبيدي، أمني الشؤون األوروبية يف اجلماهريية العربية               )                    باسم االحتاد األورويب   (

                    بيو، نائب وزير    -                                                                                                     الليبـية؛ واملراقـب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فيما يتعلق ببيان السيد تشو جونك                
                                                                                                       ارة يف مجهورية كوريا؛ واملراقب عن السودان فيما يتعلق بالبيان الذي أدىل به كل من السيد إيان                                 اخلارجـية والتج  

                                                                                                         مكارتين، وزير حقوق اإلنسان الدولية يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     
                                                        ة للتعاون اإلمنائي وحقوق اإلنسان يف آيرلندا، وبيانات                                                                     الشمالية، والسيد كونور لينيهان، عضو الربملان ووزير الدول       

                                                                                                                  أدىل هبـا متكـلمون ضيوف آخرون؛ واملراقب عن الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق ببيان السيد فيليب برييز                  
                                                                                                          روكـي، وزيـر خارجية كوبا، واملراقب عن زمبابوي فيما يتعلق ببيان السيد إيان مكارتين، وزير حقوق اإلنسان         

   .                                                                                    لدولية يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ا

                    ً                                                                                    ويف اجللسـة اخلامسـة أيضـاً، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو أذربيجان وفرنسا وكوبا،                   -  ١١
                                      يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أذربيجان                                ٍ      ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثانٍ       .                                     واملراقبون عن أرمينيا وتركيا وقربص    
   .                                 واملراقبون عن أرمينيا وتركيا وقربص
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  إقرار جدول األعمال-دال 

   ُ     واعُتمد   .                     الذي اقترحه الرئيس    ) A/HRC/4/1 (                                                     يف اجللسة نفسها، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت           -  ١٢
  .                     ظر املرفق األول للتقرير                                  ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، ان  .                      جدول األعمال دون تصويت

  تنظيم األعمال-هاء 

                                ، نظر اجمللس يف تنظيم أعماله،          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٤                                             يف اجللسـتني اخلامسة والسادسة، املعقودتني يف         -  ١٣
                                                              مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية،           :                                               وحـدد املدة املخصصة للكالم على النحو التايل       

                                                                                    لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، واملراقبني عن جهات أخرى، مبا فيها كيانات                   وثـالث دقائق    
                                                                                                       األمـم املـتحدة الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى،              

                             املتكلمني حسب تاريخ التسجيل                  وتوضع قائمة     .                                                         واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       
ُ                                                                  الدول املعنية، إن ُوجدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن الدول غري             :  ُ   َّ                       وُترتَّـب على النحو التايل                      

 ُ                      ُ                                وُيحدد عدد البيانات اليت ُيدىل هبا يف إطار ممارسة حق الرد يف   .                                        األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن اجلهات األخرى
     ُ                                     ُ                                            فد، وُتخصص لألول ثالث دقائق وللثاين دقيقتان، وُيمارس حق الرد سواء يف هناية اجللسة أو يف هناية            بيانني لكل و

  .                                     اليوم أو بعد االنتهاء من مناقشة املسألة

                                                                                                              ويف اجللسـة اخلامسـة، املعقـودة يف اليوم نفسه، اقترح الرئيس مشروع مقرر، بالصيغة الواردة يف الوثيقة                   -  ١٤
A/HRC/4/L.5  وأدىل ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت        .                         ُ                    د عقد الدورة اخلامسة، فاعُتمد دون تصويت                  ، بشأن موع                          ً                

  .   ١٠١ / ٤                                                                      ولالطالع على نص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر   .               ممثال الصني وكوبا

            مشروع إطار   "            الستناد إىل                                                                              ويف اجللسـة نفسها، اعتمد اجمللس مشروع اجلدول الزمين لدورته الرابعة، با            -  ١٥
       يونيه  /         حزيران   ٣٠          املؤرخ      ١٠٥ / ١                        الوارد يف مرفق مقرره       "                                                 لـربنامج عمل جمللس حقوق اإلنسان يف السنة األوىل        

  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ    ١٠٣ / ٢                            ، والذي نقحه فيما بعد مبقرره     ٢٠٠٦

                                     يس مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة                    ، اقترح الرئ      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠               ، املعقودة يف      ٣٢             ويف اجللسـة     -  ١٦
A/HRC/4/L.18   الذي قرر فيه اجمللس، دون تصويت، أن حييط علماً بإرجاء مشاريع املقترحات املذكورة فيه إىل                                           ً                                          

                                ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،   .                                                                   دوراته اخلامسة واملقبلة، على النحو الذي قرره مقدمو املشاريع الرئيسيون
  .   ١٠٥ / ٤                   ، الفرع باء، املقرر                انظر الفصل األول

          املعنون      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨          املؤرخ    ٢ / ٣                                                   ويف اجللسـة ذاهتـا أشار الرئيس إىل قرار اجمللس            -  ١٧
                                          من املنطوق اليت تقرر فيها، ضمن مجلة         ٢                        ، وبصفة خاصة الفقرة      "                                         األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي     "

                       ، وأبلغ فيها اجمللس أن  "    ٢٠٠٧      مايو   /                                       ورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أيار                               تعقد اللجنة التحضريية د    "             أمـور، أن    
                                             ُ   َّ                    ُ                                موعد انعقاد الدورة التنظيمية للجنة التحضريية سُيعدَّل إىل تاريخ مقبل حبيث ُتعقد يف أقرب وقت ممكن بعد دورة 

  .                 ً                                                      اجمللس اخلامسة، وفقاً ملا طلبه مقدمو املشاريع الرئيسيون ووافق عليه مكتب اجمللس
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  اجللسات والوثائق-او و

ُ  ِّ                         جلسة ُوفِّرت هلا كل اخلدمات الالزمة  ٣٢                 أعاله، عقد اجمللس  ١     ُ             كما ذُكر يف الفقرة  -  ١٨       .  

  ،     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧               املعقودة يف      ٢٥               مارس، واجللسة    /       آذار   ١٥                                     وكانـت اجللسة الثامنة املعقودة يف        -  ١٩
  .                                                  جلستني إضافيتني مل تترتب عليهما أية آثار مالية إضافية

  .                                                                        وترد نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الفصل األول من هذا التقرير -  ٢٠

  .                                                                 ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الرابعة للمجلس بصيغته املعتمدة -  ٢١

  .           ية الربناجمية                                                                                          ويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثار إدارية وآثار يف امليزان -  ٢٢

  .                               ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -  ٢٣

  .                                                               ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة الرابعة للمجلس -  ٢٤

    ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                               تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -     ً  ثالثاً 
  "               جملس حقوق اإلنسان "         املعنون     ٢٠٠٦     مارس  /    آذار

 تحدة السامية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة األمم امل-ألف 

                                            ، أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٤                                  يف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -  ٢٥
   ).2   وA/HRC/4/49  Add.1 (                                                     اإلنسان، السيدة لويز آربور، ببيان فيما يتعلق بتقريرها 

                 ، وأثناء احلوار       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٥                                                              ويف اجللسـة نفسـها، وكذلك يف اجللسة السابعة، املعقودة يف             -  ٢٦
   :                                                                               التفاعلي الذي تالمها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على املفوضة السامية

             باسم االحتاد   (                                      االحتـاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا        :                                     ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس          ) أ ( 
                                                       ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان                                                 والبلدان املرشحة للعضوية وهي تركيا، ومجه      -        األورويب  

                                                                                                            املنضـوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،              
  ،           ، والربازيل )                       باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                       ، وإندونيسيا، وباكستان  )           ً                            وصـربيا، فضـالً عن أوكرانيا، ومولدوفا   

                                        ، ومجهورية كوريا، والسنغال، وسويسرا،      )    ً                              أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية     (                               وبـنغالديش، وبـريو، واجلزائر      
                                                                                                    والصني، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفنلندا، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة 

       ابان؛                                               لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، والي

                                                                    إسبانيا، وأستراليا، وأوغندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومجهورية كوريا         :                             املراقبون عن الدول التالية     ) ب ( 
                                                                                                              الشـعبية الدميقراطـية، وزمـبابوي، والسودان، والسويد، وصربيا، وكوستاريكا، ولبنان، والنرويج، ونيبال،             

                                                  ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛
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    ً  أيضاً  (                                        املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية        :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
                            ، ورابطة التعليم العاملي،      ")            باكس رومانا  "                                                                      باسم احلركة الدولية ملكافحة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وحركة          

       ، وجلنة  )    ً                       أيضاً باسم جملس السلم العاملي (     ندية   اهل  "            توباي آمارو "                                        واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وحركة 
    ً               أيضاً باسم الرابطة  (                                                                                 احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود 

              يب لالحتاد الدويل     ً                   أيضاً باسم اإلقليم األورو (                               ً           ، واحتاد السحاقيات واملثليني جنسياً يف أملانيا  )                     العاملية للسكان األصليني
         ، ومنظمة  "           باكس رومانا "        ، وحركة  )                       ً                                  ً             للسحاقيات واملثليني جنسياً، والرابطة الدامنركية للمثليني جنسياً والسحاقيات

    ").           باكس رومانا "    ً                                                 أيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، وحركة  (                   سوكا غاكاي الدولية 

  .                                                  السامية على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية                     ً               ويف اجللسة السابعة أيضاً، أجابت املفوضة -  ٢٧

                                                                                                         ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو سري النكا، والفلبني، وكوبا، واليابان،                 -  ٢٨
ٍ         وأدىل ببيان ثاٍن يف إطار  .                                                                   واملراقبان عن مجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            ممارسة حق              

  .                                                           الرد ممثل اليابان واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

                                                                         التقارير والدراسات والوثائق األخرى اليت أعدهتا األمانة العامة ومفوضة          -    باء 
                                                             األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام

                                      ، قامت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٥                                    يف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -  ٢٩
                                                                                                               اإلنسان بعرض خمتلف التقارير والدراسات والوثائق األخرى اليت أعدهتا األمانة العامة واملفوضية السامية واألمني              

  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ    ١٠٢ / ٢          ً            العام، عمالً مبقرر اجمللس 

                                               مقرر الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، بعرض -                        لسيد ابراهيم سالمة، رئيس                      ويف اجللسة نفسها، قام ا -  ٣٠
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ  ٤ / ١     ً             ، عمالً بقرار اجمللس (A/HRC/4/47)                    تقرير الفريق العامل 

      لفعال                    ً                                                                                   ويف اجللسـة نفسها أيضاً، قام السيد خوان مرتابيت، رئيس ومقرر الفريق العامل املعين بالتنفيذ ا                -  ٣١
   ٨          املؤرخ      ١٠٣ / ٣     ً               ، عمالً مبقرر اجمللس     (A/HRC/4/2)                                                          إلعالن وبرنامج عمل ديربان، بعرض تقرير الفريق العامل         

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /          كانون األول

                   ً                                                                                       ويف اجللسـة نفسها أيضاً، أدىل ببيانات بشأن التقارير ذات الصلة املراقبون عن إسرائيل، وأفغانستان،                -  ٣٢
   .                                                          ً          ً         وفلسطني، وقربص، وكمبوديا، وكولومبيا، ونيبال، بوصفها بلداناً أو أطرافاً معنية                          واجلمهورية العربية السورية،

  :                                                  ً                                وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة التاسعة أيضاً، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -  ٣٣

                 حة للعضوية وهي                                       باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرش     (        أملانيا    :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                                                                                              تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب            
                                                                     ً                                   واملرشحة احملتملة وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، فضالً عن أوكرانيا ومولدوفا، والبلد     

                        ، وإندونيسيا، والربازيل،  )                                                  جارة احلرة ويف املنطقة االقتصادية األوروبية وهو آيسلندا                            العضو يف الرابطة األوروبية للت
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           باسم حركة   (                                     ، ورومانيا، والصني، وكندا، وكوبا       )                            باسم جمموعة الدول األفريقية    (                              وبنغالديش، وبولندا، واجلزائر    
                           ، وماليزيا، واملغرب، واهلند؛ )          عدم االحنياز

                                    الربتغال، وبلجيكا، وتركيا، واليونان؛  :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 

                                                 منظمة العفو الدولية، جلنة احلقوقيني الكولومبية        :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
    ً                                       أيضاً باسم الرابطة الدولية حلقوق الشعوب       (                  العامل الثالث    -                  ، ومركز أوروبا     )    ً                             أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية     (

  ،  )                                                                                       ة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية             وحتريرها، وحرك
                                                                                                                     وهيـئة الفرنسيسكان الدولية، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،             

  .                               واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

          ويف اجللسة    .        ً                                                                    عة أيضاً، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن تركيا وقربص                              ويف اجللسـة التاس    -  ٣٤
                                                                 ، أدىل ببـيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن كمبوديا                ٢٠٠٧        مـارس    /       آذار   ١٦                          العاشـرة، املعقـودة يف      

ٍ                                   ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان عن  .          وكولومبيا   .            تركيا وقربص                            

 )التقارير املرحلية ومواصلة املناقشة( االستعراض وبناء املؤسسات -جيم 

                                                                                                   االستعراض الدوري الشامل؛ واستعراض الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات؛ وجدول األعمال وبرنامج           
                                           العمل السنوي وأساليب العمل والنظام الداخلي

           ِّ  ً   ، بصفته ميسِّراً    )     املغرب (                             ، قام السيد حممد لوليشكي          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٥ ١                                    يف اجللسـة السـابعة، املعقودة يف         -  ٣٥
  ،     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ      ١٠٣ / ١                                             ُ       ً                       للفـريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املُنشأ عمالً مبقرر اجمللس            

َ                                              بتقدمي تقرير حمدَّث عن التقدم احملَرز خالل الدورة الثانية للفريق العامل وقدم ورقته   .(A/HRC/4/117)            غري الرمسية               َّ              

  ،  )     األردن (                         ، والسيد موسى بريزات      )                  اجلمهورية التشيكية  (                                             ويف اجللسة نفسها، قام السيد توماس هوساك         -  ٣٦
            ِّ                                                                   ، بصفتهم ميسِّرين لألجزاء املتعلقة باإلجراءات اخلاصة ومشورة اخلرباء وإجراءات           )      سويسرا (                     والسيد بليز غوديه    

     ُ      ، واملُنشأ     ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة       ٦                                      الفريق العامل املعين بتنفيذ الفقرة                                       الشكاوى، على التوايل، يف إطار      
َ                ، بتقدمي تقارير حمدَّثة عن التقدم احملَرز خالل الدورة     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ    ١٠٤ / ١   ً            عمالً مبقرر اجمللس                  َّ                 

  .A/HRC/4/120)   وA/HRC/4/119   و(A/HRC/4/118                                              الثانية للفريق العامل وقدموا ورقاهتم غري الرمسية 

                   ، والسيد إنريكه    )        غواتيماال (                   ً                                                                 ويف اجللسـة نفسـها أيضـاً، قـام السـيد كـارلوس رامريو مارتينيز ألفارادو                  -  ٣٧
             ِّ                                                                                   ، بصـفتهما ميسِّرين للجزأين املتعلقني جبدول األعمال وبرنامج العمل، وبأساليب العمل والنظام              )        الفلـبني  (          مانـالو     .  أ

                                                                                 ريق العامل املعين جبدول األعمال وبرنامج العمل السنوي وأساليب العمل والنظام                                                   الداخـلي، عـلى التوايل، يف إطار الف       
َ         ، بتقدمي تقريرين حمدَّثني عن التقدم احملَرز           ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨          املؤرخ    ٤ / ٣           ُ       ً                 الداخلي، املُنشأ عمالً بقرار اجمللس                      َّ                  

  .A/HRC/4/122)   و(A/HRC/4/121                                 َّ                       خالل الدورة األوىل للفريق العامل وقدَّما ورقتيهما غري الرمسيتني 
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                                   وخالل املناقشة اليت دارت يف اجللسة        .                          ، أدىل رئيس اجمللس ببيان        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٠    ويف   -  ٣٨
  :                             ، أدلت الوفود التالية ببيانات  ٣٠                ، وكذلك يف اجللسة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٥                   الثامنة، املعقودة يف 

            باسم االحتاد   (                                              حتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، وأملانيا        اال  :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                         ، والربازيل، وبنغالديش، واجلزائر، وسري النكا  )                       باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                       ، وإندونيسيا، وباكستان  )      األورويب

  ،  )   ياز    ً                      أيضاً باسم حركة عدم االحن     (                                        ، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وكوبا       )                               باسـم جمموعـة الدول اآلسيوية      (
                                            وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واهلند، واليابان؛

                             ، وإيطاليا، وتايلند، وتركيا،  )         اإلسالمية-       مجهورية  (                إسرائيل، وإيران   :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 
                                                                                        والدامنرك، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، ولكسمربغ، ونيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية؛

                                                  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية         :                                          قـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية          املرا  ) ج ( 
                                            ، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،       )    ً                                                             أيضاً باسم احتاد املرأة وتنظيم األسرة، والتحالف النسائي الدويل         (

                                         وب منطقة األنديز األوائل، واجمللس اهلندي                                                  ، واللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشع         ٢٠٠٠                         واحلـركة العاملية لعام     
    ً  أيضاً  (                                                                                                     ألمـريكا اجلنوبية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها              

                                                                                         العامل الثالث، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، والرابطة            -                        باسـم مركـز أوروبا      
    ً             أيضاً باسم احلركة    " (           باكس رومانا "                                    ، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة  )              للسلم واحلرية                   النسـائية الدولية  

  ،  )                                                                                                           الدولـية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واالحتاد اللوثري العاملي، والتجمع الدويل حلقوق األقليات             
  .(UNESCO Etxea)                                                                ومركز منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف إقليم الباسك

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان-دال 

 ٣/١ والقرار ٢/٤ والقرار ١/١- والقرار دإ١/١٠٦ متابعة املقرر -١

        املؤرخ    ١٠٦ / ١                               ، قرر اجمللس مناقشة متابعة مقرره     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٦                           يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف  -  ٣٩
          ؛ والقرار  "                                            اإلنسان يف فلسطني وغريها من األراضي العربية احملتلة          حالة حقوق  "          واملعنون     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠
            ؛ والقرار   "                                              حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة       "            واملعنون       ٢٠٠٦       يوليه   /        متـوز   ٦            املـؤرخ     ١ / ١-  دإ
         تلة، مبا                                                املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احمل      "            واملعنون       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧          املؤرخ    ٤ / ٢

          واملعنون     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املؤرخ  ١ / ٣          ؛ والقرار  "                                         فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل 
             ومعه التقرير   "  ١ / ١-                               متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ   :                                                   حالـة حقـوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة         "

                                                           حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                                                           السـنوي للسيد جون دوغارد، املقرر اخلاص املعين         
   ).       أدناه  ٩٧            انظر الفقرة    (    ١٩٦٧

 ٣/٣ والقرار ٢/١- متابعة القرار دإ-٢

    ١١          املؤرخ    ١ / ٢-                                ، ناقش اجمللس متابعة قراره دإ         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٦                                يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف       -  ٤٠
                                                              حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية                       احلالة اخلطرة    "            واملعنون       ٢٠٠٦         أغسـطس    /  آب
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   ".                                    تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان     "            واملعنون       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨          املؤرخ    ٣ / ٣            ؛ والقرار    "          اإلسرائيلية
           ة التحقيق             ً                                                                                        وكان معروضاً على اجمللس تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن متابعة تقرير جلن              

ّ                               ، الذي سيقدم تقرير حمّدث منه إىل الدورة اخلامسة للمجلس(A/HRC/4/115)              املعنية بلبنان                      .  

   .                                                                    ً      ً  وأدىل املراقب عن لبنان ببيان بشأن تقرير املفوضة السامية بوصف بلده بلداً معنياً -  ٤١

 ٣/١- متابعة القرار دإ-٣

        املؤرخ  ١ / ٣-                                  قرر اجمللس مناقشة متابعة القرار دإ ،    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٦                           يف اجللسة العاشرة، املعقودة يف  -  ٤٢
                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن الغارات العسكرية اإلسرائيلية    "            واملعنون       ٢٠٠٦       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ١٥

        ، ومعه   "                                                                                                    عـلى األرض الفلسـطينية احملتلة، مبا يف ذلك غارهتا األخرية على مشال غزة وهجومها على بيت حانون                 
   ).       أدناه   ١٠٣-  ٩٧             انظر الفقرات    ( ١ / ٣          والقرار  ٤ / ٢          والقرار  ١ / ١-            والقرار دإ   ١٠٦ / ١   رر           متابعة املق

 ٤/١٠١- متابعة املقرر دإ-٤

                                              ، قامت السيدة جودي وليامس، رئيسة البعثة           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٦                                  يف اجللسـة العاشرة، املعقودة يف        -  ٤٣
     ١٠١ / ٤-    ً                               عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان دإ                                                                       الرفـيعة املستوى املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور واملنشأة         

                                 ، بتقدمي تقرير البعثة الرفيعة      "                             حالة حقوق اإلنسان يف دارفور     "            واملعنون       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣       املؤرخ  
  .                                           ً      ً  وأدىل املراقب عن السودان ببيان بوصف بلده بلداً معنياً  . (A/HRC/4/80)       املستوى 

                             ، وأثناء احلوار التفاعلي الذي     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٦              ة، املعقودتني يف                              ويف اجللستني العاشرة واحلادية عشر -  ٤٤
  :                                                                                 أعقب ذلك، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على أعضاء البعثة الرفيعة املستوى

     باسم  (                                                         االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وأملانيا         :                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
                        ، والبحرين، والربازيل،    )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                                          ، وإندونيسـيا، وأوروغـواي، وباكستان        )     ألورويب          االحتـاد ا  

                              ، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية  )    ً                          أيضاً باسم جمموعة الدول العربية  (                                               وبـنغالديش، وبولندا، وبريو، وتونس، واجلزائر       
                                                ، والسنغال، وسويسرا، والصني، وغانا، وفرنسا،       )                           باسم جمموعة الدول اآلسيوية    (                                    كوريـا، وزامبـيا، وسـري النكا        

                                                                                                                     والفلـبني، وفنلندا، والكامريون، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة             
                                                                                        املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، وهولندا، واليابان؛

                        ، وآيسلندا، والربتغال،    )          اإلسالمية -        مجهورية   (                   أستراليا، وإيران     :                              اقـبون عـن الدول التالية        املر  ) ب ( 
                                                                                                           وبلجـيكا، وبـيالروس، واجلهورية العربية السورية، والدامنرك، والسويد، وشيلي، وقطر، ولبنان، ولكسمربغ،             

     كية؛                                                                       وليختنشتاين، ومصر، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمري

                 املراقب عن فلسطني؛  ) ج ( 

                     جامعة الدول العربية؛  :                                املراقب عن منظمة حكومية دولية هي  ) د ( 
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                                                      منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق         :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية          ) ه ( 
                                         حقوق اإلنسان، وهيئة التضامن للنساء                                                                               اإلنسـان، واجمللـس االستشاري للمنظمات اليهودية، واالحتاد الدويل لرابطات         

                   اجلنوب يف القرن    -                                                                                                   األفريقـيات، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة الشمال              
  .                                                                     احلادي والعشرين، وهيئة رصد األمم املتحدة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

  .                                                               البعثة الرفيعة املستوى على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية     ً              أيضاً، أجاب أعضاء   ١١         ويف اجللسة  -  ٤٥

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان األخرى-٥

   .                   ً                                 يف اجللسة نفسها أيضاً، ناقش اجمللس متابعة مقرراته األخرى -  ٤٦

  :                                             ويف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات -  ٤٧

                                  بريو، واجلزائر، وغواتيماال، واملكسيك؛  :       يف اجمللس                  ممثلو الدول األعضاء   ) أ ( 

         النرويج؛  :                         املراقب عن الدولة التالية  ) ب ( 

                                                  اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة        :                                                املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ج ( 
                                     الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق     ً                  أيضاً باسم منظمة العفو (                                            األنديز األوائل، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور 

                                                                                                           اإلنسـان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، واملركز اهلولندي              
    ً                         أيضاً باسم الرابطة العاملية     (                                 ، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود       )                                             للشـعوب األصلية، ومنظمة احلقوق والدميقراطية     

  ،  )                                                                                          صليني، واملنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني، واحتاد الزعماء اهلنود يف كولومبيا الربيطانية         للسكان األ
   .                                     والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها

  .                                                       ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل كندا -  ٤٨

  التقارير اجلديدة لإلجراءات اخلاصة-هاء 

 ارير املواضيعية التق-١

               الشعوب األصلية  /        املهاجرون /             قضايا األقليات

                                                ، قامت السيدة غاي ماكدوغال، اخلبرية املستقلة           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٠               ، املعقودة يف      ١٤            يف اجللسـة     -  ٤٩
                                              وأدىل املراقب عن هنغاريا ببيان بشأن تقرير          ). Add.1-3    و A/HRC/4/9 (                                         املعنية بقضايا األقليات، بعرض تقريرها      

  .                           ً      ً  ة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً     البعث

