
A/67/457  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
4 December 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

101212    071212    12-62645 (A) 
*1262645* 

  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال٦٩البند 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
  

  *الثالثةتقرير اللجنة     
  

  )باكستان (ترارالسيد سلجوق مستنصر : املقرر
  

  مقدمة  -أوال   
ــة، املعقــودة يف      - ١ ــة الثاني ــسة العام ــول٢١يف اجلل ــبتمرب / أيل ــررت اجلمعيــة  ٢٠١٢س ، ق

العامــة، بنــاء علــى توصــية املكتــب، أن تــدرج يف جــدول أعمــال دورهتــا الــسابعة والــستني          
  :املعنون البند

  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”  
  تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )أ(”  
قــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع الفعلــي  مــسائل ح  )ب(”  

  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
  حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني؛  )ج(”  
   ،“التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما  )د(”  

  .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة

 
  

  .Add.4 إىل Add.1 و A/67/457يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف مخسة أجزاء حتت الرمز   * 
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  .ويرد بيان لوقائع نظر اللجنة الثالثة يف البند يف إضافات هذا التقرير  - ٢
  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها يف البند  - ٣
  

  ٦٩البند     
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  
ان  املوجهة إىل األمني العام من ممثل باكـست        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١الرسالة املؤرخة     

)A/67/387-S/2012/717 (  
 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثـل االحتـاد           ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١الرسالة املؤرخة     

  )A/67/390(الروسي 
  

  )أ (٦٩البند 
  تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

  
ائـة  تقريرا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن دورتيهـا الثالثـة بعـد املائـة والرابعـة بعـد امل                     

)A/67/40) (اجمللدان األول والثاين(  
ــة واألربعــني           ــسابعة واألربعــني والثامن ــا ال ــذيب عــن دورتيه ــة مناهــضة التع ــر جلن تقري

)A/67/44 (  
تقرير اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم عـن دورتيهـا                  

  )A/67/48(اخلامسة عشرة والسادسة عشرة 
ــني    ــر األمـ ــذيب       تقريـ ــضحايا التعـ ــات لـ ــدة للتربعـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــن صـ ــام عـ  العـ

)A/67/264(  
تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات مـن أجـل مكافحـة                 

  )A/67/269(أشكال الرق املعاصرة 
تقريــر األمــني العــام عــن حالــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والربوتوكــول    

  )A/67/281( امللحق هبا  االختياري
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير رؤساء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان عـن                    

  )A/67/222(اجتماعهم الرابع والعشرين 
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مذكرة من األمني العام حييل هبا التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب وغـريه         
  )A/67/279(الإنسانية أو املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

  
  )ب (٦٩البند 

مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان 
  واحلريات األساسية

  
  )A/67/56(تقرير اللجنة املعنية باالختفاء القسري عن دورتيها األوىل والثانية   
  )A/67/159(مية تقرير األمني العام عن احلق يف التن  
ــسان            ــوق اإلن ــع حق ــل جبمي ــع الكام ــا يف التمت ــة وأثره ــن العومل ــام ع ــني الع ــر األم تقري

)A/67/163(  
تقرير األمني العـام عـن حقـوق اإلنـسان والتـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب واحـد                  

)A/67/181(  
  )A/67/226(تقرير األمني العام عن وقف العمل بعقوبة اإلعدام   
  )Add.1 و A/67/260(ني العام عن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل تقرير األم  
  )Corr.1 و A/67/267(تقرير األمني العام عن األشخاص املفقودين   
تقرير األمني العـام عـن حالـة االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                        

  )A/67/271(القسري 
مناء املظامل والوسـطاء وغريهـا مـن املؤسـسات          تقرير األمني العام عن دور مؤسسات أ        

  )A/67/288(الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
تقرير األمني العام عن مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحـريض              

  )A/67/296(على العنف وممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم 
  )A/67/380(مني العام عن حماكمات اخلمري احلمر تقرير األ  
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقريــر املؤقــت للمقــررة اخلاصــة املعنيــة باالجتــار       

  )A/67/261(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 
مذكرة من األمني العام حييل هبا التقرير املؤقت للمقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء                    

