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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الثانية

                 من جدول األعمال ٣      البند 
     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦  -       سبتمرب /       أيلول  ١٨

 ∗ية العامة عن دورته الثانيةتقرير جملس حقوق اإلنسان إىل اجلمع

 )األردن(السيد موسى بريزات  :نائب الرئيس واملقرر

 **مشروع تقرير اجمللس

                  اليت عقدت يوم      ٣٠                                                                              يقتصر مشروع التقرير هذا على وقائع االجتماعات اليت جرت حىت هناية اجللسة                :     مالحظة [
                 مشاريع القرارات           البت يف           سيواصل       أنه       له و                             ومبا أن اجمللس مل خيتتم أعما       .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦       اجلمعة  

                                   يف التقرير النهائي للمجلس عندما              املعتمدة                                             ستدرج الوقائع ونصوص القرارات واملقررات       ف                     ومشـاريع املقررات،    
   .]                          يف دورته الثانية املستأنفة          ً ينعقد جمدداً

                                                      

       اعتمده                للدورة الثانية   "                      مشروع إطار برنامج عمل "                                           يرتكز شكل هذا التقرير على جدول األعمال وعلى  ∗
  .                        سابقة لدورات اجمللس املقبلة              ي عدم اعتباره          ولذا ينبغ   .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ    ١٠٥ / ١          يف مقرره     اجمللس

    أما   .                                                               فصول التقرير املتعلقة بتنظيم الدورة وبنود جدول األعمال        A/HRC/2/L.10                   ستتضـمن الوثيقة     **
  .A/HRC/2/L.11                                                    القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس، فسترد يف الوثيقة 
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
                              مبوافقة اجلمعية العامة عليها                                                 مشـاريع القرارات ومشاريع املقررات اليت أوصي       -   ً أوالً

  ٥ .......................................... ](A/HRC/2/L.11)   ُ                       سُتدرج يف التقرير النهائي [

                                                                                 القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية، وبيانات الرئيس اليت            -     ً ثانياً
   ُ                              سـُتدرج يف الـتقرير النهائي      [                                             وافـق علـيها اجمللـس يف تلـك الـدورة            

(A/HRC/2/L.11)[ ....................................................................... ٥  

  ٥   ١٧- ١ ...................................                            ل األعمال وتنظيم أعمال الدورة         إقرار جدو -     ً ثالثاً

  ٥  ٤- ١ .................................................                   افتتاح الدورة ومدهتا -   ألف

  ٥  ٥ ..............................................................     احلضور -   باء

  ٦  ٦ .................................................                 إقرار جدول األعمال -   جيم

  ٦   ١٠- ٧ ........................................................            تنظيم األعمال -   دال

  ٦   ١٧-  ١١ ....................................................               اجللسات والوثائق -   هاء

          املعنون      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                               تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -     ً رابعاً
  ٧    ١٥٨-  ١٨ ....................................................... "          قوق اإلنسان     جملس ح "

  ٧   ٢٠-  ١٨ ...                                                                عرض للحالة الراهنة مقدم من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -   ألف

  ٧    ١٢٧-  ٢١ ..   ١٠٢ / ١                                          ً           تقارير املكلفني باإلجراءات اخلاصة اليت حبثت وفقاً ملقرر اجمللس  -   باء

  ٧   ٨٥-  ٢١ .............................................                  التقارير املواضيعية - ١

                      ة األجانب، وما يتصل                                           العنصـرية، والتمييز العنصري، وكراهي    
  ٧   ٢٦-  ٢١         املهاجرون /                            الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي /            بذلك من تعصب

  /               قضايا األقليات  /                                         حـاالت االخـتفاء القسري أو غري الطوعي       
  ٨   ٣٢-  ٢٧ ..............................................             السكان األصليني

                                                            حـاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو          
  ٩   ٣٧-  ٣٣ ........................................              ً املشردون داخلياً /     ً تعسفاً

   ١٠   ٤٢-  ٣٨                                     االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال /   رأة           العنف ضد امل

                                                            حـاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو          
   ١١   ٤٨-  ٤٣ ...........                    استقالل القضاة واحملامني /               االحتجاز التعسفي /     ً تعسفاً

   ١٢   ٥٣-  ٤٩ .....................                  حرية الرأي والتعبري /                    حرية الدين أو املعتقد
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
   ١٣   ٥٧-  ٥٤ ...........................                              حالة احملتجزين يف خليج غوانتانامو  )    تابع (  -  بع    الرا

                                                                  حـق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية            
   ١٣   ٦٣-  ٥٨ ..........                           حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان /            احلق يف الغذاء /        والعقلية

                                                            بـيع األطفـال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد          
                               الح االقتصادي والديون اخلارجية                     آثار سياسات اإلص   /       اإلباحية