                                                  بوستامانيت، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين،   .                                       ويف اجللسـة نفسها، قام السيد خورخيه أ    -  ٥٠
                                                                   وأدىل ببيان ممثال إندونيسيا ومجهورية كوريا بشأن تقريري البعثتني            ). Add.1-3    و A/HRC/4/24 (              بعرض تقريره   

  .                يهما بلدين معنيني                    ذوايت الصلة، بوصف بلد
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                                                                                                   ويف اجللسة نفسها، قام السيد رودولفو ستافنهاغن، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات               -  ٥١
                                              وأدىل ببيان ممثل إكوادور واملراقب عن كينيا          ). Add.1-4    و A/HRC/4/32 (                                  األساسـية للشعوب، بعرض تقريره      

  .               هما بلدين معنيني                                         بشأن تقريري البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلدي

                                                                                                         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -  ٥٢
  :                                                    على السيدة مكدوغال والسيد بوستامانيت والسيد ستافنهاغن

  ،  )      األورويب             باسم االحتاد    (                                    االحتاد الروسي، وإكوادور، وأملانيا       :                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
                                                                                                        وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وكندا،           

                 واملغرب، واملكسيك؛

                                                           إسبانيا، وأستراليا، والدامنرك، وسانت كيتس ونيفيس، والكونغو،   :                               املراقـبون عن الدول التالية      ) ب ( 
                               والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا؛

    ً              أيضاً باسم املنتدى  (                      مركز املهاجرين اآلسيويني   :                                              املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية       ) ج ( 
                                            ، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة        )                                                                  اآلسـيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واهليئة الدولية حلقوق املهاجرين        

                                                    ليات اإلخالء، وجلنة القانونيني الكولومبية، واللجنة                                                                 والقانون والتنمية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عم       
                                                                                                               القانونية للتنمية الذاتية لشعوب األنديز األوائل، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واملدافعون عن حقوق             

    لية     ً                   أيضاً باسم احلركة الدو    (                                                                               اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والتجمع الدويل حلقوق األقليات           
   ).                                  ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية

                                         ، أجابت السيدة ماكدوغال والسيد بوستامانيت     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٠                 ، املعقـودة يف       ١٥             ويف اجللسـة     -  ٥٣
  .                                                          والسيد ستافنهاغن على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

                                              الرد ممثال الفلبني وماليزيا واملراقبان عن                          ً                                           ويف اجللسـة نفسـها أيضاً، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق            -  ٥٤
  .                 سنغافورة وكمبوديا

                                                       بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية /              العنف ضد املرأة /              ً املشردون داخلياً

    قوق                                              ، قام السيد فالتر كالني، ممثل األمني العام املعين حب    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٠            ، املعقودة يف   ١٥        يف اجللسة  -  ٥٥
                          وأدىل املراقب عن كوت ديفوار    ). Add.1-5   وCorr.1   وA/HRC/4/38 (                      ً               اإلنسان للمشردين داخلياً، بعرض تقريره 

  .                                                 ً      ً  ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

      سبابه                                                                                                   ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة ياكني إرتورك، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأ               -  ٥٦
                                                         وأدىل ببيان ممثل هولندا واملراقبان عن السويد وتركيا،           ). Add.1-4    و A/HRC/4/34 (                           وعواقـبه، بعرض تقريرها     

  .                                                 ً       بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية
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         ء األطفال                                                                                              ويف اجللسة نفسها، قام السيد خوان ميغيل بيتيت، املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغا             -  ٥٧
         وأدىل ممثل    ). Add.2/ Corr.1   وAdd.1-2   وA/HRC/4/31 (                                              واسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية، بعرض تقريره  

  .                                                          ً      ً  أوكرانيا ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

  ،     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢١                 املعقودة يف    ١٦              ، ويف اجللسة      ١٥                                                     وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة          -  ٥٨
  :                                                                                  أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد كالني والسيدة إرتورك والسيد بيتيت

  ،  )                   باسم االحتاد األورويب   (                              أذربيجان، وإكوادور، أملانيا      :                                     ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس          ) أ ( 
                                          ، والربازيل، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر،      )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                                   وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان    

                                                                                                       ومجهوريـة كوريا، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وسويسرا، والصني، وغواتيماال، وكندا، وماليزيا، واملغرب،          
                                                                            واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، واليابان؛

  ،  )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                        راليا، وألبانيا، وأوزبكستان، وإيران        أست  :                               املراقـبون عن الدول التالية      ) ب ( 
                                                                                                          وبلجيكا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، والسودان، والسويد،        

  ،  )     نرويج    ً          أيضاً باسم ال   (                                                                                       صربيا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيوزيلندا         
                          والواليات املتحدة األمريكية؛

                                                املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى        :                                            املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       ) ج ( 
              وجلنة احلقوقيني    )     ً                                        أيضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      (                                                      آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية        

ـ                                                                                                 ية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة                       الكولومب
                                                                                                             التنمـية التعليمـية الدولية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة العمل من أجل البيئة يف تشاد، واحتاد    

  .                                                     العمل النسائي، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

                                              ، أجاب السيد كالني والسيدة إرتورك والسيد بيتيت     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١            ، املعقودة يف   ١٦         ويف اجللسة  -  ٥٩
  .                                         على األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

                                                                                   ، املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو أوكرانيا، واجلزائر،     ١٧           ويف اجللسة    -  ٦٠
             حق الرد ممثل                                 ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٢               ، املعقودة يف      ١٨              ويف اجللسة     .              وسـري النكـا   

  .        واملغرب     ً                                                أيضاً، أدىل ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد ممثال اجلزائر  ١٨         ويف اجللسة   .      املغرب

             آثار سياسات   /  صري                                                                                       استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير امل            
              احلق يف التعليم /                                                                 اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

        مقرر  -                         غوميز دل برادو، رئيس       .  ل  .                 ، قام السيد خ       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢١               ، املعقودة يف      ١٦          يف اجللسة    -  ٦١
                                             ك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير                                                      الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتها

                                     ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إكوادور         ). Add.2    و Add.1    و A/HRC/4/42 (                                    املصري، بعرض تقرير الفريق العامل      
  .                                                                              واملراقب عن هندوراس ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني
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                                                                    يد برنارد أندرو نياموايا مودهو، اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح                        ويف اجللسة نفسها، قام الس -  ٦٢
                                                                                                االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

   ).A/HRC/4/10 (                       والثقافية، بعرض تقريره 

الوبوس، املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، بعرض                                           ويف اجللسـة نفسـها، قام السيد فرينور م        -  ٦٣        ّ                                               ونيوز فّي
                                                                           ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل املغرب ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة               ). Add.1-3    و A/HRC/4/29 (          تقريـره   

         ن تقرير                                 ، أدىل ممثل أملانيا ببيان بشأ         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢١               ، املعقودة يف      ١٧           ويف اجللسة     .               ً      ً    بوصف بلده بلداً معنياً   
  .                               ً      ً  البعثة ذات الصلة بوصف بلده بلداً معنياً

                                         ، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت        ١٧    و   ١٦                                                      وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني          -  ٦٤
الوبوس   :                                                           ّ        أسئلة على السيد غوميز دل برادو والسيد مودهو والسيد مونيوز فّي

  ،  )                   باسم االحتاد األورويب   (                                د الروسي، واألرجنتني، وأملانيا         االحتا  :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                                                                                     وإندونيسـيا، وأوروغـواي، وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، والصني، والكامريون، وكندا،         

                          وكوبا، وماليزيا، واملكسيك؛

               يا االستوائية،                                                 إسبانيا، وأوزبكستان، والربتغال، وتركيا، وغين      :                                   املراقـبون عـن الـدول التالية        ) ب ( 
                                    وكوستاريكا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا؛

                             العامل الثالث، ومنظمة احلقوق -              مركز أوروبا     :                                                املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ج ( 
                                                                                                               العاملية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية             

    ً              أيضاً باسم املنتدى  (                                                                               ت األمريكـية، ومنـتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية اإلندونيسية                 لألقلـيا 
                                                        ، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة         ")            باكس رومانا  "                                        اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، وحركة      

  .                              ، واالحتاد العاملي لنقابات العمال )                  يات الشبان املسيحية    ً                         أيضاً باسم التحالف العاملي جلمع (                     العاملية حلركة الكشافة 

الوبوس على                ١٧             ويف اجللسـة     -  ٦٥      ً                                                        ّ                             أيضـاً، أجاب السيد غوميز دل برادو والسيد مودهو والسيد مونيوز فّي
  .                                     األسئلة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

                                 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

       مقرر -                                    ، قام السيد سانتياغو كوركويرا، رئيس     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١      ودة يف      ً        أيضاً، املعق  ١٧        يف اجللسة  -  ٦٦
                                                                                                               الفـريق العـامل املعـين حبـاالت االخـتفاء القسـري أو غـري الطوعـي، بعـرض تقريـر الفريق العامل                       

) A/HRC/4/41و   Add.1-3 .(    وأدىل ببيان ممثل غواتيماال واملراقبان عن السلفادور وهندوراس بشأن تقارير البعثات                                                                            
  .                            ً       ات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية ذ

     مارس  /       آذار   ٢٢               املعقودة يف      ١٨                                                                        وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة             -  ٦٧
  :                                                            ، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد كوركويرا    ٢٠٠٧
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  ،  )                   باسم االحتاد األورويب   (                  ألرجنتني، وأملانيا                     االحتاد الروسي، وا    :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                                                                                         وأوروغـواي، وبـريو، واجلزائـر، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، واملغرب،              

                    واملكسيك، واليابان؛ 

                                                             تايلند، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وشيلي، وكوستاريكا،   :                            املراقبون عن الدول التالية    ) ب ( 
                نيبال، واليمن؛  و

    ً  أيضاً  (                                          منظمة العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية   :                                       املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  ) ج ( 
                                                  ، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وحركة        )                                                          باسم جلنة احلقوقيني الكولومبية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان       

    ً                                                أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،        (           ني الشعوب                                                 مناهضـة العنصـرية وتوطيد الصداقة فيما ب       
                                                                                                              والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، واللجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، وهيئة             

               ليمية الدولية،                                         مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة التنمية التع   ":             فرنسا احلريات "                                 التضامن للنساء األفريقيات، ومؤسسة 
                                                                                                                 واالحتاد الدويل حلقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وحركة التصاحل الدولية، والرابطة              

                         ، ومجعية الشعوب املهددة     "            باكس رومانا  "                                                                        الدولية للتعاون بني األديان، واملنظمة الدولية ملكافحة العنف، وحركة          
    ).                                                   عرب الوطين، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية                         باالنقراض، واحلزب الراديكايل

  .                                                             ، أجاب السيد كوركويرا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية  ١٧         ويف اجللسة  -  ٦٨

  .                                                                                                        ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                -  ٦٩
         ويف اجللسة   .                                             ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٢            املعقودة يف  ،  ١٨         ويف اجللسة 

                                                                        ، أدىل ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان واملراقب عن                 ٢٠٠٧        مـارس    /       آذار   ٢٢                 ، املعقـودة يف       ١٨
  .                               مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

                  املناقشة ذات الصلة

  :                               ، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات  ١٨                                اقشة ذات الصلة اليت دارت يف اجللسة        خالل املن -  ٧٠

    ً  أيضاً  (                             ، وبريو، واجلزائر، وفنلندا      )                   باسم االحتاد األورويب   (        أملانيا    :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                      ا، والدامنرك، والسويد،     ً             أيضاً باسم آيسلند   (∗                   ، واملكسيك، والنرويج )                                         باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد، والنرويج

           ، وهولندا؛ )       وفنلندا

                                                                  أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وشيلي،         :                                 املراقـبون عـن الدول التالية       ) ب ( 
            وكولومبيا؛ 

                         املراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                                                      

   .                                                         الدولة املراقبة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودول مراقبة ∗
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                            املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛  ) د ( 

                                                منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي للموارد        :           التالية                                     املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية         ) ه ( 
    ً                                                                                           أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين              (             القانونـية   

  ق                                                              ، والطائفة البهائية الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقو         ")            باكس رومانا  "                                  بالتنمـية اإلندونيسـية، وحركة      
                                                                        القانون يف خدمة اإلنسان، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون   -    ً                 أيضـاً باسـم احلق       (          اإلنسـان   

                                                                                                                والتنمية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، وجملس الكنائس الكندي، ومركز الريادة العاملية النسائية،             
                                                         واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية،                                                        وجتمع حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان،        

                           ، ومركز الريادة العاملية     )                                                                                    ومـنظمة رصـد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة، والتجمع الدويل حلقوق األقليات             
     وسف،     ً                      أيضاً باسم أبرشية القديس ي (                                                                      النسائية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، والدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم 

                                                                                                              ومؤمتـر قـيادة الدومينـيكان، وهيـئة الفرنسيسـكان الدولية، واحلركة الكاثوليكية الدولية للسالم، وحركة             
                                           ، ومؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان       )                                          الدولـية، ومعهد راهبات الرمحة لألمريكتني       "                بـاكس كريسـيت    "

                                  وق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا                                                                          األصـليني وسكان اجلزر، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، ومنظمة رصد حق         
                                      ، واملؤسسة البوذية الدولية، ورابطة      )    ً                          أيضاً باسم جملس السالم العاملي     (        اهلندية    "             توباي أمارو  "                   اجلنوبـية، وحركة    

                                                                                                          حقـوق اإلنسـان الدولية لألقليات األمريكية، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واملركز اهلولندي              
    ً                                                                   أيضاً باسم رابطة التعليم العاملي، ورابطة املواطنني العامليني، واالحتاد          (                        ، ومؤسسة سكان العامل                     للشـعوب األصلية  

   .                      ، واحتاد العمل النسائي )                             الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية

                                                                                                          ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل الفلبني واملراقبون عن تايلند، وتركيا،                   -  ٧١
   .          اإلسالمية-          رية إيران     ومجهو

                        التعذيب وغريه من ضروب     /                                                                         تعزيـز ومحايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب           
                                                   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

          عين بتعزيز                                       ، قام السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص امل    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٦              ، املعقودة يف     ٢٣          يف اجللسة    -  ٧٢
   ). Add.1-3   وA/HRC/4/26 (         تقريره                                                                   ومحايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، بعرض     

  .                                                                                       ً      ً  ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن تركيا ببيان بشأن تقريـر البعثـة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

                                           املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب                                                    ويف اجللسـة نفسـها، قام السيد مانفريد نوفاك،          -  ٧٣
               وأدىل ممثل األردن    ). Add.1-3   وA/HRC/4/33 (                                                                املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بعرض تقريره 

   .                                                  ً      ً  ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

        ، أدلت      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧               ، املعقودة يف      ٢٤              ك، يف اجللسة                                             وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذل       -  ٧٤
  :                                                               الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد شاينني والسيد نوفاك
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               ، وإندونيسيا،   )                   باسم االحتاد األورويب   (                         االحتاد الروسي، وأملانيا      :                                   ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللس         ) أ ( 
                                                                   والربازيل، وبنغالديش، واجلزائر، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا         ، )                                باسـم مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي       (            وباكسـتان   

                                                                                                     والسنغال، وسويسرا، وفنلندا، والكامريون، وكندا، وكوبا، ومايل، واملغرب، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند، وهولندا؛

          باراغواي،    ، و )         اإلسالمية-       مجهورية  (                             أستراليا، وأوزبكستان، وإيران   :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 
                                                                                                       وجورجـيا، والدامنـرك، وشـيلي، والعراق، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، والنرويج، ونيبال، ونيوزيلندا،     

                          والواليات املتحدة األمريكية؛

                                                املركز اآلسيوي للموارد القانونية، ورابطة منع        :                                                املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ج ( 
                                                                           ة الدولية لعمل املسيحيني من أجل إلغاء التعذيب، واجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا     ً             أيضاً باسم الرابط (        التعذيب 

                                                                 ، واجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية، واحلركة الدولية للدفاع         )                                           التعذيب، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب    
                                   الشرف اليابانية، واملدافعون عن حقوق               ، ومؤسسة ديون  )    ً                                    أيضاً باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب (          عن األطفال 

                                                       ، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة التنمية التعليمية        )    ً                                              أيضاً باسم الرابطة الوطنية حملامي الدفاع اجلنائي       (          اإلنسـان   
                                                                                                              الدولـية، واالحتـاد اإلسـالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                

                                         ، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة       )   ً                                                  يضاً باسم احتاد احملامني العرب، واحتاد احلقوقيني العرب        أ (           العنصـري   
   ).    ً                                      أيضاً باسم منظمة التنمية التعليمية الدولية (            األمم املتحدة 

  .                                                                                       ويف اجللسة نفسها، أجاب السيد شاينني والسيد نوفاك على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتامية -  ٧٥

                االحتجاز التعسفي /                  حرية الرأي والتعبري /                 ة الدين أو املعتقد   حري

                                                     ، قامت السيدة أمساء جهنجري، املقررة اخلاصة املعنية            ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧               ، املعقودة يف      ٢٥          يف اجللسة    -  ٧٦
                                        وأدىل ببيان ممثل أذربيجان واملراقب عن         ). Add.1-3    و A/HRC/4/21 (                                           حبـرية الدين أو املعتقد، بعرض تقريرها        

  .                                                          ف بشأن تقريري البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني    ملدي

                                                                                              ويف اجللسـة نفسـها، قـام السيد أمبيي ليغابو، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي       -  ٧٧
   ).Add.1   وA/HRC/4/27 (                     والتعبري، بعرض تقريره 

                                             مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، -                                               ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة ليلى زروقي، رئيسة -  ٧٨
                                                 وأدىل ببيان ممثل إكوادور، وكذلك املراقبون عن تركيا،    ). Add.1-5   وA/HRC/4/40 (                         بعرض تقرير الفريق العامل 

  .                                                                       ً       ونيكاراغوا، وهندوراس، بشأن تقارير البعثات ذات الصلة، بوصف بلداهنم بلداناً معنية

  ،     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧                ، املعقودتني يف      ٢٦    و   ٢٥                                الذي أعقب ذلك، يف اجللستني                              وأثناء احلوار التفاعلي   -  ٧٩
   :                                                                                       أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيدة جهنجري، والسيد ليغابو، والسيدة زروقي
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  ،  )    ً                        أيضاً باسم كندا ونيوزيلندا      (∗                         االحتاد الروسي، وأستراليا    :                                 ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                      ، وبنغالديش، واجلمهورية  )                       باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                       ، وإندونيسيا، وباكستان  )                 باسم االحتاد األورويب (     انيا    وأمل

                                                                                         التشيكية، ومجهورية كوريا، وجيبويت، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، وكوبا، واملغرب، واهلند، وهولندا؛

                                     يا، وأنغوال، وأوزبكستان، وإيطاليا،                                أرمينيا، وأستراليا، وألبان    :                                   املراقـبون عـن الـدول التالية        ) ب ( 
                                                                          وبيالروس، وجورجيا، والسودان، وكمبوديا، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛

                            املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛  ) ج ( 

                                           منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛  :                                             املراقب عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  ) د ( 

                                                صندوق بيكيت للحرية الدينية، وحركة دميقراطيي        :                                          راقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       امل    ) ه ( 
    ً                                                   أيضاً باسم التحالف النسائي الدويل، واملنظمة العاملية        (                                                          الوسـط الدولـية، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال          

  ،  )                                       كندية للعمل من أجل السكان والتنمية         ً                  أيضاً باسم املنظمة ال    (                                ، واحتاد املرأة وتنظيم األسرة       )                 ملناهضـة التعذيب  
                                                                                                                      واحتـاد املرأة الكوبية، ومجعية أخوية نوتردام، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، واملؤسسة البوذية الدولية،               

  .       الدولية  "                مراسلون بال حدود "                                                     والرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، وهيئة 

                                                                            السيدة جهنجري والسيد ليغابو والسيدة زروقي على األسئلة املطروحة وأبدوا                    ، أجابت     ٢٦             ويف اجللسـة     -  ٨٠
  .               مالحظاهتم اخلتامية

     ً                                                                           أيضاً، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبون عن أذربيجان، وبيالروس، والواليات   ٢٦         ويف اجللسة  -  ٨١
                                     أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل  ،    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٨            ، املعقودة يف   ٢٧         ويف اجللسة   .                املتحدة األمريكية

ٍ                                    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أذربيجان  .                        كوبا واملراقب عن أرمينيا                             .  

         العنصرية  /                         املنحدرون من أصل أفريقي    /                                                       ً            حـاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً          
                          انب وما يتصل بذلك من تعصب                         والتمييز العنصري وكره األج

                                                       ، قام السيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص املعين حباالت             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٢٦            يف اجللسـة     -  ٨٢
ــره     ــرض تقري ــفاً، بع ــزة أو تعس ــراءات موج ــاء أو بإج ــاق القض ــارج نط ــدام خ    A/HRC/4/20 (                                                  ً                                   اإلع

  .                                                      شأن تقرير البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني                                  وأدىل ممثال غواتيماال والفلبني ببيانني ب   ). Add.1-3 و

                                           مقرر فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من -                                                  ويف اجللسة نفسها، قام السيد بيتر ليسا كاساندا، رئيس  -  ٨٣
  .(A/HRC/4/39)                                                    أصل أفريقي، بعرض تقرير الدورة السادسة للفريق العامل 

                                                      

  .                                             بة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودولة مراقبة            الدولة املراق ∗
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                                                                         لسيد دودو ديان، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز                                     ويف اجللسـة نفسـها، قام ا       -  ٨٤
          وأدىل ممثل     ). Add.1-4    و A/HRC/4/19 (                                                                   العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعرض تقاريره            

  .                                                                                         سويسرا واملراقب عن إيطاليا ببيانني بشأن تقريري البعثتني ذوايت الصلة، بوصف بلديهما بلدين معنيني

        ، أدلت      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٨               ، املعقودة يف      ٢٧                                                        وأثـناء احلـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة            -  ٨٥
  :                                                                              الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد ألستون والسيد ديان والسيد كاساندا

               ، وإندونيسيا،   )                   باسم االحتاد األورويب   (                         االحتاد الروسي، وأملانيا      :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                             ، والربازيل، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا،  )                             باسـم مـنظمة املؤمتر اإلسالمي     (                          وأوروغـواي، وباكسـتان     

                                                                                                     وسـري النكـا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والكامريون، وكندا، وكوبا، واملغرب، واملكسيك،             
          واليابان؛                                                  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 

  ،  )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                           أرمينيا، وأستراليا، وأوزبكستان، وإيران       :                               املراقـبون عن الدول التالية      ) ب ( 
    ً       أيضاً باسم  (                                                                                           وبلجيكا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وسنغافورة، والسويد، وشيلي، والنرويج، ونيوزيلندا 

                            ، والواليات املتحدة األمريكية؛ )       النرويج

                                                منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي للموارد        :                                            راقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        امل  ) ج ( 
    ً                                                                                           أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين              (             القانونـية   

              ، واملركز املعين  )                           التنسيق للمنظمات اليهودية   جملس     باسم      ً أيضاً (      الدويل   "          بناي بريث "       ، وجملس  )                   بالتنمية اإلندونيسية
                                      املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة      /           مؤسسة بديل       باسم        ً أيضاً (                                       حبقـوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء       

       األمانة       باسم        ً أيضاً (                                                                               ، واجمللـس االستشاري للمنظمات اليهودية، والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب            )         والالجـئني 
           اجمللس اهلندي      باسم       ً أيضاً (                                        ، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية       )     ديسمرب /                           الثاين عشر من كانون األول                   الدولية حلركة   

                                                                                                ، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ومحلة اليوبيل، واهليئة الدولية للخدمات العامة،             )                 ألمـريكا اجلنوبية  
                                              األصلية، ومؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالسكان                     املركز اهلولندي للشعوب     باسم       ً أيضاً (                    وجملس الكنائس العاملي 

   ).                                            األصليني وسكان اجلزر، واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود

ّ                                                                                  أيضاً، رّد السيد ألستون والسيد ديان والسيد كاساندا على األسئلة املطروحة وقدموا               ٢٧             ويف اجللسـة     -  ٨٦    ً     
  .               مالحظاهتم اخلتامية

                                                                بني ونيجرييا واليابان، واملراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                              ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو الفل -  ٨٧
                   ً                                                                                     ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان واملراقب عن مجهورية                    .          ببـيانات 

                     قب عن سنغافورة ببيان           ، أدىل املرا    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٩            ، املعقودة يف   ٣٠         ويف اجللسة   .                         كوريا الشعبية الدميقراطية
  .                    يف إطار ممارسة حق الرد
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                         حق كل إنسان يف التمتع      /                                                                          حقـوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية          
                            حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان /                                         بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

                                                     ، قام السيد جون روجيه، املمثل اخلاص لألمني العام          ٧   ٢٠٠      مارس   /       آذار   ٢٨               ، املعقودة يف      ٢٨          يف اجللسة    -  ٨٨
                                                                                                           املعـين مبسـألة حقـوق اإلنسـان والشـركات عـرب الوطنية وغريها من املؤسسات التجارية بعرض تقاريره                   

) A/HRC/4/35و   Corr.1و   Add.1-4و   A/HRC/4/74.(   

                       ن يف التمتع بأعلى مستوى                                                                   ويف اجللسـة نفسها، قام السيد بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسا    -  ٨٩
                                وأدىل املراقب عن السويد ببيان        ). Add.1-3    و A/HRC/4/28 (                                                   ممكـن من الصحة البدنية والعقلية بعرض تقريره         

  .                                           ً      ً  بشأن تقرير البعثة ذات الصلة، بوصف بلده بلداً معنياً

                     حبالة املدافعني عن حقوق                                                                       ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية  -  ٩٠
                                                            وأدىل ممثل الربازيل ببيان بشأن تقرير البعثة ذات الصلة،            ). 2    و Add.1    و A/HRC/4/37 (                       اإلنسان بعرض تقريرها    
  .              ً      ً  بوصف بلده بلداً معنياً

           ، ويف اجللسة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٨            ، املعقودة يف   ٢٨                                            وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة  -  ٩١
                                                                           ، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد روجيه والسيد               ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩      ة يف            ، املعقود   ٢٩

  :                 هانت والسيدة جيالين

     باسم       ً أيضاً (                                               االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وأملانيا        :                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
                                                   بنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر، ومجهورية كوريا،                                             ، وإندونيسيا، وباكستان، والربازيل، و     )             االحتاد األورويب 

                                                                                                         وجـنوب أفريقـيا، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، والكامريون، وكندا، وكوبا، ومايل، واملكسيك، واململكة             
                                          املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛

                       هورية إيران اإلسالمية،                                       أستراليا، وأوزبكستان، وأوغندا، ومج     :                                   املراقـبون عـن الـدول التالية        ) ب ( 
                                                                                                                وآيرلـندا، والـربتغال، وبلجـيكا، واجلمهورية العربية السورية، والدامنرك، وكمبوديا، وكولومبيا، والنرويج،             

                                               والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

        شترك بني                         برنامج األمم املتحدة امل     :                                                         املراقـب عن املنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات الصلة          ) ج ( 
                                                           منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز وصندوق األمم املتحدة للسكان؛

                            املراقب عن هيئة فرسان مالطة؛  ) د ( 

                                               منظمة العفو الدولية، وحركة دميقراطيي الوسط        :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية          ) ه ( 
                                              ني عن حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،                                                   الدولية، وخط املواجهة، واملؤسسة الدولية حلماية املدافع
    ً                                                  أيضاً باسم منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق         (                                                       والـتحالف النسـائي الدويل، وجلنة احلقوقيني الدولية         

                                                           ، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية         )                                             اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     
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                                                   العامل الثالث، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب       -    ً                      أيضاً باسم مركز أوروبا      (                               يد الصداقة فيما بني الشعوب          وتوط
                            ، واملنظمة العاملية ملناهضة     )                                                                                        وحتريـرها، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واالحتاد العاملي لنقابات العمال          

   ).        اإلنسان    ً                               أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق (        التعذيب 

ّ                                      ، رّد السيد هانت والسيدة جيالين على األسئلة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٨               ، املعقـودة يف     ٢٨             ويف اجللسـة     -  ٩٢    
ّ                     املطروحة وقّدما مالحظاهتما اخلتامية           .  

