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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال ٦٤البند 

  تقرير جملس حقوق اإلنسان    
  تقرير اللجنة الثالثة     

  ) باكستان (طرار السيد سلجق مستنصر :املقرر
    

  مقدمة   -أوالً   
قـررت اجلمعيـة العامـة، يف جلـستها العامـة الثانيـة، املعقـودة           بناًء على توصية املكتـب،        - ١
البنــد  ، أن تــدرج يف جــدول أعمــال دورهتــا الــسابعة والــستني  ٢٠١٢ســبتمرب / لــول أي٢١ يف

 وأن حتيله إىل اجللسات العامة وإىل اللجنة الثالثـة وفقـاً            “تقرير جملس حقوق اإلنسان   ”املعنون  
  .  ألف٦٥/٥٠٣ ومقررها ٦٥/٢٨١لقرارها 

 املعقـــودة ٤٢  و٤١  و٣٩  و٣٧وقـــد نظـــرت اللجنـــة الثالثـــة يف البنـــد يف جلـــساهتا   - ٢
ويــرِد ســرد ملناقــشات اللجنــة يف احملاضــر  . ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠  و١٦  و١٤ يف

  ).٤٢  و٤١  و٣٩  وA/C.3/67/SR.37(املوجزة ذات الصلة 
وكان معروضاً على اللجنة، من أجـل نظرهـا يف البنـد، تقريـر جملـس حقـوق اإلنـسان                      - ٣

) Corr.1  وA/67/53(ه االسـتثنائية التاسـعة عـشرة    عن دورتيه التاسعة عـشرة والعـشرين ودورتـ       
  ).A/67/53/Add.1(ودورته احلادية والعشرين 

نـوفمرب، أدلـت رئيـسة جملـس حقـوق          / تـشرين الثـاين    ١٤، املعقودة يف    ٣٧ويف اجللسة     - ٤
ــة واالحتــاد       ــان، وأجــرت حــواراً مــع ممثلــي سويــسرا والواليــات املتحــدة األمريكي اإلنــسان ببي
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ختنشتاين والصني واجلمهورية العربية السورية وكوبـا واليابـان واجلزائـر وجنـوب             األورويب ولي 
  ).A/C.3/67/SR.37انظر (أفريقيا واملكسيك 

  
   A/C.3/67/L.59النظر يف مشروع القرار   -ثانيا   

نـوفمرب، عـرض ممثـل الـرأس األخـضر،          / تـشرين الثـاين    ١٦، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ٥
 “تقريــر جملــس حقــوق اإلنــسان   ”ألفريقيــة، مــشروع قــرار معنــون    باســم جمموعــة الــدول ا  

)A/C.3/67/L.59 .(  
نـوفمرب، صـوَّب ممثـل الـرأس األخـضر          / تشرين الثـاين   ٢٠، املعقودة يف    ٤١ويف اجللسة     - ٦

  ).A/C.3/67/SR.41انظر (مشروع القرار شفوياً 
للجنــة مــشروع نــوفمرب، اعتمــدت ا/ تــشرين الثــاين٢٠، املعقــودة يف ٤٢ويف اجللــسة   - ٧

  ).٩انظر الفقرة ( بصيغته املصوَّبة شفوياً A/C.3/67/L.59القرار 
وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيانات ممثلو كل مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                  - ٨

، وبيالروس، والواليات املتحدة األمريكيـة، ومجهوريـة إيـران          )باسم االحتاد األورويب  (وقربص  
، )يــسلندا وليختنــشتاين والنــرويج ونيوزيلنــدا أأيــضاً باســم (اإلســالمية، وإســرائيل، وسويــسرا  

  ). A/C.3/67/SR.42انظر (وكوستاريكا، وسري النكا، وكندا 
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  توصية اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :العامة باعتماد مشروع القرار التايلتوصي اللجنة الثالثة اجلمعية   - ٩
  

  تقرير جملس حقوق اإلنسان      
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قراريهـ ــارس / آذار١٥ املـ ــشأت  ٢٠٠٦مـ ــذي أنـ ، الـ

، الـــذي ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران١٧ املـــؤرخ ٦٥/٢٨١مبوجبـــه جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، و  
  استعرضت مبوجبه أداء اجمللس،

، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٢/٢١٩ إىل قراراهتــا أيــضاوإذ تــشري   
 كـــانون ١٨ املـــؤرخ ٦٤/١٤٣، و ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٣/١٦٠ و

، ٢٠١٠ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢١ املـــــــؤرخ ٦٥/١٩٥ ، و٢٠٠٩ديـــــــسمرب /األول
  ، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٣٦ و

  ، )١(ات الواردة يف تقرير جملس حقوق اإلنسان يف التوصيوقد نظرت  
 بتقريـــــر جملـــــس حقـــــوق اإلنـــــسان، مبـــــا يـــــشمل إضـــــافته حتـــــيط علمـــــا  - ١  

  .الواردة فيه والتوصيات
  
  
  
  

__________ 

) Corr.1 وA/67/53 ( والتـصويب  ٥٣امللحـق رقـم    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والـستون،    )١(  
  ).A/67/53/Add.1 ( ألف٥٣وامللحق رقم 
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	4 - وفي الجلسة 37، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلت رئيسة مجلس حقوق الإنسان ببيان، وأجرت حواراً مع ممثلي سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وليختنشتاين والصين والجمهورية العربية السورية وكوبا واليابان والجزائر وجنوب أفريقيا والمكسيك (انظر A/C.3/67/SR.37).
	ثانيا - النظر في مشروع القرار A/C.3/67/L.59 
	5 - في الجلسة 39، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الرأس الأخضر، باسم مجموعة الدول الأفريقية، مشروع قرار معنون ”تقرير مجلس حقوق الإنسان“ (A/C.3/67/L.59). 
	6 - وفي الجلسة 41، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، صوَّب ممثل الرأس الأخضر مشروع القرار شفوياً (انظر A/C.3/67/SR.41).
	7 - وفي الجلسة 42، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.59 بصيغته المصوَّبة شفوياً (انظر الفقرة 9).
	8 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من الجمهورية العربية السورية، وقبرص (باسم الاتحاد الأوروبي)، وبيلاروس، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إيران الإسلامية، وإسرائيل، وسويسرا (أيضاً باسم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج ونيوزيلندا)، وكوستاريكا، وسري لانكا، وكندا (انظر A/C.3/67/SR.42). 
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	9 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	تقرير مجلس حقوق الإنسان

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراريها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي أنشأت بموجبه مجلس حقوق الإنسان، و 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، الذي استعرضت بموجبه أداء المجلس،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 62/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 63/160 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/143 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، و 66/136 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، 
	وقد نظرت في التوصيات الواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان()، 
	1 - تحيط علما بتقرير مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل إضافته والتوصيات الواردة فيه.