                استخدام املرتزقة  /                                          عـلى التمـتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان      
                                                          كوسـيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب         

   ١٥   ٦٨-  ٦٤ ................................................            يف تقرير املصري

                                                         السـكن الالئـق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي           
          رب الوطنية                       حقوق اإلنسان والشركات ع /               احلق يف التعليم   /     مناسب

                   تعزيز ومحاية حقوق    /                                     وغريهـا من مؤسسات األعمال التجارية     
   ١٦   ٧٥-  ٦٩ .......                                           اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

   ١٧   ٧٨-  ٧٦ ...................................................           الفقر املدقع

   ١٧   ٨٢-  ٧٩ ...................................                      األطفال والرتاعات املسلحة

   ١٨   ٨٥-  ٨٣ ...............................................             التضامن الدويل

   ١٨    ١٢٧-  ٨٦ ...............................................                التقارير القطرية - ٢
   ١٨   ٨٨-  ٨٦ ......................................................       الصومال

   ١٩   ٩٢-  ٨٩ ..........................................................   وبا ك
   ١٩   ٩٥-  ٩٣ ....................    ١٩٦٧                                األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

   ٢٠   ٩٩-  ٩٦ .......................................................       كمبوديا
   ٢٠    ١٠٣-   ١٠٠ ..........................................................    هاييت

   ٢٠    ١٠٧-   ١٠٤ ............................                               مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
   ٢١    ١١١-   ١٠٨ ......................................................       بوروندي
   ٢١    ١١٤-   ١١٢ .........................................................      ميامنار

   ٢٢    ١١٨-   ١١٥ .......................................................       السودان
   ٢٢    ١٢٢-   ١١٩ ......................................................      بيالروس
   ٢٣    ١٢٧-   ١٢٣ .........................................................      ليبرييا
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
                        ً                                         تقاريـر اإلجـراء املنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي         -   جيم  )    تابع (  -      الرابع

   ٢٤    ١٣٠-   ١٢٨ ........................ )            اإلجراء السري   ( ٣ /    ٢٠٠٠ و  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣

   ٢٤    ١٣٣-   ١٣١ ...................                                              تقارير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -   دال

                                  ثائق اليت تعدها األمانة واملفوضة                                          الـتقارير والدراسات وغريها من الو      -   هاء
                                                                   السـامية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام بطلب من          

   ٢٥    ١٣٨-   ١٣٤ ...................................................               جلنة حقوق اإلنسان

   ٢٦    ١٥٢-   ١٣٩ .................................                             متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان -   واو

                                           التحريض على الكراهية العنصرية والدينية       :    ١٠٧ / ١                   مـتابعة املقـرر     
   ٢٦  ٢  ١٤-   ١٣٩ ........................................................              وتعزيز التسامح

                                         حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي         :    ١٠٦ / ١               متابعة املقرر   
   ٢٧    ١٤٣ ..................................................                   العربية احملتلة األخرى

                                          حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية        :  ١ / ١-                  متابعة القرار دإ  
   ٢٧    ١٤٦-   ١٤٤ ..................................................................     احملتلة

                                          احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت         :  ١ / ٢-                    مـتابعة القرار دإ   
   ٢٨    ١٥٢-   ١٤٧ ........................                            العمليات العسكرية اإلسرائيلية            سببت نشوءها 

                                                                      التقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين          -   زاي
   ٢٩    ١٥٤-   ١٥٣ ......................................                            بآلية االستعراض الدوري الشامل

                                                                      التقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين          -   حاء
   ٣٠    ١٥٦-   ١٥٥ ...................................................                باستعراض الواليات

                                                                مسـائل أخـرى تتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             -   طاء
   ٣١    ١٥٨-   ١٥٧ .......................................                            املبادرات، واملقررات والقرارات
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          مبوافقة           اليت أوصي                                     مشاريع القرارات ومشاريع املقررات      -     ً أوالً
      عليها              اجلمعية العامة 

 ](A/HRC/2/L.11)درج يف التقرير النهائي ست[

                      اجمللس يف دورته الثانية،         اعتمدها       ت اليت                 القرارات واملقررا -       ً ثانياً
                                                وبيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس يف تلك الدورة

 ](A/HRC/2/L.11) ستدرج يف التقرير النهائي[

  الدورةتنظيم أعمالوجدول األعمال إقرار  -      ًثالثا 

  افتتاح الدورة ومدهتا�ألف 

      سبتمرب  /        أيلول   ١٨    من             يف الفترة        نيف   جب              األمم املتحدة                                                    عقد جملس حقوق اإلنسان دورته الثانية يف مكتب          - ١
    نظر  ا (         جلسة     ٣٠      وعقد     ).           أدنـاه    ١١    و   ١٠              الفقـرتني            ً      نظـر أيضـاً    ا   (    ٢٠٠٦          أكـتوبر    /                تشـرين األول    ٦    إىل  

A/HRC/2/SR.1-31( ) أثناء الدورة )١              .  