)A/67/268(  
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مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج                         
  )A/67/275(نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا  
مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا التقريـر املؤقـت للخـبري املـستقل املعـين بإقامـة نظـام                           

  )Corr.1 و A/67/277(دويل دميقراطي ومنصف 
مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالفقر املـدقع وحقـوق                        

  )A/67/278(اإلنسان 
مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق العامـل املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان                         

  )A/67/285(والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال 
عام حييل هبا تقرير املقـررة اخلاصـة املعنيـة بالـسكن الالئـق كعنـصر       مذكرة من األمني ال    

من عناصر احلق يف مستوى معيـشي مناسـب وبـاحلق يف عـدم التمييـز يف هـذا الـسياق                   
)A/67/286(  
ــة          ــر املقــررة اخلاصــة يف جمــال احلقــوق الثقافي مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري

)A/67/287(  
يل هبا تقرير املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين     مذكرة من األمني العام حي      

  )A/67/289(داخليا 
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق               

  )A/67/292(اإلنسان 
ــا          ــة بقــضايا األقلي ــستقلة املعني ــر اخلــبرية امل ــا تقري ــل هب ــام حيي ت مــذكرة مــن األمــني الع

)A/67/293(  
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين                

)A/67/299(  
مذكرة من األمني العام حييل هبا التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان                    

  )A/67/302(يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه 
قـرر اخلـاص املعـين حبريـة الـدين          مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا التقريـر املرحلـي للم               

  )A/67/303(املعتقد  أو
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير اخلبري املستقل املعين باآلثار املترتبـة علـى الـدول                   

ق بــالتمتع مــن جــراء الــدين اخلــارجي وغــريه مــن االلتزامــات املاليــة الدوليــة فيمــا يتعلــ  
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الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان، وال سـيما احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         
)A/67/304(  
ــة باســتقالل القــضاة          ــر املقــررة اخلاصــة املعني ــل هبــا تقري مــذكرة مــن األمــني العــام حيي

  )A/67/305(واحملامني 
ق يف التعلـــيم مــذكرة مـــن األمــني العـــام حييــل هبـــا تقريـــر املقــرر اخلـــاص املعــين بـــاحل       

)A/67/310(  
مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف                            

  )A/67/357(حرية الرأي والتعبري 
مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز احلقيقـة والعدالـة                         

  )A/67/368(واجلرب وضمانات عدم التكرار 
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق   

  )A/67/396(اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 
لعامة عن تقرير الفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة عـن دورتـه                  مذكرة من األمانة ا     

  )A/67/178) (٢٠١٢مايو / أيار١١-٧جنيف، (الثالثة عشرة 
 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٢املذكرة الشفوية املؤرخة      

  )A/C.3/67/5(من البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة 
  

  )ج( ٦٩البند 
   حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  
  )A/67/327(تقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية   
  )A/67/333(تقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار   
يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         تقرير األمني العام عن حالـة حقـوق اإلنـسان             

)A/67/362(  
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                       

  )A/67/369(مجهورية إيران اإلسالمية 
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                       

  )A/67/370( الشعبية الدميقراطية مجهورية كوريا
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مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                       
  )A/67/379 (١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                       
  )A/67/383(ميامنار 

 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثـل            ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤الرسالة املؤرخة     
  )A/C.3/67/4(ميامنار 

  
  )د (٦٩البند 

  التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما
  

  )A/67/36(تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   
  

  رر اقترحه الرئيسالنظر يف مشروع مق  -ثانيا   
ــستها       - ٤ ــرئيس، يف جلـ ــن الـ ــاقتراح مـ ــة، بـ ــررت اللجنـ ــودة يف ٤٨قـ ــشرين ٢٨ املعقـ  تـ

نـوفمرب، أن توصـي اجلمعيـة العامـة بـأن حتـيط علمـا بالوثـائق الـيت ُنظـر فيهـا فيمـا يتعلـق                           /الثاين
  ). ٥انظر الفقرة (مبسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
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  توصية اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل  - ٥