                                         ، رد السيد روجيه على األسئلة املطروحة وقدم     ٢٠٠٧     مارس  /       آذار   ٢٩                 ، املعقـودة يف       ٢٩             ويف اجللسـة     -  ٩٣
  .               مالحظاته اخلتامية

                                                    ، أدىل ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد ممثل الصني              ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٠          اجللسة     ويف -  ٩٤
  .                    واملراقب عن أوزبكستان

                  املناقشة ذات الصلة

       ، أدىل      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩                ، املعقودتني يف      ٣٠    و   ٢٩                                              خـالل املناقشـة ذات الصـلة، يف اجللسـتني            -  ٩٥
  :                         املذكورون فيما يلي ببيانات

    ً                                                أيضاً باسم أذربيجان، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا،  (        األرجنتني   :                       لو الدول األعضاء يف اجمللس  ممث  ) أ ( 
                                                                                                                  وإسـتونيا، وأملانـيا، وأنـدورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل، والربتغال،             

                                      ويت، والدامنرك، وزامبيا، وسري النكا،                                                                            وبلجـيكا، وبـريو، وتايلند، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية كوريا، وجيب         
                                                                                                     وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغابون، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال، وفنلندا،  
                                                                                                          والكـامريون، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، وليختنشتاين، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،           

                                                         ، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واهلند،                                               ة لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                      اململكـة املـتحد    و
  :                                                     باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة للعضوية وهي       (            ، وأملانيا    )                                          وهـندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    

                                           املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب                                                                          تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، والبلدان      
َ              واملرشـحة احملـتَملة وهي                                                       ً                                ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، فضالً عن أوكرانيا ومولدوفا،            :            

                       آيسلندا، وليختنشتاين،    :                                                                                       وبلـدان الـرابطة األوروبية للتجارة احلرة وأعضاء املنطقة االقتصادية األوروبية وهي           
                                                                                               رمينيا، وأستراليا، وبريو، ومجهورية كوريا، وجورجيا، وسويسرا، وكندا، وموناكو، ونيوزيلندا،                         والـنرويج، وأ  

    ً                                   أيضاً باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد،    ( *                          ، وغانا، واملكسيك، والنرويج )                                  والواليات املتحدة األمريكية، واليابان
                                             املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛                                                    ، وهولندا واليابان، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، واململكة )       وفنلندا

                        ، وآيرلندا، والربتغال،    )          اإلسالمية -        مجهورية   (                   أستراليا، وإيران     :     ِ                            املراِقـبون عـن الدول التالية       ) ب ( 
                                                                                                                 وبلجيكا، وبلغاريا، وبيالروس، واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية ترتانيا املتحدة،            

                                                      

بة * بة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودول مراِق   .           ِ                                          ِ     الدولة املراِق
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                                                                                           ية الكونغو الدميقراطية، والدامنرك، وزمبابوي، وسلوفاكيا، والسويد، وشيلي، وكوستاريكا، ولكسمربغ،      ومجهور
                                             وليسوتو، وهنغاريا، والواليات املتحدة األمريكية؛

                   ِّ                             اللجنة األفريقية ملروِّجي الرعاية الصحية وحقوق       :     ِ                                         املراِقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
    ً               أيضاً باسم الشبكة    (                                                                                   ملواطنني العامليني، والطائفة البهائية الدولية، ومركز الريادة العاملية النسائية                            اإلنسان، ورابطة ا  

          ، واإلقليم  )                                             اإليدز وبدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد /                                              القانونـية الكـندية لفريوس نقص املناعة البشري   
    ً                   أيضاً باسم جملس السلم     (        اهلندية    "             توباي أمارو  "    كة                                            ً              األورويب لالحتـاد الدويل للسحاقيات واملثليني جنسياً، وحر       

                          ، ومحلة اليوبيل، ومنظمة     )    ً                          أيضاً باسم مؤسسة سكان العامل     (                                             ، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية        )      العاملي
  .                                                                                   الدفاع عن ضحايا العنف، واالحتاد العاملي لنقابات العمال، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية

          ِ                                          ، أدىل املراِقب عن زمبابوي ببيان يف إطار ممارسة             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٠       لسـة         ويف اجل  -  ٩٦
  .       حق الرد

  التقارير القطرية-٢

     ١٩٦٧                                األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  ١ / ١-                متابعة القرار دإ

                  اص املعين حبالة حقوق                                 ، قام السيد جون دوغارد، املقرر اخل    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٢            ، املعقودة يف   ١٩        يف اجللسة  -  ٩٧
                 كما قدم تقريره     . (A/HRC/4/17)                 بعرض تقريره        ١٩٦٧                                                            اإلنسـان يف األراضـي الفلسـطينية احملـتلة مـنذ عـام              

(A/HRC/4/116)   انظر أيضاً الفقرة    " (                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة  "           املعنون    ١ / ١-     ً              وفقاً للقرار دإ         ً         
  .                                                     رائيل وفلسطني ببيانني، بوصف بلديهما بلدين أو طرفني معنيني                   وأدىل املراقبان عن إس   ).       أعاله  ٣٩

  ،   ٢٠             ، ويف اجللسة       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٢               املعقودة يف      ١٩                                                      وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة           -  ٩٨
  :                                                          ، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد دوغارد    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣          املعقودة يف 

  ،  )                 باسم االحتاد األورويب (                              االحتاد الروسي، واألردن، وأملانيا   :                           لو الـدول األعضاء يف اجمللس       ممـث   ) أ ( 
                   باسم جمموعة الدول    (                               ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر      )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                           وإندونيسـيا، وباكسـتان     

                    ، وماليزيا، واملغرب؛                                                             ، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والسنغال، والصني، وكندا، وكوبا، ومايل )       العربية

  ،  )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                   اإلمارات العربية املتحدة، وإيران       :                                     املراقـبون عـن الـدول التالـية         ) ب ( 
  ،  )             البوليفارية-       مجهورية  (                                                                                واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، وفنـزويال 

                    ة األمريكية، واليمن؛                                   وقطر، والكويت، ومصر، والواليات املتحد

  .                   جامعة الدول العربية  :                                         املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  ) ج ( 

  .                                                                         ويف اجللستني نفسيها، رد السيد دوغارد على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -  ٩٩
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  ١ / ٣-                 متابعة القرار د إ

                                     لسيدة كريستني شنكن عضو بعثة تقصي                ، قامت ا      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٢               ، املعقودة يف      ١٩            يف اجللسـة     -   ١٠٠
ّ        بعرض تقرير حمّدث     ١ / ٣-                                      ُ                                             احلقـائق الرفـيعة املسـتوى إىل بيـت حـانون، املُنشـأة مبوجب قرار اجمللس دإ                              

(A/HRC/4/113)      وأدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني        ).        أعاله   ٤٢         ً           انظر أيضاً الفقرة     (                                يتعلق بتنفيذ والية البعثة                                    
  .             أو طرفني معنيني                           ببيانني، بوصف بلديهما بلدين 

     مارس  /       آذار   ٢٣               املعقودة يف      ٢٠                                                                       وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة             -   ١٠١
  :                                                         ، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيدة شنكن    ٢٠٠٧

     باسم  (              ا، وباكستان               ، وإندونيسي  )                   باسم االحتاد األورويب   (        أملانيا    :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                  ، وكوبا، واملكسيك؛ )                        باسم جمموعة الدول العربية (                          ، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر  )                  منظمة املؤمتر اإلسالمي

                                    ، واجلمهورية العربية السورية، وشيلي؛ )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران   :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 

                                                  منظمة العفو الدولية، ومنظمة الدفاع عن ضحايا         :         التاليتني                                         املراقـبان عـن املنظمتني غري احلكوميتني          ) ج ( 
  .     العنف

                                           ، ردت السيدة شنكن على األسئلة املطروحة وقدمت     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٢            ، املعقودة يف   ١٩         ويف اجللسة  -   ١٠٢
  .               مالحظاهتا اخلتامية

                  احلكومية التالية                             ، أدىل املراقبون عن املنظمات غري    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣             ، املعقودة يف    ٢٠             ويف اجللسـة     -   ١٠٣
              ، وجملس بناي    )    ً                                           أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       (                             القانون يف خدمة اإلنسان      -     احلق    :          ببـيانات 

                             املركز الفلسطيين ملصادر حقوق     /               ، ومؤسسة بديل   )    ً                                        أيضاً باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      (               بريـث الدويل    
                                                                        القانون يف خدمة اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها،          -    ً             أيضاً باسم احلق     (     َ               املواطَـنة والالجئني    

                                                                                                اهلندية، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واملنظمة             "             توباي أمارو  "       وحركة  
                      احلرية، وحركة مناهضة                                                                                               الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والرابطة النسائية الدولية للسلم و            

                    ، واملنظمة الدولية    )                                                                                         العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واحتاد احلقوقيني العرب، وجملس السالم العاملي           
    ً                                                            أيضاً باسم احتاد احملامني العرب، واحتاد احلقوقيني العرب، ومنظمة          (                                             للقضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

                                                                             ظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، واحتاد احلقوقيني العرب،                ، ومن  )                          الدفـاع عن ضحايا العنف    
  .                     وهيئة رصد األمم املتحدة

                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

                                              ، قام السيد فيتيت مونتربورن، املقرر اخلاص           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٣     ً                  أيضاً، املعقودة يف       ٢٠            يف اجللسـة     -   ١٠٤
            وأدىل املراقب    ). A/HRC/4/15 (                                             مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، بعرض تقريره                         املعين حبالة حقوق اإلنسان يف 

  .                                                       ً      ً  عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ببيان بوصف بلده بلداً معنياً
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                                                                                                         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -   ١٠٥
  :    بورن               على السيد مونتر

                          ، ومجهورية كوريا، والصني،    )                   باسم االحتاد األورويب   (        أملانيا    :                                 ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                                                                                    وكندا، وكوبا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان؛ 

  .           دة األمريكية                                   أستراليا، ونيوزيلندا، والواليات املتح  :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 

ّ                                                          ويف اجللسة نفسها، رّد السيد مونتربورن على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -   ١٠٦                  .  

        بوروندي

                                                           ، قام السيد آكيش أوكوال، اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٣               ، املعقودة يف      ٢٠          يف اجللسة    -   ١٠٧
  .                                           ً      ً وأدىل املراقب عن بوروندي ببيان بوصف بلده بلداً معنياً   ). A/HRC/4/5 (                              اإلنسان يف بوروندي، بعرض تقريره 

                                                                                                         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -   ١٠٨
  :               على السيد أوكوال

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

                                                               بلجيكا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، والسودان، وكينيا،   :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 
  .                                  والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية

  .                                                                      ويف اجللسة نفسها، رد السيد أوكوال على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -   ١٠٩

       ميامنار

                                                                            د باولو سريجيو بينهريو، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،                                       يف اجللسة نفسها، قام السي     -   ١١٠
  .                                          ً      ً  وأدىل املراقب عن ميامنار ببيان بوصف بلده بلداً معنياً  . (A/HRC/4/14)            بعرض تقريره 

                                                                                                          وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -   ١١١
  :                على السيد بينهريو

                              ، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية  )                 باسم االحتاد األورويب (       أملانيا   :                         ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  ) أ ( 
                                                        كوريا، والصني، وفنلندا، وكندا، واهلند، وهولندا، واليابان؛

  .                   يات املتحدة األمريكية                                              أستراليا، والسويد، والنرويج، ونيوزيلندا، والوال  :                          املراقبون عن الدول التالية  ) ب ( 

  .                   ً                                                          ويف اجللسة نفسها أيضاً، رد السيد بينهريو على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -   ١١٢
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       ليبرييا

                                                 ، قامت السيدة شارلوت أباكا، اخلبرية املستقلة املعنية     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣            ، املعقودة يف   ٢١        يف اجللسة  -   ١١٣
   ).A/HRC/4/6 (                          ية يف ليبرييا، بعرض تقريرها                               بالتعاون التقين واخلدمات االستشار

                                                                                                         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -   ١١٤
  :                على السيدة أباكا

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

  .                       الواليات املتحدة األمريكية  :                 ن الدولة التالية        املراقب ع  ) ب ( 

  .                                                                         ويف اجللسة نفسها، ردت السيدة أباكا على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية -   ١١٥

                        اجلمعية الدولية ملكافحة     :                                                                               ويف اجللسـة نفسها، أدىل املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية ببيانات            -   ١١٦
    ً                              أيضاً باسم االحتاد الدويل لرابطات      (                                                  للنساء األفريقيات، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان                                 الـرق، وهيـئة التضامن    

                                                                                              ، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وصندوق            )            حقوق اإلنسان 
                                    دى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية،         ً            أيضاً باسم املنت   (                                                              بيكيـت للحرية الدينية، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية         

   ).                               واملركز اآلسيوي للموارد القانونية

                  املناقشة ذات الصلة

   :      ً                                 أيضاً، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات  ٢١                                 أثناء املناقشة ذات الصلة، يف اجللسة  -   ١١٧

            ا، واململكة                  ، وفرنسا، وكند   )                   باسم االحتاد األورويب   (        أملانيا    :                                 ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                                                             املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجرييا، واليابان؛

                                    أستراليا، والواليات املتحدة األمريكية؛  :                             املراقبان عن الدولتني التاليتني  ) ب ( 

                         املراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                             ن بني األديان، الرابطة الدولية                        الرابطة الدولية للتعاو   :                                            املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       ) د ( 
  .                              اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين-                                            للمحامني ورجال القانون اليهود، ومنظمة الشمال 

                   ً                                                                                    ويف اجللسـة نفسـها أيضـاً، أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                 -   ١١٨
               ، أدىل املراقب       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٨               ، املعقودة يف      ٢٧      جللسة       ويف ا   .                                            والسودان ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد      

  .                                             عن غينيا االستوائية ببيان يف إطار ممارسة حق الرد
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                ُ        ً                                     تقاريـر اإلجـراء املُنشـأ وفقـاً لقراري اجمللس االقتصادي            -    واو 
  )            اإلجراء السري   ( ٣ /    ٢٠٠٠ و  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣          واالجتماعي 

   )   ٤٨- د (    ١٥٠٣                                      لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي                                 ُ        ً              نظـر اجمللـس يف تقاريـر اإلجراء املُنشأ وفقاً          -   ١١٩
ُ                          يف اجتماعني مغلقني، ُعقدا أثناء جلسته         ٣ /    ٢٠٠٠ و     ٢٦      يف     ٢٢                  ، وأثناء جلسته        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٩      يف     ١٢                  

      يونيه  /         حزيران   ١٦          املؤرخ    ٣ /    ٢٠٠٠                                        من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ٧      ً           ، وفقاً للفقرة        ٢٠٠٧      مارس   /    آذار
  .                                                             على اجمللس حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية           ً وكان معروضاً  .     ٢٠٠٠

                                                      ، أعلن الرئيس أن اجمللس قد قرر عدم مواصلة نظره              ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٦               ، املعقودة يف      ٢٣           ويف اجللسة    -   ١٢٠
  .                                                    يف حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية

                                        من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       ٩                   ً               بأنه ينبغي هلم وفقاً للفقرة          َّ                          وذكَّـر الرئـيس أعضاء اجمللس      -   ١٢١
                                     ُ                                                                  ، عـدم اإلشارة يف املناقشة العلنية إىل ما ُيتخذ مبقتضى القرار املذكور من مقررات سرية أو إىل ما قد              ٣ /    ٢٠٠٠

  .                    يتصل به من مواد سرية

                                                                   مسـائل أخـرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             -     زاي  
                          بادرات واملقررات والقرارات  امل

  :                               ، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٩            ، املعقودة يف   ٣٠        يف اجللسة  -   ١٢٢

                   باسم منظمة املؤمتر    (             ، وباكستان    )                   باسم االحتاد األورويب   (        أملانيا    :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
           وهولندا؛                                    ، واجلزائر، وفرنسا، وفنلندا، واملكسيك، )      اإلسالمي

                                                               إيطاليا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، ولكسمربغ، والواليات        :                             املراقبون عن الدول التالية     ) ب ( 
                 املتحدة األمريكية؛

                                          منظمة العمل ملكافحة اجلوع، ومنظمة العفو       :                                                  املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية التالية          ) ج ( 
                                                    مليات اإلخالء، وصندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب                                                        الدولـية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة ع       

                                                      ، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني   ")                       املدافعون عن حقوق اإلنسان "    ً       أيضاً باسم  (     األرض 
   ويل                                                                                                             األديـان، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واالحتاد الد              

    ً                                                          أيضاً باسم الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، وحركة         (                                             للصـحافيني األحرار، وحركة التصاحل الدولية       
               ، وحركة مناهضة  )                                                                َّ                   مناهضـة العنصـرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومجعية الشعوب املهدَّدة باالنقراض     

  .                             لنسائي، وهيئة رصد األمم املتحدة                                                     العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، واحتاد العمل ا
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  التظاهرات اخلاصة-حاء 

  العنف ضد األطفال-١

                                              ، نظم اجمللس تظاهرة خاصة تناولت العنف ضد            ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٩                 ، املعقـودة يف       ١٣            يف اجللسـة     -   ١٢٣
               ة السامية حلقوق                                  وا كانغ، نائبة مفوضة األمم املتحد-             السيدة كيونغ   :                                     األطفال، مبشاركة األعضاء التالية أمساؤهم

                                                                                                            اإلنسـان؛ والسيد باولو سريجيو بنهريو، اخلبري املستقل املعين بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال؛                
                                                                                                    والسيدة كارين الندغرين، رئيسة إدارة محاية الطفل، منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ والسيد روبري بوتشار، املنسق 

                                                                               العاملية؛ والسيدة يوشي نوغوشي، موظفة قانونية أقدم، الربنامج الدويل ملنظمة                                           املعين مبنع العنف، منظمة الصحة      
                                                                                                  العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال؛ والسيدة روبرتا تشيكييت، ممثلة فريق املنظمات غري احلكومية االستشاري 

  .                                          لدراسة األمني العام املتعلقة بالعنف ضد األطفال

                                                                        ة بعرض شريط فيديو قدمته املنظمة غري احلكومية إنقاذ الطفولة، تاله بيان ألقته    ُ ِ                   وافُتِتحت التظاهرة اخلاص -   ١٢٤
                                                          ّ                                        وا كانغ، وبيان بالفيديو مسبق التسجيل ألقته السيدة مشرية خطّاب، نائبة رئيس جلنة حقوق               -                 السـيدة كيونغ    

                    اولو سريجيو بنهريو،                                                                                              الطفـل، واألمينة التنفيذية للمجلس القومي للطفولة واألمومة مبصر، وعرض ألقاه السيد ب            
  .(A/61/299)                                                               اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 

ِ   ً                            وأثناء التظاهرة اخلاصة، أدىل ببيان ممثل أوروغواي بوصفه منظِّماً مشاِركاً للتظاهرة اخلاصة            -   ١٢٥           ويف اجللسة    .                                                        ِّ  ً    
                                                      على األعضاء السالفي الذكر، الذين قدموا مالحظات يف                                                                نفسـها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة         

ّ                 شكل حوار تفاعلي ورّدوا على البيانات                   :  

            باسم االحتاد   (                                          أذربيجان، واألرجنتني، وإكوادور، وأملانيا       :                                   ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللس         ) أ ( 
                            سابقة، وكرواتيا، والبلدان                                            تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال      :                                       األورويب والبلدان املرشحة للعضوية وهي    

َ                املنضوية ضمن عملية االستقرار واالنتساب واملرّشحة احملتَملة وهي               ّ                                            ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،       :                                         
                     والربازيل، وبنغالديش،    )                           باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (             ، وباكستان    )           ً                             وصـربيا، فضـالً عن أوكرانيا ومولدوفا      

                                                                              ا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                                       وتونـس، والصني، وكندا، وكوب    
                   ، واهلند، واليابان؛ )    ً                                          أيضاً باسم آيسلندا، والدامنرك، والسويد، وفنلندا   (∗                  الشمالية، والنرويج

                                                   أستراليا، وأوزبكستان، وسلوفينيا، ومصر، ونيوزيلندا؛  :     ِ                      املراِقبون عن الدول التالية  ) ب ( 

                                     منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم       :   ِ                                                 راِقبون عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة        امل  ) ج ( 
                                      املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية؛

                                               رابطة التعليم العاملي، واملدافعون عن حقوق اإلنسان   :                                       املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  ) د ( 
                                                       ، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، والتحالف        )                  مي الدفاع اجلنائي      ً                              أيضـاً باسم الرابطة الوطنية حملا      (

    ً                                                                                      أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، واملنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف              (                       الدويل إلنقاذ الطفولة    
                                                      

  .                                                        الدولة املراقبة يف اجمللس، املتحدثة باسم دولة عضو ودول مراقبة ∗



A/HRC/4/123 
Page 52 

 

                     حتاد الدويل لألخصائيني                                                                                          السـياحة اآلسـيوية، وهيـئة الفرنسيسـكان الدولية، والتحالف النسائي الدويل، واال            
                          ، واحتاد العمل النسائي،     )                                                                                   االجتماعيني، واملشروع الدويل لكفالة األطفال، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة         

    ً                                                                       أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، والتحالف النسائي الدويل،           (                                     واملـنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      
                                                                             يل لرعاية الطفولة، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل ألرض                                    واملكتـب الكاثوليكي الدو   

                                                                                                       اإلنسان، واخلطة الدولية لكفالة األطفال، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، 
  .            سكان العامل        ، ومؤسسة )                                                     واحلركة العاملية لألمهات، واملؤسسة الدولية للنظرة العاملية