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

                   ربور، مفوضة األمم       ز آ       لوي  ة              ، ألقت السيد      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                 ، املعقـودة يف                      ويف اجللسـة األوىل    - ٣
  .                                                                                          املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، كلمة موجهة إىل الدورة من السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة

               يوسف باكايوكو،       السيد    دىل    ، أ    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٢            ، املعقودة يف                   الرابعة والعشرين        ويف اجللسة - ٤
  .         أمام اجمللس      ببيان                         وزير خارجية كوت ديفوار، 

 احلضور - باء

                                                                                                 حضـر الـدورة ممثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول األخرى األعضاء يف األمم                  - ٥
                                                                                                         املـتحدة، ومراقـبون عـن الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة وفلسطني، وممثلون عن الوكاالت املتخصصة،                

                                                                    غريها من الكيانات، واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري                   قليمية، و   اإل       دولية    ال       كومية    احل       نظمات    امل و
  .                                        قائمة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقرير    وترد  .        احلكومية

                                                      

                         وال تعترب هنائية إال عند       .            جلسات اجمللس                                                         ميكن إدخال تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من            ) ١ (
  .(A/HRC/2/SR.1-30/Corrigendum)                   صدور التصويب املوحد 
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  إقرار جدول األعمال-جيم 

ـ   اجل   يف   - ٦      الذي                   جدول األعمال املؤقت   يف          نظر اجمللس   ،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٨                       األوىل املعقـودة يف       ة    لس
           نظر املرفق   ا     قر،   ُ أُ      الذي                  طالع على النص     ال ل و  .              دون تصويت  (A/HRC/2/1)                 جدول األعمال     ُ   أُقر و   .              اقترحه الرئيس 

  .                األول هلذا التقرير

  تنظيم األعمال-دال 

         ، مبا يف    ه                      ، مسألة تنظيم أعمال       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨               املعقودة يف         ً    أيضاً،                          حبث اجمللس، يف جلسته األوىل     - ٧
            مشروع إطار   "                                                                        ويف اجللسة ذاهتا، أقر اجمللس اجلدول الزمين لدورته الثانية، على أساس               .     الوقت       تنظيم              ذلك طرائق   

         بعد ذلك                اجلدول الزمين              ونقح هذا     .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠   يف          املعتمد       ١٠٥ / ١          يف املقرر        يرد    "              لربنامج العمل 
  .    ٢٠٠٦     بتمرب  س /       أيلول  ١٩  يف         املعقودة           الرابعة       ة اجمللس     يف جلس

                        ع الرئيس بالنيابة عن        ّ  ، وزّ     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦               ، املعقودة يف                        التاسعة والعشرين             ويف اجللسـة   - ٨
              بصيغته املعدلة                                   ووافق اجمللس دون تصويت على نص املقرر   .A/HRC/2/L.35      املقرر    ً      ً         نصاً منقحاً ملشروع        اجمللـس  
  .              ظر الفصل الثاين ن ا                             على النص كما وافق عليه اجمللس،       لالطالع  و  .      ً شفوياً

    فيه                                      ، اقترح الرئيس مشروع مقرر، قرر         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦                                ويف اجللسـة ذاهتا، املعقودة يف        - ٩
        يف مقرر          الوارد                     إىل برنامج العمل      "                                  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان     "    عن       جزء                             اجمللس، دون تصويت، إضافة     

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ    ١٠٥ / ١     اجمللس 

                                                            ، دون تصويت، إرجاء مجيع مشاريع املقترحات املقدمة لكي ينظر فيها                           ً  اجللسة ذاهتا، قرر اجمللس أيضاً  ويف -  ١٠
  .                                      نوفمرب، قبل افتتاح دورته الثالثة مباشرة /             تشرين الثاين  ٢٧  يف                            ثانية مستأنفة للمجلس، تعقد         إىل دورة 

  اجللسات والوثائق-اء ه

  .                      رت هلا كل اخلدمات الالزمة        ِّ  جلسة وفِّ  ٣٠  ،       أعاله ١            كر يف الفقرة                ُ عقد اجمللس، كما ذُ -  ١١

    ٢٧               ، املعقودة يف                 السابعة عشرة                 سبتمرب، واجللسة    /        أيلول   ٢٥               ، املعقودة يف                    الثانية عشرة                وكانـت اجللسة   -  ١٢
  .                         مل تترتب عليهما آثار مالية                ، جلستني إضافيتني     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

  .                                  العامة يف الفصل األول من هذا التقرير       اجلمعية               بأن تعتمدها                            ترد مشاريع املقررات اليت أوصي و -  ١٣