الوثائق اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة تعزيز حقـوق اإلنـسان                  
  ومحايتها
تعزيـز حقـوق    ”حتيط اجلمعية العامة علما بالوثائق التالية املقدمة يف إطار البند املعنـون               

  :“اإلنسان ومحايتها
  

  ):أ(يف إطار البند الفرعي 
الثالثـة بعـد املائـة والرابعـة        تقريرا اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن دورتيهـا                )أ(  

  ؛)١(املائة بعد
  ؛)٢(تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب  )ب(  
 للتربعـات مـن أجـل       تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة االسـتئماين          )ج(  

  ؛)٣(مكافحة أشكال الرق املعاصرة
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر رؤســاء هيئــات معاهــدات حقــوق      )د(  

  ؛)٤(اإلنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين
  

  ):ب(يف إطار البند الفرعي 
  ؛)٥(تقرير اللجنة املعنية باالختفاء القسري عن دورتيها األوىل والثانية  )أ(  
  ؛)٦(تقرير األمني العام عن احلق يف التنمية  )ب(  
  ؛)٧(تقرير األمني العام عن حماكمات اخلمري احلمر  )ج(  

__________ 
، اجمللـــدان )A/67/40 (٤٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسابعة والـــستون، امللحـــق رقـــم           )١(  

  .والثاين األول
  )٢(  A/67/264.  
  )٣(  A/67/269.  
  )٤(  A/67/222. 
  ). A/67/56 (٥٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )٥(  
  )٦(  A/67/159.  
  )٧(  A/67/380. 
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مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق العامـل املعـين مبـسألة حقـوق                        )د(  
  ؛)٨(اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

عام حييل هبا تقرير املقـررة اخلاصـة املعنيـة بالـسكن الالئـق              مذكرة من األمني ال     )هـ(  
ســــب وبــــاحلق يف عــــدم التمييــــز يف  كعنــــصر مــــن عناصــــر احلــــق يف مــــستوى معيــــشي منا 

  ؛)٩(السياق هذا
ــر املقــررة اخلاصــة يف جمــال احلقــوق        )و(   مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري
  ؛)١٠(الثقافية

ا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان       مذكرة من األمني العام حييـل هبـ     )ز(  
  ؛)١١(للمشردين داخليا

مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة املـدافعني                     )ح(  
  ؛)١٢(عن حقوق اإلنسان

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر اخلــبرية املــستقلة املعنيــة بقــضايا            )ط(  
  ؛)١٣(األقليات
ذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبـق كـل إنـسان               م  )ي(  

  ؛)١٤(يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه
مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اخلـبري املـستقل املعـين باآلثـار املترتبـة                        )ك(  

لتزامـات املاليـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالتمتع            على الدول من جراء الدين اخلارجي وغريه مـن اال         
  ؛)١٥(الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القـضاة               )ل(  
  ؛)١٦(واحملامني

__________ 
  )٨(  A/67/285. 
  )٩(  A/67/286.  
  )١٠(  A/67/287.  
  )١١(  A/67/289.  
  )١٢(  A/67/292.  
  )١٣(  A/67/293.  
  )١٤(  A/67/302.  
  )١٥(  A/67/304.  
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قريــر املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق يف     مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا ت       )م(  
  ؛)١٧(التعليم

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة                         )ن(  
  ؛)١٨(احلق يف حرية الرأي والتعبري

مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز احلقيقـة                        )س(  
  ؛)١٩(دم التكراروالعدالة واجلرب وضمانات ع

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة                         )ع(  
  ؛)٢٠(حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

مذكرة من األمانة العامة تتعلـق بتقريـر الفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة             )ف(  
  ؛)٢١()٢٠١٢مايو / أيار١١-٧، جنيف(عن دورته الثالثة عشرة 

  
  ):ج(يف إطار البند الفرعي 

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                       
  .)٢٢(١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  

__________ 
  )١٦(  A/67/305.  
  )١٧(  A/67/310.  
  )١٨(  A/67/357.  
  )١٩(  A/67/368.  
  )٢٠(  A/67/396. 
  )٢١(  A/67/178. 
  )٢٢(  A/67/379. 