                                                                                                    ويف هناية التظاهرة اخلاصة، قدم مالحظات ختامية كل من السيدة الندغرين، والسيد بوتشار، والسيدة               -   ١٢٦
                                                                                                          نوغوشي، والسيدة تشيكييت، والسيد بكري وايل اندياي، مدير شعبة إجراءات حقوق اإلنسان يف مفوضية األمم               

  .        ئيس اجمللس                                            املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والسيد بنهريو، ور

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-٢

                                                        ، نظم اجمللس تظاهرة خاصة بشأن اتفاقية األمم املتحدة             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٦               ، املعقودة يف      ٢٣            يف اجللسـة     -   ١٢٧
                                          السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة        :                                                                    حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك يف شكل مناقشة شارك فيها كل من           

                                                                                                  حلقوق اإلنسان، والسيد دون ماكاي، املمثل الدائم لنيوزيلندا ورئيس جلنة األمم املتحدة املخصصة املعنية بوضع        السامية
ّ                                          اتفاقـية دولية شاملة متكاملة بشأن تعزيز ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم، والشيخة حّصة بنت خليفة بن أمحد آل                                                                                               

                                                                    ابعة للجنة التنمية االجتماعية، والسيد مونتيان بونتان، رئيس الرابطة                                                        ثـاين، املقـررة اخلاصـة املعنية مبسألة اإلعاقة الت         
  .                                                                 التايلندية للمكفوفني، والسيد الكس غرانديا، ممثل التجمع الدويل للمعوقني

   ُ ِ                                                                                           وافُتِتحت التظاهرة اخلاصة ببيان ألقته السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  -   ١٢٨
  .                    ألقاها مشاركون آخرون            تلته بيانات 

ِ                               وأثـناء الـتظاهرة اخلاصة، ويف اجللسة نفسها، ألقت بياناً أيضاً السيدة أمبريو فالكارسِي غارسيا، وزيرة الدولة        -   ١٢٩                      ً     ً                                                 
                                                         ويف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت          .                                                          لـلخدمات االجتماعـية وشؤون األسرة واملعوقني يف إسبانيا        

ّ                         السالفي الذكر، الذين أدلوا يف شكل حوار تفاعلي مبالحظات ورّدوا على البيانات املدىل هبا                 أسئلة على املشاركني                                                        :  

  ،  )                   باسم االحتاد األورويب   (                                    االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأملانيا       :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                                  زيل، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر،            ، والربا  )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                                   وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان    

         ، وكندا،  )                                         باسم آيرلندا، والدامنرك، والسويد، والنرويج (                                                  واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، والصني، وفنلندا 
                                                            وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند، واليابان؛

                                                 اجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية ترتانيا املتحدة،                    إيطاليا، وتايلند، و  :     ِ                      املراِقبون عن الدول التالية  ) ب ( 
                                                                             والسودان، وكرواتيا، وكوستاريكا، والنمسا، وهندوراس، والواليات املتحدة األمريكية؛

                             صندوق األمم املتحدة للسكان،      :                                                       املراقـب عـن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة          ) ج ( 
                            ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛
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                             التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة؛  :                                 اقب عن املنظمة غري احلكومية التالية   املر  ) د ( 

                                         اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان       :     ِ                                               املراِقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان          ) ه ( 
   ).    ً                                                                      أيضاً باسم جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   ) (     فرنسا (

  .                                                                       ويف هناية التظاهرة اخلاصة، قدم مالحظات ختامية أعضاء فريق املناقشة ورئيس اجمللس - ٠  ١٣

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا-طاء 

                  العدالة االنتقالية

  A/HRC/2/L.36                             ، عرض ممثل سويسرا مشروع املقرر     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣            ، املعقودة يف   ٢١        يف اجللسة  -   ١٣١
       ُ                                          ً                             الـذي أُرجـئ الـنظر فـيه إىل الـدورة الـرابعة لـلمجلس عمـالً مبقرر اجمللس          (         سويسـرا                املقـدم مـن    

                                                     وانضمت إىل مقدم مشروع املقرر يف وقت الحق بولندا،            ).     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩            املـؤرخ       ١١٦ / ٢
  .                                                                    ليشيت، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وصربيا، وكندا، والكونغو، ونيكاراغوا-             وبريو، وتيمور 

  .                                                ً ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل سويسرا مشروع املقرر شفوياً -   ١٣٢

ِ                              واعُتِمد مشروع املقرر دون تصويت     -   ١٣٣ َ                                     ولالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظر الفصل األول، الفرع           .    ُ                             
  .   ١٠٢ / ٤           باء، املقرر 

                                                               مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

                                             ، عـرض املراقب عن الربتغال مشروع القرار            ٢٠٠٧        مـارس    /       آذار   ٢٣                 ، املعقـودة يف       ٢١            يف اجللسـة     -   ١٣٤
A/HRC/4/L.9            ،املقـدم من االحتاد الروسي، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور ،                                                                                                  

                                 وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة                                                                                           وألبانـيا، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال،        
                                                              ليشيت، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية       -                                              واهلرسـك، وبولـندا، وبريو، وتونس، وتيمور        

                                                                                                        السابقة، وجنوب أفريقيا، والرأس األخضر، ورومانيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، 
                                                                                  ال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، وليتوانيا، ومالطة،                                        وصـربيا، وغانـا، وغواتـيما     

                                                                                                                 واملغـرب، واملكسـيك، واململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا،               
                       حق أذربيجان، وآيرلندا،                                            وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت ال         .                                           ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان   

  .                                                                                        وبنما، وبوركينا فاسو، وبيالروس، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وغينيا، والكامريون، والتفيا

  .                                        وأدىل ممثل السنغال ببيان يتصل مبشروع القرار -   ١٣٥

         ل األول،                                                       ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفص         .    ُ                               واعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -   ١٣٦
  . ١ / ٤                  الفرع ألف، القرار 
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  ١ / ٣-     ودإ ١ / ١-                               متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان دإ  :                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

                           باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي     (                      ، عرض ممثل باكستان         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٧               ، املعقودة يف      ٢٦          يف اجللسة    -   ١٣٧
                            باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي،     (                       ، املقدم من باكستان     A/HRC/4/L.2     رار            مشروع الق   )                           وجمموعـة الـدول العربية    

  .                                           وانضمت كوبا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار   ).                         باسم جمموعة الدول العربية (        واجلزائر 

ُ                                                     من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على                 ١٥٣     ً              ووفقـاً لـلمادة      -   ١٣٨                                    
  .                                  إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية *                القرار من آثار     مشروع

                          ، واملراقبان عن إسرائيل     )                   باسم االحتاد األورويب   (                                                           وأدىل ببـيانات فـيما يتصل مبشروع القرار ممثل أملانيا            -   ١٣٩
  .                                   وفلسطني، بوصفهما بلدين أو طرفني معنيني

  .       التصويت                                  ً              وأدىل ممثال كندا وهولندا ببيانني تعليالً للتصويت بعد  -   ١٤٠

                                                                     ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع            .    ُ                               واعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -   ١٤١
  . ٢ / ٤            ألف، القرار 

                                                 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين باستعراض الواليات

  ، A/HRC/4/L.6          وع القرار    مشر  )                          باسم جمموعة الدول األفريقية (     ً                   أيضاً، عرض ممثل اجلزائر   ٢٦        يف اجللسة  -   ١٤٢
                                                      وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق مجهورية            ).                             باسم جمموعة الدول األفريقية    (                   املقدم من اجلزائر    

  .                             إيران اإلسالمية وكوبا وكولومبيا

   ).                 باسم االحتاد األورويب (                                              وأدىل ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار ممثل أملانيا  -   ١٤٣

  .           ً                     ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت              وأدىل ممثل كندا  -   ١٤٤

                                                              ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول،           .    ُ                               واعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -   ١٤٥
  . ٣ / ٤                  الفرع ألف، القرار 

                                                 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

  )                     باسم حركة عدم االحنياز (            رض ممثل كوبا    ، ع    ٢٠٠٧       مـارس   /      آذار  ٣٠              ، املعقـودة يف    ٣١            يف اجللسـة     -   ١٤٦
                              الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة    ) (                    باسم حركة عدم االحنياز (                    املقدم من كوبا     A/HRC/2/L.14                مشـروع املقرر    

   ).    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢                    ً            الرابعـة للمجلـس عمالً مبقرر اجمللس 

                                                      

  .                انظر املرفق الثاين *
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                 ً                     مشروع املقرر شفوياً بتعديل الفقرة األوىل   )                  م حركة عدم االحنياز   باس (                             ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوبا  -   ١٤٧
   ). ب (                والفقرة الفرعية 

ْ                وبطلـب من ممثلَْي أملانيا       -   ١٤٨        وكوبا،   )                                                               باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (            َ
                وامتناع عضو     ١٢ ً         اً مقابل         صوت   ٣٢ ُ                                  ُ                                       أُجـري تصويت مسجل على مشروع املقرر فاعُتمد بصيغته املنقحة بأغلبية            

  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .                واحد عن التصويت

                                                                               االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، واألردن، وإكوادور، وإندونيسيا،             :       املؤيدون
                                                                               وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر، وجنوب        

                                             ي النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا،                                            أفريقـيا، وجيـبويت، وزامبـيا، وسر      
                                                                                  وغواتـيماال، والفلـبني، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،          

  .                                          واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، واهلند

      لندا،                                                                                         أملانـيا، وأوكرانيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وسويسرا، وفرنسا، وفن           :        املعارضون
  .                                                                          وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

  .            مجهورية كوريا  :        املمتنعون

  .   ١٠٣ / ٤                                                                       ولالطالع على نص املقرر، بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -   ١٤٩

         ، بصيغته A/HRC/4/L.14                   ا لصاحل مشروع املقرر                                                وأفاد ممثال تونس ونيجرييا أهنما لو كانا حاضرين لصوت -   ١٥٠
  .            ً املنقحة شفوياً

              احلق يف التنمية

                              الصيغة املنقحة ملشروع القرار      )                        باسم حركة عدم االحنياز    (     ً                          أيضـاً، عـرض ممثل كوبا          ٣١            يف اجللسـة     -   ١٥١
A/HRC/2/L.15 ابعة للمجلس                                  الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الر   ) (                    باسم حركة عدم االحنياز (                ، املقدم من كوبا            

  . A/HRC/4/L.14                                بصيغته الواردة يف الوثيقة       ، )    ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩          املؤرخ      ١١٦ / ٢   ً                عمـالً مبقرر اجمللس     
  .                                               وانضمت أذربيجان يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

ُ                                          من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا                ١٥٣     ً              ووفقـاً لـلمادة      -   ١٥٢            يترتب على                                     
  .                                إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية   *                    مشروع القرار من آثار

  .              ً  وتصويبه شفوياA/HRC/4/L.14ً                                                 ويف اجللسة نفسها، قام ممثل كوبا بتنقيح مشروع القرار  -   ١٥٣

  .   ُ                                             ً             واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة واملصوبة شفوياً، دون تصويت -   ١٥٤
                                                      

  .                انظر املرفق الثاين *
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  .           ً                     وكندا تعليالً للتصويت بعد التصويت  )                  باسم االحتاد األورويب (   يا                     وأدىل ببيانني ممثال أملان -   ١٥٥

  . ٤ / ٤                                                                               ولالطالع على نص مشروع القرار، بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٥٦

                                        تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

         املقدم  A/HRC/2/L.18              مشروع املقرر     )  ز                      باسم حركة عدم االحنيا    (                                  يف اجللسة نفسها، عرض ممثل كوبا        -   ١٥٧
                                                 ً                     الذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس              ) (                       باسم حركة عدم االحنياز    (              مـن كوبـا     

  .                                            وانضمت بيالروس يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر   ).     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢

                 ً                     مشروع املقرر شفوياً بتعديل الفقرة األوىل   )                     باسم حركة عدم االحنياز (           ممثل كوبا                    ويف اجللسة نفسها، نقح -   ١٥٨
   ). ب (                والفقرة الفرعية 

  .   ُ                                   ً            واعُتمد مشروع املقرر بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت -   ١٥٩

  .   ١٠٤ / ٤                                                                            ولالطالع على نص مشروع املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  -   ١٦٠

                                          ة وأثرها يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان     العومل

                    وجنوب أفريقيا، صيغة   )                                 باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف املوقف (     ً                 أيضاً، عرض ممثل الصني   ٣١        يف اجللسة  -   ١٦١
                               باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف      (                                    املقدم من جنوب أفريقيا والصني       A/HRC/2/L.23                            مـنقحة من مشروع القرار      

        تشرين   ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢                                            ً                  أرجـئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس           الـذي    ) (       املوقـف 
                                         وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت         . A/HRC/4/L.16                             بصيغته الواردة يف الوثيقة       )     ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

  .                               الحق الربازيل والكونغو ونيكاراغوا

           ً   ببيان تعليالً    )                                              اء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس                         باسم الدول األعض   (                       وأدىل ممـثل أملانـيا       -   ١٦٢
  .                   للتصويت قبل التصويت

ْ             وبطلب من ممثلْي أملانيا      -   ١٦٣         ُ      وكوبا، أُجري    )                                                               باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (            
ّ                        ُ              تصويت مسّجل على مشروع القرار، فاعُتمد بأغلبية    :                          كانت نتيجة التصويت كما يلي و  .   ١٣     ً         صوتاً مقابل   ٣٤        

                                                                               االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، واألردن، وإكوادور، وإندونيسيا،             :       املؤيدون
                                                                                وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر،        

       وغانا،                                                                     وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، 
                                                                                  وغواتـيماال، والفلـبني، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،          

  .                                                   واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند
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                                                                                      أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولـندا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا،             :        املعارضون
                                                 دا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                                            وسويسـرا، وفرنسـا، وفنلـندا، وكن      

  .                           الشمالية، وهولندا، واليابان

   .                             ً                     وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت -   ١٦٤

  . ٥ / ٤                                                                              ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٦٥

                   لسامية حلقوق اإلنسان                          تدعيم مفوضية األمم املتحدة ا

          يف الوثيقة   )                                     باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف الرأي     (                                                  يف اجللسة نفسها، عرض ممثال جنوب أفريقيا والصني          -   ١٦٦
A/HRC/4/L.15 صيغة منقحة ملشروع القرار ،                          A/HRC/2/L.24 باسم جمموعة  (                              ، املقدم من جنوب أفريقيا والصني           

        املؤرخ    ١١٦ / ٢                                       ً                 النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس               الذي أرجئ    ) (                        الدول املتشاهبة يف املوقف   
   .                                                          وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق الكونغو ونيكاراغوا   ).     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩

  ً  ياً                   مشروع القرار شفو    )                                      باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف املوقف      (                                     ويف اجللسـة نفسها، نقح ممثل الصني         -   ١٦٧
   .              من الديباجة  ١١                                            بإضافة فقرة جديدة يف الديباجة ترد بعد الفقرة 

                                           باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت        (                  ً                                         وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا          -   ١٦٨
  .            وكندا واملغرب  )                هي أعضاء يف اجمللس

       وكوبا،   )                                          االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس                             باسم الدول األعضاء يف    (                           وبطلـب من ممثلي أملانيا       -   ١٦٩
     ً                      صوتاً مقابل ال شيء مع        ٣٥                                                    ً     ُ                         أجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، فاعُتمد بأغلبية            

  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .      ً             عضواً عن التصويت  ١٢       امتناع 

                              ألردن، وإكوادور، وإندونيسيا،                                                    االحتـاد الروسـي، وأذربـيجان، واألرجنـتني، وا          :       املؤيدون
                                                                                وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر،        
                                                                               ومجهوريـة كوريـا، وجـنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال،         
                                                                                   والصـني، وغابون، وغانا، والفلبني، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب،          

  .                                                                     املكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، واهلند، واليابان و

  .      ال يوجد  :        املعارضون

                                                                                       أملانـيا، وأوكرانيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وسويسرا، وغواتيماال،           :        املمتنعون
  .              مالية، وهولندا                                                                  وفرنسا، وفنلندا، وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش

   .                                     ً                     وأدىل ببيانني ممثال املغرب واليابان تعليالً للتصويت بعد التصويت -   ١٧٠

  . ٦ / ٤                                                                              ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٧١
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                                                                       تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ، A/HRC/2/L.26/Rev.1     ً                                                    أيضاً، عرض ممثل جنوب أفريقيا صيغة منقحة ملشروع القرار      ٣١            يف اجللسـة     -  ٧٢ ١
      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢                                                ً                الـذي أرجئ النظر فيه إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس     (

                                        د الروسي، وإندونيسيا، وأنغوال، والربتغال،                ، املقدم من االحتاA/HRC/4/L.17                           ، بصيغته الواردة يف الوثيقة  )    ٢٠٠٦
                                                                                                            وبلجـيكا، وبـيالروس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزمبابوي، والصني،             

                  وانضمت إىل مقدمي     .                                                                                      وفنلـندا، وكوبـا، وكينيا، وليسوتو، ومايل، واملغرب، واملكسيك، والنرويج، ونيجرييا          
ـ         ،  )              البوليفارية -        مجهورية   (                   ، وتونس، وفرتويال     )          اإلسالمية -        مجهورية   (               ت الحق إيران                              مشـروع القـرار يف وق

  .                           وسلوفينيا، والسنغال، وفرنسا

   .    ُ                           واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -   ١٧٣

  . ٧ / ٤                                                                               ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة ، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٧٤

                                      الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف           ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠٤ / ٤-                 متابعة املقرر دإ  
  "                         حالة حقوق اإلنسان يف دارفور "                                 دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 

     باسم  (                      ، املقدم من أملانيا     A/HRC/4/L.7/Rev.2                                                            يف اجللسة نفسها، عرض ممثال أملانيا واجلزائر مشروع القرار           -   ١٧٥
                                              وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف وقت الحق           ).                               باسـم جمموعة الدول األفريقية     (           واجلزائـر     )                االحتـاد األورويب  

                                                                                                                        أسـتراليا، وألبانـيا، وأنـدورا، وآيسلندا، وباراغواي، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتركيا، ومجهورية أفريقيا              
                                          سويسرا، وصربيا، والفلبني، وكرواتيا، وكندا،                                                                     الوسطى، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، و       

  .                                                                                            وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

ّ                                                     من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجه انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على                 ١٥٣     ً              ووفقـاً لـلمادة      -   ١٧٦  ُ                                    
     ً                                                ونظراً لعدم توافر الوقت الكايف إلعداد وتقدمي بيان          .                                        إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية      *       آثار                    مشـروع القرار من   

                ، الذي عرض يف    A/HRC/4/L.7/Rev.2                                                                        مـنقح خبصوص تقدير ما يترتب على مشروع القرار الوارد يف الوثيقة             
                                       امليزانية الربناجمية، أبلغت األمانة العامة     ُ                                                     واعُتمد يف اجللسة ذاهتا دون تصويت، من آثار إدارية وآثار يف   ٣١      اجللسة 

  .      دوالر   ٣٦٠     ٣٠٠          ً                                                                 اجمللس شفوياً بالتقدير املنقح لآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية البالغ 

  .                                                             ً      ً  وأدىل املراقب عن السودان ببيان يتصل مبشروع القرار بوصف بلده بلداً معنياً -   ١٧٧

  . ت   ُ                          واعُتمد مشروع القرار دون تصوي -   ١٧٨

   .                   ً                                                               وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو االحتاد الروسي، والصني، وكوبا، واليابان -   ١٧٩

                                                      

  .                انظر املرفق الثاين *
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  .                                                                                  وأدىل ببيانات تتصل مبشروع القرار، بصيغته املعتمدة، ممثلو مجهورية كوريا، وسويسرا، وفرنسا -   ١٨٠

                                       جمعية العامة، مل يتخذ اجمللس أي إجراء                               من النظام الداخلي لل       ١٣١                        ً             وعقب اعتماد القرار، وعمالً باملادة       -   ١٨١
   .                       ، املتعلق باملسألة نفسهاA/HRC/4/L.8/Rev.1                                    بشأن املشروع املقترح الوارد يف الوثيقة 

  . ٨ / ٤                                                                               ولالطالع على نص مشروع القرار، بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٨٢

                         مكافحة تشويه صورة األديان

              مشروع القرار    )                             باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي     (     ً                                 أيضـاً، عـرض ممـثل باكسـتان           ١ ٣            يف اجللسـة     -   ١٨٣
A/HRC/4/L.12      وانضمت إىل مقدمي مشروع القرار يف    ).                         باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي  (                         ، املقـدم من باكستان                               

   ).              البوليفيارية-       مجهورية  (                وقت الحق فنـزويال 

                  ً           مشروع القرار شفوياً بتعديل      )                    نظمة املؤمتر اإلسالمي         باسم م  (                                        ويف اجللسـة نفسها، نقح ممثل باكستان         -   ١٨٤
                                                               من املنطوق، وبإدراج فقرة جديدة يف الديباجة تلي الفقرة            ١٢    و  ٧                                               الفقـرة السادسـة مـن الديباجة والفقرتني         

  .                   السادسة من الديباجة

                اد األورويب اليت                              باسم الدول األعضاء يف االحت     (                  ً                                         وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا          -   ١٨٥
   .                          ، وغواتيماال، وكندا، واهلند )               هي أعضاء يف اجمللس

       وكوبا،   )                                                               باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (                           وبطلـب من ممثلي أملانيا       -   ١٨٦
     ً      صوتاً مع  ٤ ١     ً         صوتاً مقابل   ٢٤                                                     ً     ُ              أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، فاعُتمد بأغلبية 

  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .                   أعضاء عن التصويت ٩       امتناع 

                                                                           االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان، والبحرين، وبنغالديش،   :       املؤيدون
                                                                               وتونـس، واجلزائـر، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وسري النكا، والسنغال، والصني،           

                                               وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملغرب، واملكسيك،                                         وغـابون، والفلـبني، والكـامريون،     
  .                                   واململكة العربية السعودية، وموريشيوس

                                                                                      أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولـندا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا،             :        املعارضون
                                                                                     وسويسـرا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          

  .                             الشمالية، وهولندا، واليابان        وآيرلندا

  .                                                                            األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل، وبريو، وزامبيا، وغانا، ونيجرييا، واهلند  :        املمتنعون 

                  ً                                                                                 وأدىل ببـيانات تعلـيالً للتصويت بعد التصويت ممثلو األرجنتني، والربازيل، وبريو، ومجهورية كوريا،               -   ١٨٧
  .                          وسويسرا، والفلبني، واليابان

   .                                        ببيان يتصل مبشروع القرار، بصيغته املعتمدة  )                        باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                 وأدىل ممثل باكستان  -   ١٨٨
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  . ٩ / ٤                                                                              ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٨٩

    تقد                                                                  القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املع

                     املقدم من أملانيا    A/HRC/4/L.13               مشروع القرار     )                    باسم االحتاد األورويب   (                                    يف اجللسة نفسها، عرض ممثل أملانيا        -   ١٩٠
                                                                               وانضـمت إىل مقدمـي مشروع القرار يف وقت الحق األرجنتني، وأرمينيا، وأستراليا،            ).                        باسـم االحتـاد األورويب     (

                                                                  دا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، ومجهورية                                                            وإكـوادور، وألبانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيسلن     
                                                                                                         كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، والفلبني، وكرواتيا، وكندا، 

  .                                                                           وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموناكو، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

   ٢   و ١                  ً                 مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرتني   )                  باسم االحتاد األورويب (                               ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أملانيا  -   ١٩١
  .         من املنطوق

                                                                        ً                            ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، ممثلو غواتيماال،          -   ١٩٢
  .            وكوبا، واهلند

  .        ون تصويت                     واعتمد مشروع القرار د -   ١٩٣

  .  ١٠ / ٤                                                                              ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار  -   ١٩٤

                                                      التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

             مشروع املقرر    )                             باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي     (     ً                                 أيضـاً، عـرض ممـثل باكسـتان            ٣١            يف اجللسـة     -   ١٩٥
A/HRC/2/L.25)              املقدم من أذربيجان،     )    ١١٦ / ٢      ُ                                ً                       الـذي أُرجئ إىل الدورة الرابعة للمجلس عمالً مبقرر اجمللس                     

             ، والبحرين،   )                          باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (             ، وباكستان    )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                واألردن، وإندونيسـيا، وإيران     
                             ، والسنغال، وفلسطني، وقطر،                                                                                     وتونـس، واجلزائـر، واجلماهرييـة العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية          

                                   وانضمت إىل مقدمي مشروع املقرر يف        .                                                                       والكويت، ومايل، وماليزيا، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية       
  .                                                  وقت الحق اإلمارات العربية املتحدة، وجيبويت، وكوستاريكا

  .A/HRC/2/L.25          روع املقرر   مش  )                        باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                                ويف اجللسة نفسها، سحب ممثل باكستان  -   ١٩٦

    ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢                           ُ                                  ً             مشاريع املقترحات األخرى اليت أُرجئت إىل الدورة الرابعة للمجلس، عمالً مبقرر اجمللس 
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين

                                                            ُ                          ً        مل يتخذ اجمللس أي إجراء فيما يتصل مبشاريع املقترحات التالية اليت أُرجئت إىل دورته الرابعة، عمالً مبقرر  -   ١٩٧
  :    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩        املؤرخ    ١١٦ / ٢     اجمللس 
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- A/HRC/2/L.16 ؛ "                                                تكوين مالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان "         املعنون  

- A/HRC/2/L.25 ؛ "                                                     التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح "         املعنون  

- A/HRC/2/L.31 الدولية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                      إكمال مشروع االتفاقية  "         املعنون                                    
  ؛ "                   وبروتوكوهلا االختياري

- A/HRC/2/L.32 حقوق اإلنسان للمهاجرين "         املعنون                     ."   