                   أقرت بتوافق اآلراء،                                 اجمللس، وكذلك بيانات الرئيس اليت            اعتمدها                                       وترد نصوص القرارات واملقررات اليت       -  ١٤
  .                            يف الفصل الثاين من هذا التقرير

  .                بصيغته املعتمدة                                                  ويتضمن املرفق األول جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس -  ١٥
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                                                                         ملا يترتب على قرارات ومقررات اجمللس وبيانات الرئيس من آثار إدارية                                رفق الثاين تقديرات              ويتضمن امل  -  ١٦
  .                           وأثار على امليزانية الربناجمية

  .                                                                ويتضمن املرفق الرابع قائمة بالوثائق الصادرة للدورة الثانية للمجلس   .                               ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -  ١٧

     مارس  /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠    مة                           تنفيذ قرار اجلمعية العا    -       ً رابعاً
  "               جملس حقوق اإلنسان "       املعنون       ٢٠٠٦

  عرض للحالة الراهنة مقدم من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان�ألف 

                   ربور، مفوضة األمم       ز آ       لوي  ة         مت السيد     ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨                                 يف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف         -  ١٨
  .                                                  للحالة الراهنة ألنشطتها وأنشطة مفوضية حقوق اإلنسان          ً نسان، عرضاً                      املتحدة السامية حلقوق اإل

    وا    وطرح         ببيانات                            أدىل املذكورون فيما يلي                      يف اجللسة ذاهتا،                                                 وأثـناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك،         -  ١٩
  :                        أسئلة على املفوضة السامية

                        ردن وإندونيسيا وباكستان                      أذربيجان واألرجنتني واأل  :              األعضاء يف اجمللس         التالية              الـدول     و     ممـثل   ) أ ( 
                                                                      وبنغالديش وبريو ومجهورية كوريا وسري النكا وسويسرا والفلبني وفنلندا           )  ي                                 بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالم     (
             وكندا وكوبا؛  )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (

          ونيبال                             السودان والعراق وكولومبيا     :                       األعضاء يف األمم املتحدة            التالية                    ن عـن الـدول       و        املراقـب   ) ب ( 
                          والواليات املتحدة األمريكية؛

                         املراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                 املراقب عن فلسطني؛  ) د ( 

     حلقوق       اآلسيوي                             منظمة العفو الدولية، واملنتدى  :                               ن عن املنظمات غري احلكومية التالية و        املراقـب     ) ه ( 

        الدولية     ركة   احل                            ة للشؤون الفكرية والثقافية و                      ركة الكاثوليكية الدولي  احل           النيابة عن       ً     ً    متحدثاً أيضاً ب (         والتنمية         اإلنسان
  .                                                     ، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ) "          اكس رومانا ب "            الكاثوليكيني       للطالب 

  .                  مت مالحظاهتا اخلتامية                                                        ّ ويف اجللسة ذاهتا، ردت املفوضة السامية على األسئلة املطروحة وقّد -  ٢٠

 ١/١٠٢ ملقرر اجمللس                        ًاءات اخلاصة اليت حبثت وفقا  تقارير املكلفني باإلجر�باء 

  التقارير املواضيعية- ١

         املهاجرون /                            الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي /                                                                 العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب

      املعين      اخلاص        املقرر ، ني               م السيد دودو دي    ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٨                               يف اجللسـة الثانـية، املعقودة يف    -  ٢١
          تقاريره ،    تعصب    من     بذلك     يتصل    وما       األجانب  ه      وكـر           العنصـري            والتميـيز            للعنصـرية           املعاصـرة           باألشـكال 
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) E/CN.4/2006/16  و Add.1  و Add.2  و Add.2/Corr.1  و Add.3-4 ؛ و    E/CN.4/2006/17 ؛ و    E/CN.4/2006/54(  .  وأدىل      
  .            ً                                            بارها بلداناً معنية ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة    باعت                                            ممثلو االحتاد الروسي والربازيل وسويسرا واليابان 

        بالسكان                                            ، رئيس ومقرر فريق اخلرباء العامل املعين                     ليسا كاساندا                 م السيد بيتر                     ّ          ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ       -  ٢٢
       املراقب       وأدىل      ).Add.1 و  E/CN.4/2006/19 (                                                                   املنحدرين من أصل أفريقي، تقرير الدورة اخلامسة للفريق العامل          

  .                 البعثة ذي الصلة       تقرير    خبصوص      ببيان               ً      ً   باعتبارها بلداً معنياً          بلجيكا   عن

                  للمهاجرين، تقريره        اإلنسان     حبقوق     املعين     اخلاص      املقرر                 خورخي بوستامانيت،         م السيد                  ّ ويف اجللسة ذاهتا، قّد -  ٢٣
) E/CN.4/2006/73  و Add.1  و Add.2.(      ببيان عن تقرير                ً      ً    باعتبارها بلداً معنياً                      بوركينا فاسو                املراقـب عن        وأدىل                  

  .               البعثة ذي الصلة

                                          ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد  و                 ذلك، أدىل املذكور    أعقب                             ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٢٤
  :   ندا ا            والسيد كاس ني         والسيد دي          بوستامانيت 

                  ونيسيا وأوروغواي                                           أذربيجان واألرجنتني واألردن وأملانيا وإند       :               األعضاء يف اجمللس           التالية                 ممـثلو الدول      ) أ ( 
                  بالنيابة عن االحتاد  (                                                 وبولندا وبريو والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا       )                                     بالنـيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي      (            وباكسـتان   

              ومايل واملكسيك؛  )                                             االنضمام إىل االحتاد األورويب ومها بلغاريا ورومانيا                    اللذين يف سبيلهما إىل                 األورويب والبلدين 

                                            أرمينيا وإسبانيا وشيلي والنرويج ونيكاراغوا؛   :                    األعضاء يف األمم املتحدة        التالية            عن الدول         املراقبون  ) ب ( 

                                            منظمة العفو الدولية، ورابطة التعليم العاملي،    :                                              املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية التالية       ) ج ( 
            الفرنسيسكان      هيئة    ، و )     الدويل  "    ريث      بناي ب "                بالنيابة عن جملس       ً     ً   متحدثاً أيضاً  (                                 واجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية 

         بالنيابة       ً     ً   متحدثاً أيضاً    (        اهلندية    "             توباي أمارو  "          ، وحركة    )            حقوق اإلنسان          مرصد               بالنيابة عن       ً     ً   متحدثاً أيضاً    (         الدولية  
                                                                                    ، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية، وحركة مناهضة            )                        عـن جملس السلم العاملي    

  .                    صداقة فيما بني الشعوب                  العنصرية وتوطيد ال

                             على األسئلة املطروحة وقدموا                                                    السيد بوستامانيت والسيد ديني والسيد كاساندا                                 ويف اجللسـة ذاهتـا، رد        -  ٢٥
  .               مالحظاهتم اخلتامية

  .     ً         ممارسةً حلق الرد                             مجهورية إيران اإلسالمية ببيان          املراقب عن      ، أدىل      ً  أيضاً             ويف اجللسة ذاهتا -  ٢٦

              السكان األصليني /             قضايا األقليات /           غري الطوعي                      حاالت االختفاء القسري أو

                                           م السيد ستيفن تويب، عضو الفريق العامل           ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                                  يف اجللسـة الثالثة، املعقودة يف        -  ٢٧
    ).Corr.1 و  Add.1    و E/CN.4/2006/56 (                                                              االت االختفاء القسري أو غري الطوعي، تقرير الفريق العامل           حب        املعـين   

  .                ببيان عن التقرير              ً      ً   باعتبارها بلداً معنياً          كولومبيا                وأدىل املراقب عن 

                                                  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، تقريرها               مكدوغال،                     مـت السيدة غاي                      ّ        ويف اجللسـة ذاهتـا، قدّ      -  ٢٨
) E/CN.4/2006/74.(   
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           واحلريات                                       املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان                 ستافنهاغن،       لفو   و             م السيد رود                   ّ      ويف اجللسـة ذاهتا، قدّ     -  ٢٩
                           إكوادور وجنوب أفريقيا             وأدىل ممثال     ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/78 (        تقريره                     للسـكان األصليني،               األساسـية   

  .                   البعثات ذات الصلة   رير ا               ببيانات بشأن تق                ً        باعتبارها بلداناً معنية           نيوزيلندا           املراقب عن  و

                                  ي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة          ن فيما يل و                 ذلك، أدىل املذكور    أعقب                             ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٣٠
  :                           والسيد ستافنهاغن والسيد تويب      دوغال    ماك

                                               األرجنتني وإندونيسيا وبريو واجلزائر وسري النكا        :               ألعضاء يف اجمللس             التالـية                    ممـثلو الـدول       ) أ ( 
           بيلهما إىل              اللذين يف س                                         بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدين       (                                                    وسويسـرا وغواتـيماال وفرنسـا والفلبني وفنلندا         
                                        وكندا وماليزيا واملغرب واملكسيك واليابان؛  )                                             االنضمام إىل االحتاد األورويب ومها بلغاريا ورومانيا

                  ومجهورية كوريا             اإلسالمية      إيران        مجهورية            أرمينيا و   :                يف األمم املتحدة                            الـدول التالية األعضاء               مراقـبو     ) ب ( 
                                                   نرويج والنمسا ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية؛                                                الشعبية الدميقراطية والدامنرك وشيلي وكوستاريكا وال