  بيانات عامة-ياء 

     ً                                                                                      أيضـاً، وبعد النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا وقبل اختتام الدورة                ٣١            يف اجللسـة     -   ١٩٨
  :                                         لي ببيانات عامة بناء على اقتراح رئيس اجمللس                            الرابعة، أدىل املذكورون فيما ي

                               االحتاد الروسي، والربازيل، والصني؛  :                         ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  ) أ ( 

  .       زمبابوي  :                         املراقب عن الدولة التالية  ) ب ( 

                             ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال      .                       ، أدلت األمانة ببيان       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠               ، املعقودة يف      ٣٢           ويف اجللسة    -   ١٩٩
  .                                        الصني وكوبا ببيانني فيما يتصل ببيان األمانة

  .                                         ويف اجللسة نفسها، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي -   ٢٠٠

                                             الـتقرير املقـدم إىل اجلمعية العامة بشأن         -     ً  رابعاً 
                      الدورة الرابعة للمجلس

                ونائب الرئيس،                          ً            ، تلت األمانة العامة بياناً باسم املقرر    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠            ، املعقودة يف   ٣٢        يف اجللسة  -   ٢٠١
  .A/HRC/4/L.10) (                             ، فيما يتصل مبشروع تقرير اجمللس  )     األردن (                  السيد موسى بريزات 

  .                                  واعتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة -   ٢٠٢

  .                                                   وقرر اجمللس تكليف املقرر بوضع التقرير يف صيغته النهائية -   ٢٠٣
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

  .       م العمل                       إقرار جدول األعمال وتنظي - ١

  . "               جملس حقوق اإلنسان "         املعنون     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                         تنفيذ قرار اجلمعية العامة  - ٢

                                                        التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة الرابعة للمجلس - ٣
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 املرفق الثاين

 تقدير ما يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته 
 ناجميةمن آثار إدارية ومتعلقة بامليزانية الرب

             متابعة قراري   :                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة - ٢ / ٤
  ١ / ٣-     ودإ ١/ ١-                  جملس حقوق اإلنسان دإ

  :                            ، قام جملس حقوق اإلنسان مبا يلي ٢ / ٤             من القرار ٢   و ١                   مبوجب أحكام الفقرتني  - ١

                  قائق على حنو عاجل؛                               مبا يف ذلك إيفاد بعثات لتقصي احل ١/ ٣-     ودإ ١/ ١-                    إىل تنفيذ قراريه دإ   دعا  ) أ ( 

                                                                                إىل رئـيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي               طلـب   ) ب ( 
             وعن امتثال  ١/ ٣-     ودإ ١/ ١-                                                                                  تقريـر إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ            

  .                                              إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين

                                                              ُ                                       وجتـدر اإلشارة إىل أنه يف الدورة االستثنائية األوىل جمللس حقوق اإلنسان، قُدم إىل اجمللس بيان شفوي                  - ٢
            اعتمادات يف      أي                                           ، حيث أبلغ اجمللس بأنه رغم عدم رصد          ١/ ١-                                                       باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية بشأن قراره دإ       

                                                           يفاد بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل إىل األرض الفلسطينية          إل     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                   امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
                                           دوالر، ستستوعب يف إطار املوارد العامة         ٢٧     ٣٠٠                                                               احملـتلة، فـإن تكاليف السفر املرتبطة هبذه البعثة، وقدرها           

   . )A/61/530 (                 ، حقوق اإلنسان      ٢٣                   يف إطار الباب         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                املدرجـة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        
                                                      لآلثار املترتبة على القرار يف امليزانية الربناجمية                        ً    ، ورغم أن تقديراً    ١/ ٣-                                          وفيما يتعلق بقرار جملس حقوق اإلنسان دإ      

                                                                                                                        مل يقدم إىل اجمللس لضيق الوقت، أبلغ اجمللس وقت اختاذه القرار بأن املوارد املطلوبة لتنفيذ قرار إيفاد بعثة رفيعة                   
                                                                            ون وتقدمي كل املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية الالزمة للبعثة ستلىب                                               املسـتوى لتقصي احلقائق إىل بيت حان      

        ، حقوق    ٢٣                   ، يف إطار الباب         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                        قـدر اإلمكان من املوارد املعتمدة للميزانية الربناجمية لفترة السنتني           
                    ستلزم لتنفيذ قرار            دوالر      ١٣٠     ٥٠٠                                                  ُ                  وعقب الدورة االستثنائية الثالثة جمللس حقوق اإلنسان، قُدر أن            .        اإلنسـان 

                                  عن التقديرات املنقحة النامجة عن       Add.1 و  A/61/530                            ويف تقريري األمني العام       . ١/ ٣-                     جملس حقوق اإلنسان دإ   
                                                    ته األوىل، والثانية والثالثة، ودوراته االستثنائية األوىل  ا                                                 القرارات واملقررات اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان يف دور

                                                                                  ، أبلغ األمني العام اجلمعية العامة يف اجلزء الرئيسي من دورهتا احلادية والستني               ٠٦  ٢٠                                والثانـية والثالـثة يف عام       
  .                                        باملتطلبات املتعلقة بامليزانية املذكورة أعاله

          وقدرها   ١/ ٣-      ودإ  ١/ ١-                                                                                  ويقـدم هذا البيان الشفوي إلبالغ اجمللس بأن املوارد املطلوبة لتنفيذ قراريه دإ             - ٣
                                                        ويف الوقت الراهن، ال يزال األمني العام على موقفه           .                   التوايل، مل تتغري               دوالر على     ١٣٠     ٥٠٠          دوالر و    ٢٧     ٣٠٠

                                                                                                                    السـابق، على النحو الذي أبلغت به اجلمعية العامة يف اجلزء الرئيسي من دورهتا احلادية والستني، بأن املتطلبات                  
                         مليزانية الربناجمية لفترة                          ، حقوق اإلنسان، من ا      ٢٣                                                                  سـتلىب من املوارد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف إطار الباب            

   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 
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      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١/ ٤-                     مـتابعة املقـرر دإ     - ٨/ ٤
                                                                        الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون          

 ∗ "                         حالة حقوق اإلنسان يف دارفور "

  :                 ، قام اجمللس مبا يلي ٨/ ٤                          من قرار جملس حقوق اإلنسان  ٩   و ٧   و ٦          يف الفقرات  - ١
              ً                                                                            أن يشكل فريقاً برئاسة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من                    قـرر   ) أ ( 

                                                                                                املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء    
                                                                مثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني                           ً      أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وامل

                                      ً                                                                         العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة                
                                العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛

                                                حكومة السودان ومع اآلليات املناسبة من آليات حقوق                  َ                     إىل ذلـك الفريق أَن يعمل مع              طلـب   ) ب ( 
                                                                                                              اإلنسـان يف االحتاد األفريقي وأن يتشاور على حنو وثيق مع رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني                   
                                                                                                                  األطـراف يف دارفـور، لضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت                

                                            ً                                                    مدها جملـس حقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً، وغريمها من مؤسسات حقوق اإلنسان باألمم                    اعـت 
                                                                                               املتحدة، وكذلك لتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت وضعتها آليات أخرى من آليات حقوق اإلنسان باألمم 

    تلك                            لصدد، ولضمان االتساق بني                                                                                   املـتحدة، على أن تؤخذ يف االعتبار يف أثناء ذلك حاجات السودان يف هذا ا              
                                                ً  التوصيات، واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميداناً؛

  .                         ً                         إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة   طلب  ) ج ( 
                                                      واعتماده املتوقع من جانب اجلمعية العامة إىل نشوء        ٨/ ٤                                                 وسـيؤدي اعـتماد جملـس حقوق اإلنسان للقرار           - ٢

                            حلضور اجتماعني يف جنيف مدة       )     أعاله  )  أ ( ١                         املبني تشكيله يف الفقرة      (                    سفر أعضاء الفريق      )  أ   : (          التالية                 تكالـيف للبنود  
                                                                              سفر ممثل للفريق وموظفني من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملدة ثالثة أيام              )  ب (                                  كـل مـنهما ثالثة أيام عمل، و       

                           سفر ممثل للفريق إىل جنيف       )  ج (                   اإلنسان والشعوب، و                                                               إلجراء مشاورات يف باجنول مع آليات اللجنة األفريقية حلقوق          
                  ، ومساعد تنفيذي    ٥/ ٤-                                     تكاليف املوظفني اخلاصة مبنسق برتبة ف       )  د (                                               لـتقدمي تقريره إىل اجمللس يف دورته اخلامسة، و        

  ر                     خدمات املؤمترات املقر    )    ه   (                  ملدة ثالثة أشهر و     )             الرتب األخرى  (                                          ، ومساعد إداري من فئة اخلدمة العامة         ٢/ ٣-        برتبة ف 
     ٣٦٠     ٣٠٠       مببلغ     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                                            تقدميهـا إىل الفريق، واليت تقدر تكاليفها فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني            

   :                           دوالر، وذلك على النحو التايل

                        بدوالرات الواليات املتحدة

١٦٦     ٣٠٠    
                                ، إدارة شـؤون اجلمعية العامة واجمللس ٢         الـباب   

      ؤمترات                            االقتصادي واالجتماعي وخدمات امل    
              حقوق اإلنسان-    ٢٣      الباب     ١٩٠     ١٠٠
               اإلدارة، جنيف-      هاء   ٢٨      الباب   ٣     ٩٠٠
      اجملموع     ٣٦٠     ٣٠٠

                                                      

  .      أعاله   ١٧٦       الفقرة      انظر  ∗
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            اعتمادات      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                               هاء من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني          ٢٨    و   ٢٣    و  ٢   ُ                      ومل ُتـدرج ضمن األبواب       - ٣
                                        تماد مشروع القرار ذي الصلة، ستلزم موارد               ويف حالة اع   .                    من منطوق القرار    ٩    و  ٧    و  ٦                               لألنشـطة املتوخاة يف الفقرات      

  .      أعاله ٢                                دوالر، على النحو املبني يف الفقرة    ٣٦٠     ٣٠٠             إضافية قدرها 

                                                                                                           وقـد سعت األمانة العامة إىل حتديد جماالت ميكن منها نقل أموال لتلبية االحتياجات الناشئة عن القرار                  - ٤
     يف                                       ً      حتياجات اإلضافية ضمن املوارد املخصصة فعالً                                                            ومن املتوقع أن جيري إىل أقصى حد ممكن استيعاب اال           . ٨ / ٤

                                                                إال أنه سيجري يف سياق تقرير األداء الثاين عن امليزانية الربناجمية     .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                   امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
  .                                                 اإلبالغ عن أي نفقات إضافية تنشأ يف سياق تنفيذ القرار      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦              لفترة السنتني

 ةاحلق يف التنمي -٤/٤

  :      اإلنسان           جملـس حقوق    قرر   ،  ٤/ ٤          من القرار   )  ز ( و  )  و ( و  )   ه  ( ٢                  مبوجب أحكام الفقرة  - ١

                                                                                                    أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات                  ) أ ( 
                                                    سنوية تستغرق مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس؛

                                                                                  ة فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية املنشأة يف إطار                   والي            ً     أن جيـدد أيضاً     ) ب ( 
                                                                                                     الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق سبعة أيام عمل وأن 

         التنمية؛                                            تقدم تقاريرها إىل الفريق العامل املعين باحلق يف

                                                                          مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل اختاذ مجيع التدابري الالزمة           أن يطلب إىل  ) ج ( 
  .     ً  فعاالً                                                ً وأن ختصص املوارد الضرورية لتنفيذ ذلك القرار تنفيذاً

                                                                                                    وسـيؤدي اعـتماد جملـس حقوق اإلنسان للقرار واعتماده املتوقع من جانب اجلمعية العامة إىل نشوء                - ٢
   .                                                                              يومي العمل اإلضافيني الالزمني لدورات فرقة العمل الرفيعة املستوى كل عام                                         احتـياجات إضـافية نامجة عن     
                                  خدمات املؤمترات اليت ستقدم إىل فرقة     )  ب (                              بدل اإلقامة اليومي لألعضاء،       )  أ (     ب                                   وستتصـل التكالـيف اإلضافية      

                             بامليزانية الربناجمية املقترحة                         دوالر فيما يتعلق       ٧٤     ٣٠٠     ب      ُ                                    وُيقدر املبلغ الالزم هلذا النشاط        .                      العمل الرفيعة املستوى  
  :                      ، وذلك على النحو التايل    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨             لفترة السنتني 

 

                        بدوالرات الواليات املتحدة

٦٣     ٣٠٠   
                                           ، إدارة شــؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي ٢       الباب  

                         واالجتماعي وخدمات املؤمترات    
              حقوق اإلنسان-    ٢٣      الباب   ٨     ٢٠٠
           دارة، جنيف    اإل-      هاء   ٢٨      الباب   ٢     ٨٠٠
      اجملموع    ٧٤     ٣٠٠
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    ُ                                                                                                     ومل ُتـدرج تلـك االحتـياجات يف املقـترحات الـواردة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                   - ٣
                   إلجراءات امليزانية              ً  وعليه، ووفقاً .                                                              ، املقـرر أن تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

  .                              ، املنظمني الستعمال صندوق الطوارئ   ٢١١/  ٤٢   و   ٢١٣/  ٤١                       ام قراري اجلمعية العامة                      املعمول هبا، ستنطبق أحك

                                                  ، يوجه انتباه اجمللس إىل اجلزء السادس من قرار اجلمعية   ٤/ ٤                من قرار اجمللس      )  ز ( ٢                         وفـيما يتعلق بالفقرة      - ٤
                    امليزانية ينبغي أن                                                                                     بـاء الذي أكدت اجلمعية فيه من جديد على أن املسائل اإلدارية واملتعلقة ب                 ٢٤٨/  ٤٥          العامـة   

  .                                                             تعاجلها اللجنة اخلامسة واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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 املرفق الثالث

 احلضورقائمة 

 األعضاء

             االحتاد الروسي

                        ، السيد ألكسندر ماتفيف، ∗∗                        ، السيدة مارينا كورونوفا∗∗                       ، السيد أوليغ ماجلينوف  ∗                      السـيد فالريي لوشينني   
                                               سيد رينات أليوتدينوف، السيد سريغي شوماريف،                              سيد يوري كوليسنيكوف،                            السيد يوري بويشينكو، ال   

                                                                                              السيد فالدميري زيغلوف، السيد يوري شرينيكوف، السيد أليكسي غولتاييف، السيدة نتاليا زولوتوفا، السيدة 
                                                                                                     غاليـنا خفـان، السـيد رومان كاشاييف، السيد سريغي كوندراتييف، السيد أندري ماليوجني، السيد               

                                                                                         كاالشنيكوف، السيد فاالنتان ماليارشوف، السيد ألكساندر شيدرين، السيد سيمني ليابيشيف،                  نيكوالي  
                                                                                               السيدة إيلينا ماكيف، السيد ناتاليا روتشينكو، السيد أوجينيا فيدورتشينكو، السيدة أنا نيشيبورينكو

         أذربيجان

                           سيد آزاد جعفروف، السيد حممد                                            ، السيد إلشني أمريبايوف، السيد أراز أزميوف، ال∗                     السيد إملار مامادياروف
                                                                                                 طاليبوف، السيد سيمور ماردالييف، السيد فارس رجاييف، السيدة شافا قرداشوفا، السيدة تامهينا يولتشييفا

        األرجنتني

                         ، السيد سيبيستان روزاليس∗∗                  ، السيد سريخيو سريدا∗        دومونت .                ، السيد ألبريتو خ∗                           السيد روبريتو غارسيا موريتان

      األردن

                                                                           ، السيد حسام احلسيين، السيد بشار أبو طالب، السيد حسام قدح، السيد            ∗        بريـزات                  السـيد موسـى     
           حممد هنداوي

        إكوادور

                                                                       ، السيد آرتورو كابريرا هيدالغو، السيد كارلوس سانتوس ريبيتو، السيد لويس ∗                       السيد ماوريسيو مونتالبو
                 باياس بالديبييسو

                                                      

  .   ممثل ∗
  .     مناوب ∗∗
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       أملانيا

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

                                          السيد غونار بريكماير، السيدة إيزابيل فالتر

          إندونيسيا

             ، السيد غوسيت ∗∗              تويت هاركريسنوو               ، السيد هاركريس∗∗                      ، السيد مكارم ويبيسونو∗                   السيد محيد أول الدين
                            سومارنو، السيد سوريانا     .                                                  ، السيدة ويويك سيتياوايت فريمان، السيد سونو م       ∗∗                       آغونـغ فيسـاكا بوجا    

                                                                                                          ساسـتراديريدجا، السـيد جوين سيناغا، السيد أدي بيترانتو، السيد حممد أنشور، السيد بين يان بيتر                 
               يد هاري برابوو                                             سياهان، السيدة ديانا إميليا ساري سوتيكنو، الس

         أوروغواي

                                                        ، السيدة اليهاندرا دي بييس، السيدة باولني دابييس،        ∗∗                       ، السيد غيلريمو باييس   ∗                        السـيدة بيلـيال هرييرا    
                                         السيدة لورديس بوين، السيد أليهاندرو أريغي

         أوكرانيا

    انا                                             ، السيدة سفيتالنا هومونوفسكا، السيدة تتي     ∗∗                      ، السيد يفهن بريشيدا   ∗                              السـيد فولودميـري فاسـيلنكو     
                                سيمينتوتا، السيدة أولينا بترنكو

        باكستان

                                                  ، السيد مزهر إقبال، السيد زهري جاجنوا، السيد        ∗∗                       ، السيدة هتمينا جاجنوا   ∗                           السـيد خمدوم خوسرو خبتيار    
                                                                                       أفتب خوخر، السيد مرغوب سليم بات، السيد سيد علي غيالين، السيد أمحر إمساعيل، السيد بالل هايي، 

                السيد منصور أمحد

        البحرين

                      شاهني، السيد خالد     .                 ، السيد ياسر ج   ∗∗                                       ، السيد عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا       ∗                        لسـيد نـزار البحارنة     ا
      رجب .                    املنصور، السيد عمار م

        الربازيل

          ، السيدة  ∗∗                                           ، السيد سريجيو أبريو إي ليما فلورينسيو      ∗∗                           ، السيد كلودوالدو هوغويين   ∗                     السيد باولو فانوتشي  
                                  ، السيدة كالوديا دي آخنيلو باربوسا، ∗∗                      سيدة إستيال واكسربغ غرييين    ، ال∗∗                          أنا لوسي جنيت كابرال بيترسن



A/HRC/4/123 
Page 69 

                        السيد كريستيانو باروس                                                                                        السـيد كـارلوس إيدواردو دا كوهنا أوليبريا، السيدة لوسيانا دا روشا مانزيين،            
                                                                                          فيخريوا، السيد موريو كومنيسكي، السيدة دانييل أليكسو رييس دو بايل سوزا، السيدة نيكوال سبريانزا

     الديش   بنغ

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

       بولندا

                                               ، السيد زبينوي روماشيفسكي، السيد مارسني ناوروت، ∗                     ، السيد جيسالف راباسكي∗                 السيدة أنا فوتيجا
                                             د أندريه ميشتال، السيدة كريستينا زوريك،                                                            السـيد أندريـه سادوس، السيد مريوسالف لوشكا، السي        

ّ                                                                    السـيدة أغنييشكا فيزنكييفتش، السيد ماّسيه يانتشاك، السيدة أغنييشكا كاربينسكا، السيدة بوغوميال                                                 
                                                            وارشاليفسكا، السيدة زوفيا روماجيفسكا، السيدة جوانا ماسييسكا

    بريو

                             د خوان بابلو بيغاس، السيد           ، السي ∗∗                        ، السيد كارلوس شوكانو   ∗                                       السـيد إيـدورادو بونسـي بيبانسـو       
                                                                                            ألييخاندرو نريا شانتشيس، السيدة كالوديا غيفارا، السيدة إنيت سيبايوس، السيد لويس ألبريتو سالغادو

     تونس

                                                                         ، السيد مسري العبيدي، السيد حممد صاحل تقية، السيد رضا مخاخم، السيد            ∗                             السـيد عبد الوهاب عبد اهللا     
                                                         د حامت األندلسي، السيد علي شريف، السيد مسري الدريدي،                                                 حممـد شقراوي، السيد حممد بلكايف، السي      

          حممد اليسري

       اجلزائر

                                                   ، السيد جميد بوغرية، السيد لزهر السوامل، السيد        ∗∗                        ، السيد إدريس اجلزائري   ∗                           السيد عبد العزيز الزياري   
        السيد                                                                                    حممد بصديق، السيد حممد شعبان، السيد احلسن الباي، السيد بومدين ماحي، السيد مسري الستييت،  

                                                       فيصل سي فوضيل، السيدة مونية لوااللن، السيد حممد لزهر غريف

                  اجلمهورية التشيكية

                                             ، السيد لوكاش ماشون، السيد يان كامنيك،       ∗∗                              ، السيدة فريونيكا ستومسيكوفا   ∗∗                   السيد توماس هوساك  
                                          السيدة سوزانا ستبوروفا، السيد بيتر هناتيك
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             مجهورية كوريا

              هوان كيم،   -                           هي تشانغ، السيد مون      -                ، السيد دونغ    ∗∗            هيوك شوي          ، السيد ∗       بوي شو   -             السيد جونغ 
               كيو شوي، السيد   -                    وو كيم، السيد بونغ  -                         هيم بيك، السيد بيل   -                         مني ليم، السيد بوم      -            السيد هون   

       مي كيم  -                      يون كيم، السيدة يونغ  -                                      تشيول جانغ، السيد شول يل، السيد جون-     هيون 

             جنوب أفريقيا

                                                                     ، السيد بلينديني ويليامس، السيد سيفو جورج نيين، السيدة كالودين          ∗      النج                         السـيد جوين هندريك دا    
                                                      غراهام، السيد صمويل كوتاين، السيدة فيوال هوسن،         .                       مونتويدي، السيدة ل    .                         متشـايل، السيد بيتسو د    

                  ّ                               السيدة كتالرينغ سيّبل متلهاكو، السيدة برواله نايدو

      جيبويت

 ∗                    السيد حممد زياد دواله

        رومانيا

                               ، السيدة براندوسا بريديسكو،    ∗∗                   روميولوس كوستيا  -                ، السيد دورو    ∗                      هاي رازفان أونغورينو             السـيد مي  
                                                                                                             السيدة ستيلوتا أرهريي، السيدة فلورنتينا فويكو، السيد نيكوالي بليندو، السيدة إلزابيتا دافيد، السيدة             

                                                أوكتافيا غافريليسكو، السيدة أليكساندرا سيوروبيا

       زامبيا

                                                              ، السيدة أنسيال سيتجيال، السيد ألفونسو زولو، السيد ثانديوي داكا∗∗             د ماتياس داكا      ، السي∗              السيد لف متيسا

         سري النكا

     دي  .   ر .                                ، السيد سوهادا غاماالت، السيد س  ∗∗                         ، السيدة ساراال فريناندو   ∗                             السـيد ماهيـندا مساراسينغي    
             رداين، السيد           أماراو  .    د  .    ك  .                                                فريناندو، السيد ياسانتا كوداغودا، السيد ج       .    س  .    ج  .                    سـيلفا، السـيد و    

                                                                         أمري أجود، السيد سامانتا باتريانا، السيد الكشان دي سويزا، السيد            .    ل  .                          ُ    سوميدا إيكاناياكي، السيد أُ   
                                                                                                        أسـوكا فيجاياثيالكا، السيدة هريانيت وجييماين، السيدة موهانيت برييس، السيدة راميا ديهيدينيا، السيد             

              يان جاياتيلكي                                      ويراسينغ، السيد دايا برييرا، السيد دا .   و .   أ .   م . أ

        السنغال

                                                                        ، السيد موسى بوكار يل، السيد مانكور ندياي، السيد شيخ تيديان تيام،        ∗                             السـيدة مـامي باسني نيانغ     
                                                                                                   السيد إحلاجي أبو بوي، السيد عبد الوهاب حيدرة، السيد حممد األمني تياو، السيد مامدو سيك، السيد           

                                سامبا فاي، السيد عبدو سالم ديالو
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       سويسرا

                 ، السيد فولفغانغ ∗∗              دانيال فينيي-            ، السيد جان ∗∗                          ، السيدة مورييل بريسيت كوهني∗     غوديه              السـيد بليز   
                                                                                   ، السيدة ناتايل كوهلي، السيدة جاين فولكن، السيدة أن تو ديونغ، السيد جريوم             ∗∗                أماديوس بروهلارت 

                       مايري، السيدة أنيسة بالل

     الصني

                                         ، السيد جينغ زهاو، السيدة وهنوا لني،       ∗∗    ال                ، السيد ييفان  ∗∗                       ، السيد يونغجيانغ شني   ∗                 السيد زوكانغ شا  
                                                                                         السيد بن هو، السيدة ون يل، السيد يوشنغ كي، الشيد شون ليو، السيد يي جانغ، السيد جياكون غوو

      غابون

                       ديودوين ندياي، السيد   .                                  ، السيد دانييل بيكايل، السيد م     ∗∗                       ، السيد باتريس توندا   ∗                       السيد بول مبا أبيسويل   
                                                                      غي، السيدة ماريون أنغون أبينا، السيد لودفيغ إيبوتا أورومبونغاين، السيد                            إريـك جويـل بـيكايل إيتو    

                                                                    كاونستان إيلوهنوغ، السيد كوتوندا فريدي كيتيمونا، السيد أباديا أسوماين

     غانا

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

         غواتيماال

                                   ، السيد خورخي كابريرا هورتادو،     ∗∗                     سيد كارلوس مارتينيس       ، ال ∗                                  السـيدة مارتا ألتوالغريي الريوندو    
                   ّ                                                                                     السـيدة أخنيال شابيس بّييت، السيدة إنغريد مارتينيس غاليندو، السيدة سوملي باريوس مونزون، السيدة              
ّ                                                                                    سوليداد أّروكال أريناليس، السيدة سوليداد باريوس، السيدة إليزابيت بالديس رانك دي سبرييسن، السيد           

                                       لسيدة أنابيال ريبريا، السيدة ليسلي كورسو              فرانك ال روي، ا

      فرنسا

                                                                       ، السيد ميشيل دوسان، السيدة سيلفي بريمان، السيد مارك جياكوميين،          ∗              موريس ريبري  -              السـيد جون    
                                                                                                       السيد كريستوف غيلو، السيد جاك بيليه، السيد آرمون ريبريول، السيد دانيال فوجني، السيد فرانسوا              

                                                                          السيد رافاييل دروزفسكي، السيد إميانويل بينيدا، السيد رافاييل تراب،                                          فاندوفيل، السيد فابيان فيشي،     
                                                         السيدة كاترين جويل، السيدة غاليان بالرييه، السيدة ليزا بوي

       الفلبني

                                                      ، السيد خوليوس طوريس، السيد إبان غراسيا، السيد        ∗∗                        ، السيد إنريكه مانالو   ∗         رومولو  .                السيد ألبريتو ج  
                                                         ماهيلوم وست، السيد نويل سريبيخون، السيد خيسوس إنريكه                                         كـارلوس سـوريتا، السـيدة خونيفري      

                                                                        غارسيا، السيد ميالغروس كروس، السيدة اليسل فرينانديس، السيد ألفريدو البرادور
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       فنلندا

                               ، السيدة كاتري سيلفربريغ، السيد ∗∗                   ، السيدة ساتو ماتيال∗∗                     ، السيدة يوهانا سوربا∗                 السيد فيسا هيمانني
                                                                             يوكينن، السيدة كريسيت بويانكوكا، السيدة آن ماري فروبريغ، السيدة أنا                                     السـي كيسالو، السيد يان    

                                                                              إيسكو، السيدة سريبا نيربغ، السيد توكا سيونييمي، السيدة إليزابيت تيغرستيد تاهتيال

         الكامريون

                                                 ، السيدة أوديت ميلونو، السيد سامويل مفوندو       ∗∗                          ، السيد فرانسيس نغانتشا   ∗                          السيد جان ماري أتانغانا   
                                                                                                        و، السيد ميشيل ماهويف، السيدة شانتال مفوال، السيدة شانتال نانا السيد بريتان بيدميا، السيد ياب                   أيول

                         عبده، السيدة نيلي باناكني

     كندا

         ، السيد  ∗∗                       ، السيدة غوينيث كوتز   ∗∗                      ، السيد روبرت سنكلري   ∗∗                      ، السيد تريي كورمييه   ∗                  السـيد بول ماير   
                                                  ناديا ستيور، السيدة شانتال ووكر، السيدة جويل                                                           جـون فـون كوفمان، السيد كرمي أميغان، السيدة          

                                                                                        ديالهانيت، السيدة جوان لوفاسور، السيدة جيسيكا بليت، السيدة هيدي مسيث، السيدة سيندي نيلسون، 
         جونسون .             السيدة مورا ب

     كوبا

                           ، السيد يوري أرييل غاال     ∗                 ّ                ، السيد رودولفو رّيس رودريغيس    ∗                                       السيد خوان أنتونيو فرنانديس باالسيوس    
                                                                                               ، السـيدة ماريـا دل كارمن هرييرا، السيد كارلوس هورتادو البرادور، السيد ريسفيل بينو               ∗∗     بـيز   لو

                                                                  ألباريس، السيد رافاييل غارسيا كوالدا، السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس

    مايل

ّ             السيد صّديقي األمني سو                              ، السيد باكاري دومبيا، السيد ∗∗                 ، السيد سيكو كاسي∗                     ، السيدة فطوماتا ديال∗       
        م مايغا    احلكو

        ماليزيا

                                                  ، السيد بيسار وان علي، السيدة راستام شهروم        ∗∗                             ، السيد بوه يويك مارغاريت    ∗                    السيدة كينغ يب هسو   
                                                                                                           زريدة، السيدة يوسف نور أمين، السيد حممد زين عمران، السيدة أبو حسن فريدة، السيد ثانغ أه يونغ،                 

                                        ر، السيدة عدنان أنيل فهريزة، السيد                                                                           السـيد تاي بيان هاو، السيد أمار سينغ، السيد إدهام موسى خمتا           
           أمحد إيدورا
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      املغرب

                                                      ، السيد حممد عبد النبوي، السيد عبد اجمليد غميجة،         ∗∗                      ، السيد حممد لوليشكي   ∗                      السـيد حممـد بوزوبع    
                                                                                                       السـيدة السعدية بلمري، السيد خالد املختاري، إدريس جنيم، السيد إدريس اسباعني، السيد عبد املنعم               

                                                                                قادري، السيد عمر رايب، السيدة فاطمتو منصور، السيد باب أهل امليارة، السيد                                  الفـاروق، السيد عمر     
                                                             عبد العايل الرامي، السيد عبد العزيز حرية، السيد إبراهيم الباليل

       املكسيك

                              ، السيد ميغويل أليسيو روبليس، ∗∗                            ، السيد لويس ألفونسو دي ألبا∗                               السيد خوان مانويل غوميس روبليدو
                                                                                  السيد إيرامسو مارتينيس، السيد خوسيه أنطونيو غيفارا، السيدة دولسي بايي،                                    السـيد بـابلو ماسيدو،    

                                                                                                    السيدة إيليا سوسا، السيدة ماريانا ساالزار، السيدة ماريانا أوليفريا، السيد فيكتور خنينا، السيدة غارسيا 
ّ     برييس، السيدة هامسني سول تّريوسو                         

                        اململكة العربية السعودية

                                                  ، السيد متان األمحد، السيد عبد العزيز اهلنادي،        ∗∗                         السيد عبد الرمحن الراسي      ،  ∗                        السيد عبد الوهاب عطار   
                                                                                                          السيد حممد اخلنيزي، السيد سليمان السفيان، السيد عبد اهللا رشوان، السيد عبد اهللا الشيخ، السيد فؤاد                

                                                                                  راجح، السيد فهد العيسى، السيد مشال العبود، السيدة مرام الشيخ، السيد إبراهيم الشدي

                                            كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    اململ

                                                                    ، السيد جوليان ميتكالف، السيدة هلني أبتون، السيد روب ديكسون، السيد   ∗                       السـيد نـيكوالس ثورن    
                                                                                                       روبرت الست، السيد دينيس ريغان، السيدة سيلفيا شابز، السيد جوي ماكلينتوك، السيد ديفيد رايلي،              

                                                                نا غاسكيل، السيدة أليكساندرا دافيسون، السيدة هارييت كروس،                                            السيدة سوزن هايلند، السيدة كاتريو    
                                                             السيدة رييكا ساغار، السيدة جيسيكا غريفيثس، السيدة بيين غراهام

         موريشيوس

                                     ، السيدة أرونا ديفي نارين، السيد حممد ∗∗                              السيد شري بابو شكيتان سريفانسنغ   ،∗                    السيد جايارام فااليدن
                                                                   رسينغن، السيد فيشواكارماه نارسيغن، السيد فيشواكارماه مونغور،                                           إقـبال التونا، السيد هامبرياجن نا     

        نيوور .   ب .                                                         السيد هوميس كومار سوكماين، السيدة رينا ويلفرد رين، السيد أ

       نيجرييا

                      أوبارا، السيد مارتن  .                رميداب، السيد ب .         ، السيد أ∗∗         أيالوغو .              ، السيد جوزف أ∗             جوي أوغوو   .        السيد أ 
        مهان،   .    ب  .                                                          غيب، السيد فرانك إيسوه، السيد أوصمان ساركي، السيد ب                                      أوهومواهبـي، السيد بايو أجا    
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                                                                                              حيدرة، السيد سام أموكا، السيد كولومبوس أوكارو، السيد ألبريت أديبايو، السيدة صفية              .          السـيد م  
       باسي .   إ .               كيدا، السيد ب .                  حممد، السيد مصطفى م

     اهلند

                                يف شاندر، السيد فيجاي كومار                  ، السيد راج  ∗∗                       ، السيد موهندر غروفر   ∗                            السـيد سواشـباوان سـينغ     
                                                                       تريفيدي، السيد كوماريسان إيالنغو، السيد مونو ماهاوار، السيد راجيف كومار

       هولندا

                                               ، السيد بيي دي كلريك، السيدة هيدا سامسون، السيد ∗∗                   ، السيد هانو فورزنري∗                        السيد بودوين فان إينينام
                                     ، السيد أموري ديربوين، السيد ساين                                                                       بييـتر رامايـر، السيدة سوزان دو غروت، السيدة إمييلي كويت          

                                                                                  كاسياغر، السيدة ليوين فان تونغرن، السيدة كابييين فان دي كوبييو، السيد هانس فان بالن

        اليابان

                 ، السيد هريوشي   ∗∗                        ، السيد ماريو مياغاوا   ∗∗                         ، السيد إيشريو فوجيساكي   ∗                             السـيد ماسايوشـي هامـادا     
                                                    يامانكا، السيد شو ناكاغوا، السيد تيتسوجي مياموتو،                                     ، السيد تيتسويا كيمورا، السيد أوسامو∗∗      مينامي

                                                                                                         السـيدة يوكيكـيو يامادا، السيد أكريا كاتو، السيدة يوكيكو هارميوتو، السيدة ماساكو ساتو، السيد               
                                                                                                  سـيوتوكو كاواكامي، السيد هريواكي أوتاوا، السيدة توموكو ماتسوزاوا، السيد ديريك سكيليسكي،            

                                   وجي ياماموتو، السيدة نوريكو تاناكا                           السيدة تومومي شيوا، السيد ي

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة املمثلة مبراقبني

        أرمينيا       أوغندا     بليز
        إسبانيا  )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران         بنغالديش

         أستراليا        آيرلندا     بنما
        إستونيا        آيسلندا    بنن

        إسرائيل        إيطاليا      بوتان
          أفغانستان         باراغواي        بوتسونا

        ألبانيا        بربادوس  و           بوركينا فاس
                       اإلمارات العربية املتحدة        الربتغال        بوروندي

       أندورا               بروين دار السالم               البوسنة واهلرسك
      أنغوال       بلجيكا        بوليفيا

          أوزبكستان        بلغاريا       بيالروس
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       تايلند       السويد           ليختنشتاين
      تركيا     شيلي       ليسوتو
                 ترينيداد وتوباغو      صربيا      مالطة

     تشاد       العراق       مدغشقر
     توغو   ان  عم    مصر

       ليشيت-      تيمور       غينيا      ملديف
                         اجلماهريية العربية الليبية                غينيا االستوائية        منغوليا
                      مجهورية أفريقيا الوسطى        فنـزويال          موريتانيا
                     مجهورية ترتانيا املتحدة         فييت نام         موزامبيق
                     اجلمهورية الدومينيكية    قربص        مولدوفا
                          اجلمهورية العربية السورية     قطر       موناكو
                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية          قريغيزستان  ر     ميامنا

                          مجهورية الكونغو الدميقراطية          كازاخستان        النرويج
                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        كرواتيا       النمسا
        الدامنرك        كمبوديا      نيبال

            الرأس األخضر           كوت ديفوار          نيكاراغوا
       رواندا          كوستاريكا          نيوزيلندا
  ي      زمبابو         كولومبيا     هاييت

           سان مارينو        الكونغو        هندوراس
               سان كيتس ونيفس       الكويت        هنغاريا

          السلفادور      كينيا                        الواليات املتحدة األمريكية
         سلوفاكيا      التفيا      اليمن
         سلوفينيا      لبنان        اليونان

         سنغافورة       لكسمربغ 
        السودان         ليتوانيا 
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 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني

 الكرسي الرسويل

 روناملراقبون اآلخ

 فلسطني

 األمم املتحدة

                                        مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
                         صندوق األمم املتحدة للسكان

                                                              وكالـة األمـم املـتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف         
               الشرق األدىن

                                               بـرنامج األمـم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص      
      اإليدز /                 املناعة البشري
                           ملتحدة السامية لشؤون الالجئني             مفوضية األمم ا

                          منظمة األمم املتحدة للطفولة
                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  البنك الدويل
 منظمة العمل الدولية  منظمة الصحة العاملية

 لنقد الدويلصندوق ا  منظمة التجارة العاملية
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 املنظمات احلكومية الدولية

 االحتاد األفريقي  املنظمة الدولية للهجرة
 أمانة الكومنولث  جامعة الدول العربية

 جملس أوروبا  ةاملنظمة الدولية للفرانكوفوني

 االحتاد األورويب  منظمة املؤمتر اإلسالمي
 ات أخرىكيان

                           اللجنة الدولية للصليب األمحر            نظام مالطة

                                          االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر  
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 املنظمات غري احلكومية

 املركز االستشاري العام

                  اجمللس الدويل للمرأة
                               املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

     رابع          العامل ال-                                  احلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة 
                            التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة

                                             حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة
                 التحررية الدولية

                           مؤسسة السالم يف العصر النووي
                                 االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي

                           االحتاد الدويل لنقابات العمال
                                 االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

                  مؤمتر العامل اإلسالمي
                              املنظمة العاملية للحركة الكشفية
                              املنظمة الدولية للرؤية العاملية

                        الوكالة الدولية للتنمية 
                               املركز اآلسيوي للموارد القانونية

                                           املركـز الفلسـطيين ملصادر حقوق املواطنة       /      بديـل 
        والالجئني

                                    جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية
        الكنائس                                              جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس       

       العاملي
                                              غري احلكومية ذات العالقة االستشارية باألمم              املنظمات      مؤمتر  

       املتحدة
               العامل الثالث-            مركز أوروبا 

                         هيئة الفرنسيسكان الدولية
                            جلنة األصدقاء العاملية للتشاور

                      التحالف النسائي الدويل
                               الرابطة الدولية للحرية الدينية

 املركز االستشاري اخلاص

        ني العرب         احتاد احملام
                           االحتاد األورويب للطلبة اليهود

                                           احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها
                         تضامن النساء األفريقيات     منظمة

          بيت احلرية
                           اجمللس العام جلمعية الكنائس-                        الكنيسة امليثودية املوحدة 

                 العام للسبتيني،     املؤمتر
        هداسا-                                 املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا 

           اوا للمرأة   ه    مجعية
             مؤسسة التراث

                       مهاليا للبحوث والثقافة     مؤسسة
                                    ً  لالحتاد الدويل للسحاقيات واملثليني جنسياً        األوروبية       املنطقة 

                                            املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية 
                                       الدويل من أجل السالم والتنمية يف             العمـل          مـنظمة   
        الكربى       البحريات      منطقة 

                             املنظمة الدولية للعمل واملعونة
                      الصحية وحقوق اإلنسان       الرعاية                      اللجنة األفريقية ملروجي 

                ً                    منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان
                           منظمة سويسرا ملعلومات اإليدز
                           احلق، القانون يف خدمة اإلنسان

                    منظمة العفو الدولية
                           اجلمعية الدولية ملكافحة الرق
                           املنظمة العربية حلقوق اإلنسان
            ان والتنمية                       املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنس
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                   مناصرو حقوق اإلنسان
                 مرصد حقوق اإلنسان

                        حركة توباي أمارو اهلندية
             مهندسو العامل

                                               جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات الثقافية
                            الدولية املشتركة بني األديان      املنظمة
                         الدولية ملناهضة التعذيب       الرابطة

                                        الرابطة الدولية للدفاع عن احلرية الدينية
                               بطة الدولية للمحامني الدميقراطيني    الرا

                                        الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود
                      اجلسور الدولية للعدالة

                                  اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة
                                            املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية

                                              الدولية لرعاية األبرشية الكاثوليكية يف السجون      اللجنة
   ية                 جلنة احلقوقيني الدول

                             اللجنة الدولية هلنود األمريكتني
                                االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
                               االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني

                            االحتاد الدويل للنساء اجلامعيات
                   الدويل ألرض اإلنسان     االحتاد
                           هلسنكي الدويل حلقوق اإلنسان    احتاد

                                        االحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية،
                    الدويل ملعاهدات اهلنود     اجمللس 
                 الدويل لالستثمار     املركز
                             الدولية حلقوق الشعوب وحتررها       الرابطة
                                              التبشريية الدولية يف األوساط االجتماعية املستقلة     احلركة

                      بالتنمية اإلندونيسية                             منتدى املنظمات غري احلكومية املعين
                                   املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم

                     القرن احلادي والعشرين                      منظمة الشمال واجلنوب يف 

                                      الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية 
                  رابطة منع التعذيب

                    مجعية القلوب الرحيمة
                           اجلمعية التونسية حلقوق الطفل

                         الطائفة البهائية الدولية
                           صندوق بيكيت للحرية الدينية

                                 معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
                   جملس الكنائس الكندي

  )        والتعليم                    املسيحي يف جمال األحباث      العمل    " (  كري "      منظمة 
                                      املركز األفريقي للبحوث املتعددة التخصصات
                                           املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء

                            حركة دميقراطيي الوسط الدولية
                                        املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية

                       جلنة احلقوقيني الكولومبية
            طبيق امليثاق                         مـن أجل احترام وت              الدولـية           اللجـنة   

                            األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
                جتمع حقوق اإلنسان

                                              مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية
                                  اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم

                                اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية
                                اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية

        كانون                                              األمانـة الدولـية حلـركة الـثاين عشر من         
      ديسمرب /    األول

                               احلركة الدولية للدفاع عن األطفال
                                  الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم

        اآلسيوية                                           املؤسسة الدولية إلهناء بغاء األطفال يف السياحة
                     احتاد النساء الكوبيات

            املساواة اآلن
                                                   املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

                       ية موارد الشعوب األصلية                   املنظمة الدولية لتنم
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                النروجيي لالجئني    اجمللس

                               املنظمة التونسية للتعليم واألسرة
                        الدفاع عن ضحايا العنف     منظمة

                                             احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم، باكس كريسيت،
                                           احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية  ،           باكس رومانا
                        الدولية للطالب الكاثوليك      احلركة   و         والثقافية

                         الدولية للخدمات العامة     اهليئة
                              منظمة مراسلون بال حدود الدولية

               مجعية محاية اجلنني
                              اجمللس السوداين للمنظمات الطوعية

                      سوسيال دارما الدولية     رابطة
                                              مؤسسة املنظمات غري احلكومية السويدية حلقوق اإلنسان

                   احتاد العمل النسائي
                   احتاد احلقوقيني العرب
                 مرصد األمم املتحدة

       واجلنوب                                        املتحدة من أجل حتقيق التعاون بني الشمال    املدن    مة   منظ
                                      الرابطة الدولية النسائية للسلم واحلرية

                             النسائية الصهيونية الدولية      املنظمة
                               مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة

                                     التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية
                         العاملي لتبادل املعلومات     املركز

    املي            اإلجنيلي الع       التحالف
                              املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

                                       العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية     االحتاد
                 العاملية للمرأة      املنظمة

                  االحتاد الدويل للقلم 
                                    جمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ا

                      الدولية حلرية التدين       الرابطة
                      الدولية حلقوق اإلنسان     اخلدمة

                         مجعية الشعوب املعرضة للخطر
         والتنمية                                             منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم

  يف                                         العمل العاملي من أجل حقوق املرأة         رصد       منظمة
                       منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

                                       العمل الدويل املعين بشؤون الشعوب األصلية    فريق
                                         الرابطة الدولية للطالب الشبان الكاثوليكيني

                 أجل السالم العاملي                                االحتاد املشترك بني األديان الدويل من 
          اليوبيل   محلة

                                                    اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز 
       األوائل

                                                  احتاد أمريكا الالتينية لرابطات أقارب املعتقلني املختفني
              حمامون بال حدود

                             ً         احتاد السحاقيات واملثليني جنسياً يف أملانيا
                     االحتاد اللوثري العاملي
                     منظمة الوالية الدولية

                            اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين
                              مينبيون من أجل جمتمع دميقراطي    حمامو
                     الدويل حلقوق األقليات      الفريق

                                          الرابطة الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية
                                   الرابطة الوطنية حملامي الدفاع اجلنائي

                اإلنسانية اجلديدة
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 القائمة

                          اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية
                        ة للتوثيق والبحث واإلعالم                 مركز الشعوب األصلي
                       املؤسسة البوذية الدولية

                                منظمة التنمية التعليمية الدولية
                                                 احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية

                 مكتب السلم الدويل
        التحرير
                                               مناهضـــة العنصـرية وتوطيد الصداقة بني              حـركة 

       الشعوب
                    اجمللس اهلولندي للمرأة

                   منظمة اخلطة الدولية
                ة سريفاس الدولية    منظم

                         منظمة سوكا غاكاي الدولية
                             مركز اليونسكو يف إقليم الباسك

                                    الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم
                               االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

                     رابطة التعليم العاملي 
                  رابطة مواطين العامل

        الدولية  "          بناي بريث "      منظمة 
                      جلنة دراسة تنظيم السالم

        ستيفتنغ     يربت إ              مؤسسة فريدريك 
       املتحدة            امليثودية       الكنيسة                           اجمللس العام جلمعية الكنائس،

 3HO      مؤسسة 
                                                االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات العرقية والدينية 

        األقليات                  واللغوية وغريها من
                           االحتاد الدويل للصحفيني األحرار

                                              االحتاد الدويل لرابطات صانعي املستحضرات الصيدالنية
                              ات البالغني الريفيني الكاثوليكيني               االحتاد الدويل حلرك

                    حركة التصاحل الدولية
                                           رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

                  املعهد الدويل للسالم
                                    االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية
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 املرفق الرابع
 قائمة بالوثائق الصادرة للدورة الرابعة للمجلس

          ات العامة                             الوثائق الصادرة يف سلسلة النشر

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/4/1 ١                  جدول األعمال املؤقت

 A/HRC/4/1/Add.1 ١                       شروح جدول األعمال املؤقت

                                            تقرير الفريق العامل احلكومي الدويل املنشأ        :                  مذكرة من األمانة  
ّ                             لتقدمي توصيات بغية التنفيذ الفّعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان                               

                عن دورته اخلامسة

٢ A/HRC/4/2 

                                                                تقرير اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق          
                                اإلنسان يف هاييت، السيد لوي جوانيه

٢ A/HRC/4/3  ) أ (
 

 A/HRC/4/4 ٢  ]            ُ       هذا الرمز مل ُيستخدم [

                                                            الـتقرير املؤقـت للخبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف        
                   بوروندي، أكيش أكوال

٢ A/HRC/4/5 

                                                               قريـر اخلـبرية املسـتقلة املعنـية بالتعاون التقين واخلدمات            ت
                                        االستشارية يف ليبرييا، السيدة شارلوت أباكا

٢ A/HRC/4/6 

                                                             تقريـر اخلـبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية           
                                         الكونغو الدميقراطية، تيتينغا فريدرك باسريي

٢ A/HRC/4/7  ) أ (
 

                               حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،                                 تقريـر اخلبري املستقل املعين      
              رودي حممد رزقي

٢ A/HRC/4/8   ) أ (

 A/HRC/4/9 ٢                                                       تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، غاي مكدوغال

  :           ة لألقليات                                 حتقـيق األهـداف اإلمنائية لأللفي       :  
                                                              اسـتعراض الـتقارير القطـرية لألهـداف اإلمنائـية لأللفية           