       البحوث                                        منظمة العفو الدولية، ومؤسسة أعمال         :                                             املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
                                           بني األديان، والفريق العامل الدويل لشؤون                                                                            املـتعلقة بالسكان األصليني وسكان اجلزر، والرابطة الدولية للتعاون          

        األقليات                      التجمع الدويل حلقوق        ، و  )                                         بالنيابة عن اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود           ً     ً   متحدثاً أيضاً    (        األصليني            السـكان   
                        والدينية واللغوية وغريها        اإلثنية                                                              عن الطائفة البهائية الدولية، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات              ً  بالنيابة أيضاً  (

         ، وحركة   )                                                 شكال التمييز العنصري والعنصرية، وباكس رومانا                                                      مـن األقلـيات، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أ        
                                              بالنيابة عن املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان             ً     ً  متحدثاً أيضاً  (                                                     مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب        

      الدويل                      بني األديان، واالحتاد                                                                               والشـبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، والرابطة الدولية للتعاون                       والتنمـية،   
                                                                                 والدينية واللغوية وغريها من األقليات، وحركة التصاحل الدولية، وباكس رومانا،                  اإلثنية                        حلماية حقوق األقليات    

   ).                          ، واحلزب الراديكايل عرب الوطين       املهددة              ومجعية الشعوب 

      طروحة                                                والسيد ستافنهاغن والسيد تويب على األسئلة امل          ال                                              ويف اجللسة ذاهتا، رد كل من السيدة ماكدوغ        -  ٣١
  .                      وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

                الفلبني واليابان     ممثال                                    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية و         املراقب عن      ، أدىل      ً    أيضـاً                   ويف اجللسـة ذاهتـا    -  ٣٢
          ببيان ثان         اليابان     ممثل                                    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية و                 كل من املراقب عن        وأدىل    .                ممارسة حلق الرد             ببـيانات   

  . د            ممارسة حلق الر

               ً املشردون داخلياً /                                 ً القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     نطاق                  حاالت اإلعدام خارج 

                                            م السيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص املعين           ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                                يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       -  ٣٣
    ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/53 (                                 ً                 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تقريره              نطاق                        حبـاالت اإلعدام خارج     

  .                                                        باعتبارمها بلدين معنيني ببيانني بشأن تقريري البعثتني املعنيتني             النكا ونيجرييا               وأدىل ممثال سري
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          ألمني العام  ا          كالني، ممثل       فالتر             ، قدم السيد     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٩            ، املعقودة يف      ً  أيضاً                     ويف اجللسـة الـرابعة    -  ٣٤
                 البوسنة واهلرسك            املراقبون عن     وأدىل     ).Add.1-7 و  E/CN.4/2006/71 (         ، تقريره                                 ً املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  .                   البعثات ذات الصلة   رير ا               ببيانات بشأن تق                ً        باعتبارها بلداناً معنية                                         وجورجيا والسودان وصربيا وكرواتيا ونيبال 

                   وا أسئلة على السيد                        ن فيما يلي ببيانات وطرح و                 ذلك، أدىل املذكور    أعقب                             ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٣٥
  :                  ألستون والسيد كالني

                                               االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإندونيسيا       :                األعضاء يف اجمللس             التالـية                    ممـثلو الـدول       ) أ ( 
                                  وسري النكا وسويسرا والصني وغواتيماال   )                            بالنيابة عن اجملموعة األفريقية      ً  متحدثاً  (                          وباكستان وبنغالديش واجلزائر 

                وكندا وماليزيا؛  )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب     ً  تحدثاً  م (                والفلبني وفنلندا 

                                     أرمينيا وأستراليا وألبانيا وإيران       :                       األعضاء يف األمم املتحدة              التالـية                              املراقـبون عـن الـدول         ) ب ( 
                              وليختنشتاين والنرويج والنمسا؛

                لتنمية، والشبكة   وا        اإلنسان      حلقوق        اآلسيوي        املنتدى  :        التالية        احلكومية   غري        املنظمات   عن         املراقبون  ) ج ( 
                                     نيابة عن االحتاد الدويل حلماية حقوق            ً     ً   متحدثاً أيضاً    (       اإليدز   /                                                      القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري      

                                          حقوق اإلنسان، واملؤسسة البوذية الدولية،           مرصد      ، و  )                                      والدينية واللغوية وغريها من األقليات              اإلثنـية              األقلـيات   
                         العامل الثالث وحركة   -                               بالنيابة عن مركز أوروبا          ً     ً  متحدثاً أيضاً  (            ب وحتريرها                                     والـرابطة الدولـية حلقوق الشعو     

  .              ، وباكس رومانا )      الشعوب    بني      فيما         الصداقة        وتوطيد          العنصرية        مناهضة