  ر                        واستراتيجيات احلد من الفق

٢ A/HRC/4/9/Add.1 

              ـــــــــــــ
  .                                                         أرجئ النظر يف هذا التقرير إىل الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان  ) أ ( 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

ــنغاريا   :   ــدت إىل ه ــيت أُوف ــثة ال     ٢٦ (            ُ                         البع
     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٣  -      يونيه  /      حزيران

٢ A/HRC/4/9/Add.2 

  -       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨ (                     البعثة إىل إثيوبيا      :  
  )    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢

٢ A/HRC/4/9/Add.3 

                                                           تقريـر اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي        
                                                               والديـون اخلارجية  على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،          

               بريناردرز مودهو

٢ A/HRC/4/10 

 A/HRC/4/11 ٢  ]                  هذا الرمز مل يستخدم [

                                                                   تقريـر مقدم من املمثلة الشخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان          
                                                عن حالة حقوق اإلنسان يف كوبا، السيدة كريستني شانيه

٢ A/HRC/4/12  ) أ (
 

 A/HRC/4/13 ٢  ]                  هذا الرمز مل يستخدم [

         ، باولو                                                         تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار        
             سريجيو بينهريو

٢ A/HRC/4/14 

                                                            تقريـر املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية           
                                                 كوريا الشعبية الدميقراطية، السيد فيتيت مونتاربورن

٢ A/HRC/4/15 

                                                               تقريـر السيد أدريان سيفريين، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق          
                اإلنسان يف بيالروس

٢ A/HRC/4/16  ) أ (
 

ـ                                                        ر املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي                تقري
             ، جون دوغارد    ١٩٦٧                         الفلسطينية احملتلة منذ عام 

٢ A/HRC/4/17 

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

٢ A/HRC/4/18  ) أ (
 

A/HRC/4/18/Add.1 ٢         ردة منها                               الرسائل املوجهة إىل احلكومات والوا   ) ب (

A/HRC/4/18/Add.2 ٢                   البعثة إىل أستراليا  :    ) ب (
 

           ــــــــــ
  .                                              ستصدر هذه الوثيقة لدورة جملس حقوق اإلنسان اخلامسة  ) ب ( 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

A/HRC/4/18/Add.3 ٢      بانيا                             مذكرة أولية بشأن البعثة إىل إس  :    ) ب (
 

                                                                  تقريـر السـيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة           
                                                                  للعنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من           

     تعصب

٢ A/HRC/4/19 

A/HRC/4/19/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها  ) ب (
 

 A/HRC/4/19/Add.2 ٢              مهمة يف سويسرا  :  

A/HRC/4/19/Add.3 ٢                       البعثة إىل االحتاد الروسي  :    ) ب (
 

 A/HRC/4/19/Add.4 ٢                  البعثة إىل إيطاليا  :  

                                                      تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو 
                        ً                     بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب ألستون

٢ A/HRC/4/20 

 A/HRC/4/20/Add.1 ٢              والواردة منها                          الرسائل املوجهة إىل احلكومات 

 A/HRC/4/20/Add.2 ٢  )    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٢٥-  ٢١ (                   البعثة إىل غواتيماال   :  

                                                            مذكـرة أولية حول زيارة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام          
                                           ً                     خـارج نطـاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فيليب           

  )    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢١-  ١٢ (       ألستون 

٢ A/HRC/4/20/Add.3 

                                                                         تقريـر املقـررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء            
        جاهانغري

٢ A/HRC/4/21 

                                       مـلخص للحاالت اليت أحيلت إىل احلكومة         :  
                     والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/21/Add.1 

 A/HRC/4/21/Add.2 ٢                   البعثة إىل أذربيجان  :  

 A/HRC/4/21/Add.3 ٢                البعثة إىل ملديف  :  

                                                                  تقريـر املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات          
                                                              والـنفايات السـمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع          

                               حبقوق اإلنسان، أوكيشوكو إيبيانو 

٢ A/HRC/4/22   ) ب (
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/4/22/Add.1 ٢  ]          ذه الوثيقة        مل تقدم ه [

                                                              تقريـر املقـررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا          
                                                االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، سيغما هدى

A/HRC/4/23  وCorr.1 ) ب ( ٢  ) أ (
 

A/HRC/4/23/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها  ) ب (
 

ُ           وُعمان وقطر            إىل البحرين      البعثة  :      ٢ A/HRC/4/23/Add.2   ) ب (

                                                          تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، خورخي        
         بوستامنيت

٢ A/HRC/4/24 

 A/HRC/4/24/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها

         كانون    ١٢- ٥ (                                 البعـثة إىل مجهوريـة كوريـا          :  
  )    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

٢ A/HRC/4/24/Add.2 

 A/HRC/4//24/Add.3 ٢                    البعثة إىل إندونيسيا  :  

                                                              تقريـر املقـرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، السيد          
               لياندرو ديسبوي

٢ A/HRC/4/25   ) أ (

A/HRC/4/25/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها  ) ب (
 

A/HRC/4/25/Add.2 ٢                               مذكرة أولية عن البعثة إىل ملديف   ) ب (

                                                                تقريـر السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية          
                                                 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

٢ A/HRC/4/26 

 A/HRC/4/26/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها

 A/HRC/4/26/Add.2 ٢             فدت إىل تركيا            ُ  البعثة اليت أُو  :  

                                              دراسة حول االمتثال حلقوق اإلنسان يف سياق مكافحة  :        أستراليا
       اإلرهاب

٢ A/HRC/4/26/Add.3 

                                                                 تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف الرأي والتعبري،          
                   السيد أمبيي ليغابو

٢ A/HRC/4/27 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                  ُ                            مـلخص لـلحاالت اليت أُحيلت إىل احلكومات          : 
                     والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/27/Add.1 

                                                       التقرير املقدم من بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان 
                                                   يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

٢ A/HRC/4/28 

        احلكومات                    ُ                مـلخص لـلحاالت اليت أُحيلت إىل        :  
               الواردة منها       والردود

٢ A/HRC/4/28/Add.1 

 A/HRC/4/28/Add.2 ٢                 البعثة إىل السويد  :  

                                                          مذكرة أولية عن البعثات إىل أوغندا ومكاتب املديرين التنفيذيني 
                                                   لبلدان مشايل البلطيق بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل

٢ A/HRC/4/28/Add.3 

 A/HRC/4/29 ٢                 لسيد فرينور مونيوس                                       تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، ا

                                         مـلخص للرسائل املوجهة إىل احلكومات وغريها      :  
        كانون  ١                                  والردود الواردة منها، يف الفترة من                  من اجلهات الفاعلة 

     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١١     إىل     ٢٠٠٦      يناير  /     الثاين

٢ A/HRC/4/29/Add.1 

 A/HRC/4/29/Add.2 ٢                البعثة إىل املغرب  :  

 A/HRC/4/29/Add.3 ٢  )    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢١-  ١٣ (            ة إىل أملانيا      البعث  :  

A/HRC/4/30 ٢                                               تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلر  ) أ (
 

A/HRC/4/30/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها   ) ب (

    ألة                                                                   تقرير مقدم من السيد خوان ميغيل بيتيت، املقرر اخلاص املعين مبس          
                                                       بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

٢ A/HRC/4/31 

 A/HRC/4/31/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها

 A/HRC/4/31/Add.2  وCorr.1 ٢                   البعثة إىل أوكرانيا   : 

                                                            تقريـر املقـرر اخلـاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات           
                                         للسكان األصليني، السيد رودولفو ستافنهاغن       األساسية

٢ A/HRC/4/32 

 



A/HRC/4/123 
Page 86 

 

  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                          مـلخص لـلحاالت اليت أحيلت إىل احلكومات           : 
                     والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/32/Add.1 

 A/HRC/4/32/Add.2 ٢                  البعثة إىل إكوادور  :  

 A/HRC/4/32/Add.3 ٢                البعثة إىل كينيا  :  

                                                          دراسة بشأن أفضل املمارسات املتبعة لتنفيذ التوصيات الواردة يف 
                           تقارير املقرر اخلاص السنوية 

٢ A/HRC/4/32/Add.4* 

                                                             تقريـر املقـرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب           
                ملهينة، مانفريد                                                          املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو ا         

      نوواك

٢ A/HRC/4/33 

                                          مـلخص لـلمعلومات، مبـا يف ذلك احلاالت           :  
                                               الفردية، احملالة إىل احلكومات والردود الواردة منها

٢ A/HRC/4/33/Add.4 

             الزيارات إىل    :                                                 مـتابعة التوصـيات اليت تقدم هبا املقرر اخلاص        
                                                              أذربـيجان وأوزبكسـتان وإسبانيا وتركيا وجورجيا ورومانيا        

          والكامريون   )               البوليفارية -        مجهورية   (                       شـيلي والصني وفرتويال      و
                                وكولومبيا وكينيا واملكسيك ونيبال

٢ A/HRC/4/33/Add.1 

 A/HRC/4/33/Add.3 ٢                 البعثة إىل األردن   :  

A/HRC/4/33/Add.4 ٢                   البعثة إىل باراغواي  :     ) ب (

  ه                                                                 تقريـر املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، وأسباب         
                     وعواقبه، ياكني إرتورك

٢ A/HRC/4/34 

 A/HRC/4/34/Add.1 ٢                                        الرسائل املوجهة إىل احلكومات والواردة منها

 A/HRC/4/34/Add.2 ٢      تركيا        بعثة إىل   ال  :  

 A/HRC/4/34/Add.3 ٢      لسويد ا          البعثة إىل   : 

 A/HRC/4/34/Add.4 ٢       هولندا          البعثة إىل   : 
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  )    تابع (         ت العامة                               الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرا

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                             تقريـر املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان          
                                                     والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، 

               السيد جون روجي

٢ Corr.1و  A/HRC/4/35 

                                                    مسؤوليات الدول عن تنظيم أنشطة الشركات ومقاضاهتا مبوجب 
  :                                                        عـاهدات األساسـية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان           امل

                                            استعراض لتعليقات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

٢ A/HRC/4/35/Add.1 

                                                           مسـؤولية الشركات مبوجب القانون الدويل واملسائل املطروحة        
                           موجز حلقات العمل القانونية  :                           يف اللوائح اخلارجة عن اإلقليم

٢ A/HRC/4/35/Add.2 

ـ                  نتائج من املسح     :                                  ات حقوق اإلنسان وممارسات اإلدارة          سياس
                                                           االستبياين للحكومات والشركات العاملية اخلمسمائة املدرجة يف       

                 قائمة جملة فورتشن

٢ A/HRC/4/35/Add.3 

      األمناط   :                                               اعـتراف مؤسسـات قطاع األعمال حبقوق اإلنسان       
                                      العاملية والتباينات اإلقليمية والقطاعية

٢ A/HRC/4/35/Add.4 

                                                             تقريـر املقـرر اخلـاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف            
                       كمبوديا، السيد ياش غاي

٢ A/HRC/4/36  ) أ (
 

                                                           التقرير املقدم من السيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام 
                                   املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/37 

 A/HRC/4/37/Add.1 ٢               د الواردة منها                                   ملخص للحاالت احملالة إىل احلكومات والردو

 A/HRC/4/37/Add.2 ٢                  البعثة إىل الربازيل  :  

                                                     ً           تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً،         
                 السيد فالتر كالني

٢ Corr.1و   A/HRC/4/38 

 A/HRC/4/38/Add.1 ٢                                                      مبادئ توجيهية عملية بشأن حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية

 A/HRC/4/38/Add.2 ٢                     البعثة إىل كوت ديفوار  :  

 A/HRC/4/38/Add.3 ٢                   البعثة إىل كولومبيا  :  
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                      ً                           املؤمتـر اإلقلـيمي األول املعين بالتشرد داخلياً يف غرب أفريقيا           
  )    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٨-  ٢٦       أبوجا،  (

٢ A/HRC/4/38/Add.4 

                                             البعـث إىل مجهورية أفريقيا الوسطى، مذكرة         :  
      أولية

 A/HRC/4/38/Add.5 

                                                               تقريـر فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل          
         كانون    ٢٩       جنيف،   (                                         أفـريقي عـن أعمـال دورته السادسة         

  )    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢  -      يناير  /     الثاين

٢ A/HRC/4/39 

 A/HRC/4/40 ٢                                 ريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي         تقرير الف

 A/HRC/4/40/Add.1 ٢                                                      اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

 A/HRC/4/40/Add.2 ٢                  البعثة إىل إكوادور  :  

 A/HRC/4/40/Add.3 ٢  )    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٣-  ١٢ (                    البعثة إىل نيكاراغوا   :  

 A/HRC/4/40/Add.4 ٢  )    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٣١-  ٢٣ (    راس               البعثة إىل هندو  :  

 A/HRC/4/40/Add.5 ٢                البعثة إىل تركيا  :  

                                                               تقريـر الفـريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري           
       الطوعي

٢ A/HRC/4/41 

 A/HRC/4/41/Add.1 ٢                   البعثة إىل غواتيماال  :  

         كانون    ٣١ (              مذكرة أولية     :                    البعثة إىل هندوراس    :  
  )    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢  �      يناير  /   ثاين  ال

٢ A/HRC/4/41/Add.2 

   ٧- ٥ (                                           البعـثة إىل السـلفادور مذكـرة أولية           :  
  )    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط

٢ A/HRC/4/41/Add.3 

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

٢ A/HRC/4/42 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/4/42/Add.1 ٢                   البعثة إىل هندوراس   :  

 *A/HRC/4/42/Add.2 ٢                  البعثة إىل إكوادور  :  

                                                      مذكرة أعدهتا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حتيل 
       املمثلني  /                         اع الثالث عشر للمقررين                                 فـيها الـتقرير عـن االجتم      

                                                   واخلرباء ورؤساء األفرقة العاملة يف إطار اإلجراءات        /       اخلاصـني 
                                                 اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وبرنامج اخلدمات االستشارية

٢ A/HRC/4/43 

                                                              الـربامج السياسية اليت تشجع على التمييز العنصري أو حترض          
ّ                                     دراسـة حمّدثـة أعدها دودو ديني املقرر اخل          :       علـيه           اص املعين         

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

٢ A/HRC/4/44  ) ب (
 

                                                                تقريـر املمـثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع          
                                  املسلح، السيدة رادهيكا كوماراسوامي

٢ A/HRC/4/45 

                  بوضع بروتوكول                                                 تقريـر الفريق العامل املفتوح العضوية املعين      
                                                            اختـياري يـلحق بـالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          

                مذكرة من األمانة  :                     واالجتماعية والثقافية

٢ A/HRC/4/46 

                                                                   تقريـر الفـريق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته الثامنة         
  )    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار ٢  -      فرباير  /      شباط  ٢٦     جنيف  (

٢ A/HRC/4/47* 

                                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة                           تقريـر مفوضة األمم   
                      حقوق اإلنسان يف كولوميا

٢ A/HRC/4/48 

                                                               تقريـر مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة          
                          املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/49 

                                             تقريـر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق         :  
  ال                                اإلنسان عن أعمال مكتبها يف غواتيما

٢ A/HRC/4/49/Add.1 

                                             تقريـر عـن أعمال املفوضية السامية حلقوق          :  
                اإلنسان يف أوغندا

 A/HRC/4/49/Add.2 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                      تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مكافحة 
   ن                 تشويه صورة األديا

٢ A/HRC/4/50 

                                                              اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        
                                                                 يف سـبيل حتقيق التصديق العاملي على االتفاقية الدولية للقضاء          

                       مذكرة من إعداد األمانة   :                              على مجيع أشكال التمييز العنصري

٢ A/HRC/4/51 

            الذي يتضمن                                                       تقريـر مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         
                                                  مشروع وثيقة أساسية بشأن وضع مؤشر للمساواة العرقية

٢ A/HRC/4/52 

                                                              تقريـر مرحلي مقدم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق          
                                                               اإلنسـان عن تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة          
                                                                   الـرابعة للفـريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال          

               مج عمل ديربان           إلعالن وبرنا

٢ A/HRC/4/53 

                                                              تقريـر جمموعـة اخلرباء البارزين املستقلني بشأن تنفيذ إعالن          
                                       وبرنامج عمل ديربان عن اجتماعهم الثالث 

٢ A/HRC/4/54 

                                                              تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن احلق يف          
         التنمية 

٢ A/HRC/4/55 

 A/HRC/4/56 ٢                   يف اجلوالن السوري احملتل                                تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان 

                                                                مسـألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش          
                                            تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  :           اإلسرائيلية

٢ A/HRC/4/57 

                                                                    الـتقدم احملرز يف التقارير والدراسات املتعلقة بالتعاون مع ممثلي          
                  تقرير األمني العام   :                 عنية حبقوق اإلنسان                    هيئات األمم املتحدة امل

٢ A/HRC/4/58 

                                                        تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة 
                          مذكرة من إعداد األمني العام  :                  حقوق اإلنسان يف قربص

٢ A/HRC/4/59 

                                                              تقريـر مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة          
      مذكرة   :                              ة كوريا الشعبية الدميقراطية                         حقوق اإلنسان يف مجهوري   

             أعدهتا األمانة

٢ A/HRC/4/60 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

      تقرير   :                                                 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد
           األمني العام

٢ A/HRC/4/61 

                                   دية واالجتماعية والثقافية يف مجيع                                مسألة إعمال احلقوق االقتصا   
                 تقرير األمني العام  :        البلدان

٢ A/HRC/4/62 

                                                                  تقريـر األمني العام عن إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح           
                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /                            كفـريوس نقص املناعة البشري    

                مذكرة من األمانة  :                ، والسل واملالريا )     اإليدز (

٢ A/HRC/4/63 

                                                       رز بشأن التقارير والدراسات ذات الصلة بتعزيز متتع                  التقدم احمل 
      تقرير   :                                                         اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقافية      

                                      مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/64 

                                                                 تقرير األمني العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من          
                                 سية أو الالإنسانية أو املهينة؛                                         ضـروب املعاملـة أو العقوبة القا      

                                                               واتفاقـية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع         
                                                             العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والعهدين الدوليني اخلاصني        

                      مذكرة من إعداد األمانة  :            حبقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/65 

                                                             تقرير األمني العام عن عمليات صندوق األمم املتحدة للتربعات         
              ضحايا التعذيب ل

٢ A/HRC/4/66 

          مذكرة من    :                                             مسألة االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية     
       األمانة

٢ A/HRC/4/67 

                                                              خطـة العمـل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة ومفوضية األمم          
                 تقرير األمني العام  :                   املتحدة حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/68-E/CN.6/2007/5 

                            منائي للمرأة عن العنف ضد                                       تقريـر صـندوق األمم املتحدة اإل      
                    مذكرة من األمني العام  :      املرأة

٢ A/HRC/4/69-E/CN.6/2007/6 

      مذكرة   :                                                     دراسـة األمـني العام عن مسألة العنف ضد األطفال         
                مقدمة من األمانة

٢ A/HRC/4/70 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                  ة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                   مذكرة مقدم 
                                                     حتيل إىل جملس حقوق اإلنسان تقرير مؤمتر األمم املتحدة ملكافحة 

   ٩    و  ٨        وأرسو،   (                                             الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان       
  )    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين

٢ A/HRC/4/71 

    طاف                                                   تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن اخت
                 األطفال يف أفريقيا

٢ A/HRC/4/72 

                 مذكرة من إعداد     :                                           تقريـر األمني العام عن األشخاص املفقودين      
       األمانة

٢ A/HRC/4/73 

                                                             تقريـر املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان          
  :                                                    والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية

                            تسوية قضايا منهجية رئيسية�    سان                        تقييمات األثر يف حقوق اإلن

٢ A/HRC/4/74 

                                                              تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم         
                                                       احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة عن حقوق اإلنسان 

        للمعوقني

٢ A/HRC/4/75 

                                                    صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق 
               ذكرة من األمانة م  :        املعاصرة

٢ A/HRC/4/76 

                                                             تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قضايا         
               السكان األصليني 

٢ A/HRC/4/77 

 A/HRC/4/78 ٢                 تقرير األمني العام  :                   مسألة عقوبة اإلعدام

 A/HRC/4/79 ٢  ]                  هذا الرمز مل يستخدم [

             ن يف دارفور                                                        تقرير البعثة الرفيعة املستوى عن حالة حقوق اإلنسا       
    ١٠١ / ٤-   ً                         عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان دإ

٢ A/HRC/4/80 

                                                                    تقريـر األمني العام عن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة          
            حبقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/81 

 A/HRC/4/82 ٢                      مذكرة من إعداد األمانة  :                        املعايري اإلنسانية األساسية
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  )    تابع (      لعامة                                  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات ا

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                              التقدم احملرز بشأن التقارير والدراسات املتصلة حبقوق اإلنسان        
                مذكرة من األمانة  :                          واحلرمان التعسفي من اجلنسية

٢ A/HRC/4/83(ب ) 

 A/HRC/4/84 ٢                      تقرير أعده األمني العام  :                اإلفالت من العقاب

                               حقوق اإلنسان تقرير املفوضة                                     الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال    
                    السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/85 

                                     تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية       :                        احلـق يف معرفة احلقيقة    
            حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/86(ب ) 

                            تقرير مفوضية األمم املتحدة      :                                  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية   
                    السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/87 

                                                  املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق                 تقريـر   
                                            اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

٢ A/HRC/4/88 

 A/HRC/4/89 ٢                 تقرير األمني العام  :                                 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

 A/HRC/4/89/Add.1                  تقرير األمني العام  :                                 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

ـ                                                               ر األمني العام عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية               تقري
                مذكرة من األمانة  :                                     حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

٢ A/HRC/4/90 

                                                                  تقريـر األمـني العام عن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق           
       اإلنسان

٢ A/HRC/4/91 

                ولية يف اعتماد                            ً                          اإلجـراءات الـيت تتبعها حالياً جلنة التنسيق الد        
                      ً                                        املؤسسـات الوطنـية امتثاالً ملبادئ باريس وضمان تعزيز هذه          
                         ً                                     اإلجراءات باستعراضها دورياً على النحو املناسب وتقدمي تقرير        
                                                           عـن سـبل ووسائل تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق          

                 تقرير األمني العام  :                    اإلنسان يف أعمال اجمللس

٢ A/HRC/4/92 

  :                                   ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                           تكويـن مالك مفوضية ا    
                     تقرير املفوضة السامية

٢ A/HRC/4/93 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                               تقرير األمني العام بشأن اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف        
                   ميدان حقوق اإلنسان 

٢ Corr.1و  A/HRC/4/94 

                                                            دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف        
                          ً                                 مسـاعدة كمبوديا حكومة وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان         

                  تقرير األمني العام   :        ومحايتها

٢ A/HRC/4/95 

      تقرير   :                                                     املسـاعدة املقدمة إىل سرياليون يف جمال حقوق اإلنسان        
                           املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/96 

                                                               تقريـر املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن حالة          
                                                              حقوق اإلنسان واألنشطة املتعلقة مبكتبها يف نيبال، مبا يف ذلك          

              التعاون التقين

٢ A/HRC/4/97 

 A/HRC/4/97/Add.1  وCorr.1 ٢                                            الزيارة اليت قامت هبا املفوضة السامية إىل نيبال  :  

                                  نسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف                                      تقرير املفوضة السامية حلقوق اإل    
                                                       أفغانستان وإجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/98* 

                                                            تقريـر مفوضـة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          
    ١٦   " (                           حقوق اإلنسان والقطاع املايل    "                            املشاورة القطاعية املعنونة    

  )    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط

٢ A/HRC/4/99 

 A/HRC/4/100 ٢  ]                الرمز مل يستخدم   هذا [

                                                                الـتقرير اخلـتامي للجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة          
                                                         ومـتكاملة حلمايـة وتعزيـز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

                مذكرة من األمانة  :         وكرامتهم

٢ A/HRC/4/101 

                                                        تقرير األمني العام بشأن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا 
    داث              يف ذلك قضاء األح

٢ A/HRC/4/102 

        َّ                                                   تقريـر حمـدَّث للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن حقوق          
                        اإلنسان وعلم الطب الشرعي

٢ A/HRC/4/103 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                 املتعلق بإدماج    ٤٢ /    ٢٠٠٥                                         تقريـر األمني العام عن تنفيذ القرار        
                                نسان للمرأة يف آليات األمم املتحدة       حقوق اإل

٢ A/HRC/4/104 

                                                           تقريـر املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان          
                واهلجرات اجلماعية

٢ A/HRC/4/105 

                                                            األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة          
                  تقرير األمني العام   :                                 اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/106 

                                                         مذكرة من األمانة مقدمة على ضوء حصيلة اجللسة العامة الرفيعة 
      ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                              املسـتوى للجمعية العامة اليت عقدت يف أيلول       