                كالني على األسئلة       السيد         ألستون و            ، رد السيد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠                           ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف  -  ٣٦
  .          ما اخلتامية                    املطروحة وقدما مالحظاهت

           واملراقب عن                  سري النكا والفلبني     ممثال         جورجيا و                    ل اجلزائر واملراقب عن                                ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممـث        -  ٣٧
  .                             زمبابوي ببيانات ممارسة حلق الرد

                                     االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال /              العنف ضد املرأة

                                    مت السيدة ياكني إرتورك، املقررة اخلاصة     ّ ، قّد ٦   ٢٠٠      سبتمرب  /        أيلول   ٢٠                               يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف       -  ٣٨
                      املراقبان عن أفغانستان      وأدىل     ).Add.1-5 و  E/CN.4/2006/61 (          ، تقريرها                  وأسبابه وعواقبه                      املعنية بالعنف ضد املرأة

  .    عثات                                                                 ً                               ومجهورية إيران اإلسالمية وممثال االحتاد الروسي واملكسيك، باعتبارها بلداناً معنية، ببيانات بشأن تقارير الب

            سيما النساء                 جتار باألشخاص، ال                         ، املقررة اخلاصة املعنية باال ى د                 ُ مت السيدة سيغما ُه     ّ ا، قّد   ذاهت        يف اجللسة  و -  ٣٩
                باعتبارمها بلدين                         البوسنة واهلرسك ولبنان            املراقبان عن     وأدىل     ).Add.1-3 و  E/CN.4/2006/62 (                 واألطفال، تقريرها 

  .  تني               ي البعثتني املعني          بشأن تقرير             معنيني ببيانني 

    ٢٠                                                     ذلك، والذي دار يف اجللستني اخلامسة والسادسة املعقودتني يف     أعقب                             ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٤٠
ُ    ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة إرتورك والسيدة ُهدى و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول                                                           :  
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                                      روسي واألرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي            الحتاد ال  ا  :                األعضاء يف اجمللس           التالية                   ممـثلو الـدول       ) أ ( 
                 اللذين يف سبيلهما                                   بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدين  (                                                       والربازيل وبنغالديش واجلزائر وسويسرا والفلبني وفنلندا      

                               وكندا واملغرب وهولندا واليابان؛  )                                             االنضمام إىل االحتاد األورويب ومها بلغاريا ورومانيا   إىل 

                                                أستراليا وآيسلندا وبيالروس وتايلند واجلمهورية       :                يف األمم املتحدة           التالية                لدول األعضاء    ا       ن عن        راقبو  امل  ) ب ( 
                                                                                                 الدومينيكية والسودان وشيلي وكوستاريكا وليختنشتاين والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛ 

         بالنيابة       ً     ً   متحدثاً أيضاً  (    لية                       منظمة الفرنسيسكان الدو  :        التالية        احلكومية   غري        املنظمات   عن         املراقبون  ) ج ( 
                             حقوق اإلنسان، وجلنة البلدان          مرصد                                                 ، والتحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء، و       )                 رصد حقوق اإلنسان         عـن م  

                           بالنيابة عن منظمة تضامن          ً     ً   متحدثاً أيضاً    (      لطفل       ة وا                                                                  األفريقـية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأ         
                                                                               لف النسائي الدويل، واالحتاد الدويل للجامعيات، واحلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب،                     نساء أفريقيا، والتحا

                                                                 جنوب شرق آسيا، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،         -                                                   والـرابطة النسـائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ         
                                      ة، واحلركة العاملية لألمهات، واملنظمة                                                                                 واملـنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأ         

                                     لرابطة الدولية للتعاون بني األديان                    بالنيابة عن ا        ً     ً   متحدثاً أيضاً    (                                        ، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية       )                 العاملـية للنساء  
                                   اإلباحية ومجيع أشكال العنف اجلنسي                                  القضاء على البغاء واملواد            وحركة    )                                     ورابطـة سـان دييغو لألمم املتحدة      

   ).                         ائتالف مكافحة االجتار باملرأة    ً     أيضاً عن          بالنيابة  (              على أساس اجلنس    يز       والتمي

ُ          ُهدى على          السيدة                      السيدة إرتورك و    ت     ، رد     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٠                                 ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -  ٤١
   .                                       األسئلة املطروحة وقدمتا مالحظاهتما اخلتامية

  .               ممارسة حلق الرد    بيان            سنغافورة ب         املراقب عن                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل  -  ٤٢

                     استقالل القضاة واحملامني /       التعسفي      حتجاز  اال / ً اً    تعسف   أو      موجزة         بإجراءات   أو       القضاء     نطاق      خارج       اإلعدام     حاالت