                                                      إعالن األلفية حول الطريقة اليت ميكن هبا الحترام حقوق اإلنسان 
                           أن يسهم يف التنمية املستدامة

٢ A/HRC/4/107 

                                   الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية                                    تقريـر األمني العام عن حالة       
            حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/108 

                                                             تقريـر األمني العام بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات          
                                       قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

٢ A/HRC/4/109 

                                                           محايـة حقـوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري           
                 تقرير األمني العام   ):      اإليدز (                          ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

٢ A/HRC/4/110 

                                                                    تقريـر املؤمتـر اإلقليمي لألمريكتني املعين بالتقدم احملرز والتحديات          
َ                                                                  املواَجهة يف تنفيذ برنامج العمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري              

                    مذكرة أعدهتا مفوضة     :                                        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      
         ق اإلنسان                       األمم املتحدة السامية حلقو

٢ A/HRC/4/111 

                                 وموجهة إىل مفوضة األمم املتحدة        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١                رسـالة مؤرخة    
                                                      السامية حلقوق اإلنسان من مدير مكتب األمم املتحدة يف بروكسل

٢ A/HRC/4/112 

             موجهة إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١١                رسـالة مؤرخة    
             س وفد بعثة                                                     رئيس اجمللس من رئيس األساقفة ديزموند توتو، رئي       

                                                     تقصي احلقائق الرفيعة املستوى املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق 
  ١ / ٣-         اإلنسان دإ

٢ A/HRC/4/113 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/4/114 ٢  ]                  هذا الرمز مل يستخدم [

              بعة تقرير جلنة                                             تقريـر املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان عن متا   
                      التحقيق املعنية بلبنان

٢ A/HRC/4/115 

                                                            تقريـر املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي           
    ً                     عمالً بقرار جملس حقوق         ١٩٦٧                                 الفلسـطينية احملـتلة منذ عام       

  ١ / ٣       اإلنسان 

٢ A/HRC/4/116 

                                                             مذكـرة أعدهتا األمانة خبصوص الورقة غري الرمسية اليت أعدها          
                                عين بآلية االستعراض الدوري الشامل        امليسر امل

٢ A/HRC/4/117 

                                                                 مذكرة أعدهتا األمانة بشأن الورقة غري الرمسية اليت أعدها ميسر          
                 استعراض الواليات 

٢ A/HRC/4/118 

ّ       مذكرة من األمانة بشأن الورقة غري الرمسية اليت أعدها امليّسر عن                                                     
             مشورة اخلرباء 

٢ A/HRC/4/119 

                                        ة خبصوص الورقة غري الرمسية اليت أعدها                            مذكـرة أعدهتا األمان   
ّ                                امليّسر املعين باإلجراء املتعلق بالشكاوى     

٢ A/HRC/4/120 

ّ                       مذكـرة من األمانة ُتعىن بورقة غري رمسية أعدها امليّسر وتتعلق                                       ُ                
                                  جبدول األعمال وبرنامج العمل السنوي 

٢ A/HRC/4/121 

    يسر                                                            مذكـرة مقدمة من األمانة بشأن ورقة غري رمسية أعدها امل          
                                   املعين بأساليب العمل والنظام الداخلي

٢ A/HRC/4/122 

 A/HRC/4/CRP.1/R.1 ٢     ١٥٠٣                                           ً        تقرير اخلبري املستقل املعين بأوزبكستان املعني وفقاً لإلجراء 

                                                              الفـريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل بني الدورات         
                                                             واملعين جبدول األعمال وبرنامج العمل السنوي وأساليب العمل       

                                          ً                  والـنظام الداخـلي جمللس حقوق اإلنسان، املنشأ عمالً بقرار          
  ٤ / ٣     اجمللس 

٢ A/HRC/4/CRP.2 
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  )    تابع (                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة 

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

                                                                  الـدورة الثانية للفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل         
                          ق آلية االستعراض الدوري                                       بـني الدورات املعين باستنباط طرائ     

    ١٠٣ / ١                 ً                       الشامل، املنشأ عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/CRP.3 

                                                                      الـدورة الثانية للفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل بني          
 /  ٦٠                              من منطوق قرار اجلمعية العامة  ٦                                الدورات واملعين بتنفيذ الفقرة     

    ١٠٤ / ١     نسان            ً                 ، املنشأ عمالً مبقرر جملس حقوق اإل   ٢٥١

٢ A/HRC/4/CRP.4 

                                                                        الدورة الثانية للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل         
                                   من منطوق قرار اجلمعية العامة       ٦                                    بني الدورات واملعين بتنفيذ الفقرة      

    ١٠٤ / ١          ً                       املنشأ عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان    ٢٥١ /  ٦٠

٢ A/HRC/4/CRP.5 

                                      ي الدويل املفتوح العضوية العامل بني                                      الـدورة الثانية للفريق احلكوم    
 /  ٦٠                              من منطوق قرار اجلمعية العامة  ٦                                الدورات واملعين بتنفيذ الفقرة     

    ١٠٤ / ١           ً                      ، املنشأ عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان    ٢٥١

٢ A/HRC/4/CRP.6 

 A/HRC/4/CRP.7 ٢                                            مذكرة من األمانة حتيل فيها حالة إعداد الوثائق

                               عقدها جملس حقوق اإلنسان يف                                 احملاضر املوجزة للجلسات اليت   
                       دورته الرابعة وتوصياهتا

 A/HRC/4/SR/1-32 

A/HRC/4/1-32/Corrigendum 

 A/HRC/4/INF.1             قائمة احلضور

                                       الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة

بند جدول  
 األعمال

      الرمز

       متابعة   :                                                     حالـة حقـوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة        
  ١ / ٣-     ودإ ١ / ١-                 لس حقوق اإلنسان دإ       قراري جم

٢ A/HRC/4/L.2 

                                                                االنـتهاكات اإلسـرائيلية للحقوق الدينية والثقافية يف القدس         
               الشرقية احملتلة 

٢ A/HRC/4/L.3 

 *A/HRC/4/L.4 ٢                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

 A/HRC/4/L.5 ١                           مشروع مقرر مقترح من الرئيس
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  )    تابع (                         يف سلسلة النشرات احملدودة                الوثائق الصادرة

 
بند جدول 
      الرمز األعمال

 A/HRC/4/L.6 ٢                                          فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات 

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١ / ٤-                     مـتابعة املقـرر دإ    
                                                         الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية             ٢٠٠٦

  "             نسان يف دارفور            حالة حقوق اإل "                الرابعة واملعنون 

٢ A/HRC/4/L.7/Rev.1 

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١ / ٤-                     مـتابعة املقـرر دإ    
                                                         الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية             ٢٠٠٦

  "                         حالة حقوق اإلنسان يف دارفور "                الرابعة واملعنون 

٢ A/HRC/4/L.8/Rev.1* 

                     والثقافية يف مجيع                                              مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
        البلدان

٢ A/HRC/4/L.9 

 A/HRC/4/L.10   وAdd.1 ٣                 مشروع تقرير اجمللس

 A/HRC/4/L.11   وAdd.1 ٣                 مشروع تقرير اجمللس

 A/HRC/4/L.12 ٢                         مناهضة تشويه صورة األديان

                                                              القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس         
                الدين أو املعتقد

٢ A/HRC/4/L.13 

 A/HRC/4/L.14 ٢              احلق يف التنمية

 A/HRC/4/L.15 ٢                                             تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 A/HRC/4/L.16 ٢                                                 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

 A/HRC/4/L.17 ٢                                                   تصحيح وضع جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                 احملدود اليت صدرت يف الدورة الثانية ومت النظر فيها يف الدورة الرابعة                   وثائق سلسلة النشرات

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/2/L.14 ٢                                                 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

 A/HRC/2/L.16 ٢                                                 تكوين مالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  )    تابع (                                                                    شرات احملدود اليت صدرت يف الدورة الثانية ومت النظر فيها يف الدورة الرابعة                وثائق سلسلة الن

 
بند جدول 
            رمز الوثيقة األعمال

 A/HRC/2/L.18 ٢                                        تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

                                                             استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة       
                       حق الشعوب يف تقرير املصري

٢ A/HRC/2/L.19 

 A/HRC/2/L.23 ٢                                                  العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان 

 A/HRC/2/L.24 ٢                                             تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 A/HRC/2/L.25 ٢                                                      التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح

 A/HRC/2/L.26/Rev.1 ٢                             قتصادية واالجتماعية والثقافية                                 تصحيح وضع اللجنة املعنية باحلقوق اال

 A/HRC/2/L.30 ٢                                         الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

                                                     إكمال مشروع االتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص املعوقني 
                  مشروع بيان الرئيس  :                    وبروتوكوهلا االختياري

٢ A/HRC/2/L.31 

 A/HRC/2/L.32 ٢              ع بيان الرئيس    مشرو  :                      حقوق اإلنسان للمهاجرين

 A/HRC/2/L.33/Rev.1 ٢                  مشروع بيان الرئيس  :           حقوق الطفل

 A/HRC/2/L.36 ٢                  العدالة االنتقالية

 A/HRC/2/L.37 ٢         سري النكا

 A/HRC/2/L.38/Rev.1 ٢                اإلفالت من العقاب

 A/HRC/2/L.42/Rev.1 ٢                   حرية الرأي والتعبري

 A/HRC/2/L.43 ٢                   حقوق الشعوب األصلية

                                  الوثائق الصادرة يف السلسلة احلكومية

بند جدول  
            رمز الوثيقة األعمال

                  موجهة من البعثة     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٩                  مذكرة شفوية مؤخرة 
                                                              الدائمـة ألسـتراليا لـدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل            

                            املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/1 
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  )  بع  تا (                          الصادرة يف السلسلة احلكومية 

بند جدول  
            رمز الوثيقة األعمال

                   موجهة إىل بعثة        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢١                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                           مجهورية السودان الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف         

                         إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/2 

             موجهة إىل       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٦                         مذكـرة شـفوية مؤرخة      
                                          لسامية حلقوق اإلنسان من البعثة الدائمة                             مفوضية األمم املتحدة ا   

                                  لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

٢ A/HRC/4/G/3 

             موجهة من       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٠                         مذكـرة شـفوية مؤرخة      
                                                                البعـثة الدائمـة جلمهورية تركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف           

                                                جنيف إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/G/4 

             موجهة من       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٨                         مذكـرة شـفوية مؤرخة      
                                                                 البعـثة الدائمة ألثيوبيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل           

                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/5 

           موجهة من     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣                  مذكرة شفوية مؤرخة 
                      األمم املتحدة يف جنيف إىل                                البعث الدائمة هلندوراس لدى مكتب 

                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/6 

                          موجهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٦            رسالة مؤرخة 
                                                    جلمهورية الصني الشعبية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل 

                      رئيس جملس حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/G/7 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٧                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                              الدائمة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية          

                                األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/8 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٧                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                              الدائمة إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة          

           وق اإلنسان       جملس حق

٢ A/HRC/4/G/9 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٩                     مذكرة شفوية مؤرخة    
                                                              الدائمة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية          

                                األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/10 
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  )    تابع (                          الصادرة يف السلسلة احلكومية 

بند جدول  
 رمز الوثيقة األعمال

                             موجهة من البعث الدائمة         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٨             سالة مؤرخة    ر
                                                     لكولومبيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم 

                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/11 

                     موجهة من البعثة        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٥                     مذكرة شفوية مؤرخة    
        نيف إىل                                                       الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحدة جب       

                       أمانة جملس حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/G/12 

                  موجهة من البعثة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٩                    مذكرة شفوية مؤرخة   
                                                              الدائمـة لنـيكاراغوا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل           

                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/13 

             عثة الدائمة                   موجهة من الب       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٩              رسالة مؤرخة   
                                                          لصـربيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس           

            حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/14 

                              موجهة من البعثة الدائمة         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٩              رسالة مؤرخة   
                                                         إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس          

            حقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/15 

                  موجهة من البعثة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١                    مذكرة شفوية مؤرخة   
                                                            الدائمـة ألوكرانـيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل           

                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

٢ A/HRC/4/G/16 

                  موجهة من البعثة     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٢                    مذكرة شفوية مؤرخة   
                                                            الدائمـة لألردن لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف إىل مفوضية          

                       دة السامية حلقوق اإلنسان         األمم املتح

٢ A/HRC/4/G/17 

                          وموجهة من بعثة كوبا         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٦                رسـالة مؤخرة    
                                                           الدائمـة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس           

             حقوق اإلنسان 

٢ A/HRC/4/G/18 
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Documents issued in the non-governmental organizations series 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/1 2 Written statement from Centre Africain de 
Recherche Interdisciplinaire (CARI) 

A/HRC/4/NGO/2 2 Written statement submitted by Peace Worldwide 

A/HRC/4/NGO/3 2 Written statements submitted by Human Rights 
Advocates, Inc. (HRA) 

A/HRC/4/NGO/4 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/5 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/6 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/7 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/8 2 Written statement submitted by Friends World 
Committee for Consultation (Quakers) (FWCC) 

A/HRC/4/NGO/9 2 Written statements submitted by Human Rights 
Advocates, Inc. (HRA) 

A/HRC/4/NGO/10 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/11 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/12 2 Written statement submitted by the International 
Volunteerism Org. 

A/HRC/4/NGO/13 2 Written statements submitted by Human Rights 
Advocates, Inc. (HRA) 

A/HRC/4/NGO/14 2 Written statement submitted by New Humanity 

A/HRC/4/NGO/15 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/16 2 Written statement submitted by Europe-Third World 
Centre 

A/HRC/4/NGO/17 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/18 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/19 2 Idem 

 

 



A/HRC/4/123 
Page 103 

Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/20 2 Joint written statement submitted by Congregations 
of St. Joseph, a non-governmental organization in 
general consultative status, Dominicans for Justice 
and Peace (Order of Preachers), Dominican 
Leadership Conferences (DLC), Pax Christi 
International, International Catholic Peace 
Movement and Sisters of Mercy of the Americas 

A/HRC/4/NGO/21 2 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples 

A/HRC/4/NGO/22 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/23 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/24 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/25 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/26 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/27 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/28 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/29 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/30 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/31 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/32 2 Written statement submitted by the Organization for 
Defending Victims of Violence 

A/HRC/4/NGO/33 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/34 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/35 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/36 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/37 2 Idem 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/38 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/39 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/40 
 

2 Written statement submitted by the Aland Islands 
Peace Institute 

A/HRC/4/NGO/41 2 Exposición escrita presentada por la Liga 
Internacional por los Derechos y la Liberación de los 
Pueblos 

A/HRC/4/NGO/42 2 Joint written statement submitted by the World 
Organization of the Scout Movement (WOSM), a 
non-governmental organization in general 
consultative status, and World Alliance of Young 
Men’s Christian Associations (YMCA) 

A/HRC/4/NGO/43 2 Written statement submitted by the International 
Educational Movement 

A/HRC/4/NGO/44 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/45 2 Written statement submitted by the Japanese 
Workers’ Committee for Human Rights 

A/HRC/4/NGO/46 2 Written statement submitted by the National 
Association of Community Legal Centres 

A/HRC/4/NGO/47 2 Written statement submitted by the Asia Pacific 
Forum on Women, Law and Development 

A/HRC/4/NGO/48 2 Joint written statement submitted by Al-Haq, Law in 
the Service of Man, Badil Resource Centre for 
Palestinian Residency and Refugee Rights, and the 
Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) 

A/HRC/4/NGO/49 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/50 2 Written statement submitted by the South Asia 
Human Rights Documentation Centre 

A/HRC/4/NGO/51 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/52 2 Idem 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/53 2 Written statement submitted by the International 
NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 

A/HRC/4/NGO/54 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/55 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/56 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/57 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/58 2 Written statement submitted by Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 

A/HRC/4/NGO/59 2 Written statement submitted by the Cairo Institute 
for Human Rights Studies 

A/HRC/4/NGO/60 2 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre (ALRC) 

A/HRC/4/NGO/61 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/62 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/63 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/64 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/65 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/66 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/67 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/68 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/69 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/70 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/71 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/72 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/73 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/74 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/75 2 Idem 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/76 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/77 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/78 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/79 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/80 2 Written statement submitted by the Japan Federation 
of Bar (JFBA) 

A/HRC/4/NGO/81 2 Written statement submitted by the International 
NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 

A/HRC/4/NGO/82 2 Written statement submitted by the International 
Movement Against All Forms of Discrimination and 
Racism (IMADR) 

A/HRC/4/NGO/83 2 Joint written statement submitted by the Asia-Japan 
Women’s Resource Centre (AJWRC), Japan Civil 
Liberties Union (JCLU), Japan Fellowship of 
Reconciliation (JFOR), Peace Boat, Shimin Gaikou 
Centre (Citizens’ Diplomatic Centre for the Rights of 
Indigenous Peoples), non-governmental 
organizations in special consultative status, and the 
International Movement Against All Forms of 
Discrimination and Racism (IMADR) 

A/HRC/4/NGO/84 2 Joint written statement submitted by the International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) and the World 
Population Foundation 

A/HRC/4/NGO/85 2 Exposición escrita presentada por el Centro 
UNESCO del País Vasco 

A/HRC/4/NGO/86 2 Joint written statement submitted by Franciscans 
International (FI), a non-governmental organization in 
general consultative status, Agir ensemble pour les droits 
de l’homme, Amnesty International (AI), Asian Forum 
for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), 
Association for the Prevention of Torture (APT), Baha’i 
International Community, Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE), Human Rights Watch (HRW), 
International Commission of Jurists (ICJ), International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH),  
International Service for Human Rights (ISHR), 
Lutheran World Federation (LWF), World Organization 
Against Torture and World Vision International (WVI) 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/87 2 Written statement submitted by Badil Resource Centre 
for Palestinian Residency and Refugees Rights 

A/HRC/4/NGO/88 2 Written statement submitted by the International League 
for the Rights and Liberation of Peoples (LIDLIP) 

A/HRC/4/NGO/89 2 Joint written statement submitted by Franciscans 
International (FI), a non-governmental organization in 
general consultative status, Agir ensemble pour les droits 
de l’homme, Amnesty International (AI), Asian Forum 
for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), 
Association for the Prevention of Torture (APT), Baha’i 
International Community, Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE), Human Rights Watch (HRW), 
International Commission of Jurists (ICJ), International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH), 
International Service for Human Rights (ISHR), 
Lutheran World Federation (LWF), World Organization 
Against Torture and World Vision International (WVI) 

A/HRC/4/NGO/90 2 Joint written statement submitted by Brahma Kumaris 
World Spiritual University (BKWSU), International 
Alliance of Women (IAW), New Humanity, Women’s 
Federation for World Peace International (WFWPI), 
World Federation of United Nations Associations 
(WFUNA) and World Organization of the Scout 
Movement (WOSM), non-governmental organizations in 
general consultative status, African Commission of 
Health and Human Rights Promoters (ACHHRP), 
International Federation of Social Workers (IFSW), 
International Federation of University Women (IFUW), 
International Organization for the Development of 
Freedom of Education (OIDEL), International Young 
Catholic Students (IYCS), IUS PRIMI VIRI 
International Association (IPV), Pax Romana 
(International Catholic Movement for Intellectual and 
Cultural Affairs and International Movement of Catholic 
Students), People’s Decade of Human Rights Education 
(PDHRE), Planetary Association for Clean Energy, Inc. 
(PACE), Society for the Psychological Study of Social 
Issues (SPSSI), Women’s World Summit Foundation 
(WWSF), World Alliance of Young Men’s Christian 
Associations (YMCA), World Federation of Methodist 
and United Church Women (WFMUCW) and 
Worldwide Organization for Women (WOW), non-
governmental organizations in special consultative 
status, International Association of Gerontology and 
Geriatrics (IAGG), Institute for Planetary Synthesis 
(IPS) and Soka Gakkai International (SGI), 
non-governmental organizations on the Roster 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/91 2 Joint written statement submitted by Transnational 
Radical Party (TRP), a non-governmental 
organization in general consultative status, Asian 
Indigenous and Tribal Peoples Network (AITPN), 
Society for Threatened Peoples, International 
Fellowship of Reconciliation (IFOR), Interfaith 
International, Pax Romana, France Libertés - 
Fondation Danielle Mitterrand and International 
Centre for Human Rights and Democratic 
Development (Rights and Democracy), 
non-governmental organizations in special 
consultative status, International Federation for the 
Protection of the Rights of Ethnic, Religious, 
Linguistic and Other Minorities, Saami Council, 
International Federation of Rural Adult Catholic 
Movements (FIMARC) and Movement against 
Racism and for Friendship among Peoples (MRAP), 
non-governmental organizations on the Roster 

A/HRC/4/NGO/92 2 Joint written statement submitted by the Becket Fund 
for Religious Liberty and United Nations Watch (UN 
Watch) 

A/HRC/4/NGO/93 2 Written statement submitted by the Asian Forum for 
Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

A/HRC/4/NGO/94 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/95 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/96 2 Exposé écrit par la Fédération Internationale des 
Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/97 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/98 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/99 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/100 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/101 2 Idem 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/102 2 Exposé écrit par la Fédération Internationale des 
Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/103 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/104 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/105 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/106 2 Exposé écrit par la Fédération Internationale des 
Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/107 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/108 2 Written statement submitted by Liberal International 
(LI) 

A/HRC/4/NGO/109 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/110 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/111 2 Written statement submitted by the Universal 
Esperanto Association 

A/HRC/4/NGO/112 2 Exposé écrit conjoint présenté par la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme 
(FIDH), et l’Organisation Mondiale Contre la Torture 
(OMCT) 

A/HRC/4/NGO/113 2 Written statement submitted by the International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

A/HRC/4/NGO/114 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/115 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/116 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/117 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/118 2 Written statement submitted by World Vision 
International (WVI) 

A/HRC/4/NGO/119 2 Written statement submitted  by the International 
NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/120 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/121 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/122 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/123 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/124 2 Written statement submitted by the World 
Organization against Torture 

A/HRC/4/NGO/125 2 Written statement submitted by the International 
Fellowship of Reconciliation (IFOR) 

A/HRC/4/NGO/126 2 Written statement submitted by Conectas Direitos 
Humanos 
 

A/HRC/4/NGO/127 2 Written statement submitted by the Asian Migrant 
Centre (AMC) 

A/HRC/4/NGO/128 2 Written statement submitted by Public Services 
International (PSI) 

A/HRC/4/NGO/129 2 Written statement submitted by Foundation for 
Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA) 

A/HRC/4/NGO/130 2 Written statement submitted by the Colombian 
Commission of Jurists 

A/HRC/4/NGO/131 2 Written statement submitted by the Swedish NGO 
Foundation for Human Rights 

A/HRC/4/NGO/132 2 Written statement submitted by the International 
Federation for the Protection of the Rights of Ethnic, 
Religious, Linguistic and Other Minorities 
(IFPRERLOM) 

A/HRC/4/NGO/133 2 Written statement submitted by the B’nai B’rith 
International 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/134 2 Joint written statement submitted by International 
Save the Children Alliance (ISCA),  International 
Alliance of Women (IAW), World Vision 
International (WVI), non-governmental organizations 
in general consultative status,  International Social 
Service (ISS), World Organisation against Torture 
(OMCT), Defence for Children International (DCI),  
ECPAT International, Human Rights Advocates, Inc. 
(HRA), International Federation of Social Workers 
(IFSW), International Federation Terre des Hommes 
(IFTDH),  SOS-Kinderdorf International (SOS-KDI), 
Women’s World Summit Foundation (WWSF), non-
governmental organizations in special consultative 
status, and Plan International, a non-governmental 
organization on the Roster 

A/HRC/4/NGO/135 2 Written statement submitted by the International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) 

A/HRC/4/NGO/136 2 Written statement submitted by Migrants Rights 
International (MRI) 

A/HRC/4/NGO/137 2 Joint written statement submitted by the International 
Indian Treaty Council and the International 
Organization of Indigenous Resources Development 

A/HRC/4/NGO/138 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/139 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/140 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/141 2 Written statement submitted by the Arab Centre for 
the Independence of Judiciary and Legal Profession 

A/HRC/4/NGO/142 2 Written statement submitted by Interfaith 
International 

A/HRC/4/NGO/143 2 Written statement submitted by the Indian Movement 
Tupaj Amaru 

A/HRC/4/NGO/144 2 Written statement submitted by the International 
Rehabilitation Council for Torture 

A/HRC/4/NGO/145 2 Written statement submitted by Sign of Hope 
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Documents issued in the non-governmental organizations series (Continued) 

Symbol Agenda 
item 

 

A/HRC/4/NGO/146 2 Written statement submitted by Nord Sud XXI 

A/HRC/4/NGO/147 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/148 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/149 2 Idem 

A/HRC/4/NGO/150 2 Written statement submitted by Reporters without 
Borders - International 

A/HRC/4/NGO/151 2 Written statement submitted by the People’s 
Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) 

A/HRC/4/NGO/152 2 Written statement submitted by Centro Europa - 
Tercer Mundo 

----- 