                    اك، املقرر اخلاص املعين  ف    د نو ي             م السيد مانفر    ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠                           يف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -  ٤٣
                                  الصني واملراقب عن جورجيا وممثل األردن          وأدىل ممثل    ).Add.1-6   وE/CN.4/2006/6 (                        مبسـألة التعذيب، تقريره  

  .                    ببيانات بشأن التقرير                                  ً         واملراقب عن نيبال، باعتبارها بلداناً معنية، 

                                                  للفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي،        ة        املقرر  ة                                مت السيدة ليلى زروقي، الرئيس        ّ  ، قدّ     ذاهتا             ويف اجللسـة     -  ٤٤
  .                                         باعتبارمها بلدين معنيني ببيانني بشأن التقرير                     جنوب أفريقيا وكندا  ال       وأدىل ممث   ).Add.1-3   وE/CN.4/2006/7 (        تقريرها 

                                                                         ندرو ديسبوي، املقرر اخلاص املعين مبسألة استقالل القضاة واحملامني، تقريره               ليا         م السيد     ّ  ، قدّ          ً  ذاهتا أيضاً           يف اجللسة    -  ٤٥
) E/CN.4/2006/52و   Add. 1و   Corr.1  Add.1/و   Add.2-4.(   ر باعتبارها بلداً معنياً ببيان عن التقرير               وأدىل ممثل إكوادو                 ً      ً                .  

           ة املعقودة   ع                                                        ذلك، والذي دار يف اجللسة السادسة ويف اجللسة الساب             أعقب                                  ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي       -  ٤٦
           سيدة زروقي       اك وال ف                                            ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد نو و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢١  يف 

  :             والسيد ديسبوي
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                                                األرجنتني وإندونيسيا وأوروغواي والربازيل وتونس        :               األعضاء يف اجمللس           التالية                   ممـثلو الـدول       ) أ ( 
           االنضمام إىل                     اللذين يف سبيلهما إىل                                        بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدين       (                                      واجلزائـر وسويسـرا والصني وفنلندا       

             وكوبا ومايل؛   )      مانيا                            االحتاد األورويب ومها بلغاريا ورو

                                أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية    :                    األعضاء يف األمم املتحدة          التالـية          الـدول          ن عـن          راقـبو   امل  ) ب ( 
  ؛                                            ونيوزيلندا وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية         والنرويج                                                    وبيالروس والدامنرك وشيلي والعراق وليختنشتاين والنمسا 

                 الرابطة الدولية                                    جلنة األصدقاء العاملية للتشاور، و      :  ة               احلكومية التالي                              املراقـبون عن املنظمات غري        ) ج ( 
             بالنيابة عن        ً     ً   متحدثاً أيضاً    (                                                                            بني األديان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان                  للتعاون  

  .                              واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  )                         الطائفة البهائية الدولية

ـ              ويف اجللسـة     -  ٤٧                                                         ك والسيدة زروقي والسيد ديسبوي على األسئلة املطروحة          فا            السيد نو           كل من       ، رد  ا     ذاهت
   .                       وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

           وإندونيسيا            ممثال الصني           ، أدىل       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١      يف           املعقودتني                                  ويف اجللسـتني السابعة والثامنة،       -  ٤٨
   .               ت ممارسة حلق الرد           ألردن ببيانا ا    ممثل                       مجهورية إيران اإلسالمية و          املراقب عن  و

                   حرية الرأي والتعبري /                    حرية الدين أو املعتقد

                                                                    جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، تقريرها                           مت السيدة أمساء                     ّ    يف اجللسة السابعة، قدّ    -  ٤٩
) E/CN.4/2006/5 و    Add.1-4(  .         لداناً معنية،                 ، باعتبارها ب                                                     وأدىل ممـثلو أذربيجان وسري النكا وفرنسا ونيجرييا         ً     

   .                     ببيانات بشأن التقرير

         والتعبري،       الرأي     حرية  يف    احلق      ومحاية       بتعزيز     املعين     اخلاص                            م السيد أمبيي ليغابو، املقرر                 ّ ويف اجللسة ذاهتا، قّد -  ٥٠
    ).Add.1   وE/CN.4/2006/55 (       تقريره 

    ٢١                      الثامنة املعقودتني يف                                              ذلك، والذي دار يف اجللستني السابعة و           أعقب                                  ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي       -  ٥١
  :               والسيد ليغابو    انغري                                              ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة جاه و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

                                                               إندونيسيا وباكستان وبريو وتونس واجلزائر واجلمهورية التشيكية وغانا   :                         ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  ) أ ( 
                                                                 وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا؛   )      ألورويب                   بالنيابة عن االحتاد ا (        وفنلندا 

                                       أرمينيا ومجهورية إيران اإلسالمية وكرواتيا    :                    األعضاء يف األمم املتحدة        التالية       الدول      ن عن      راقبو  امل  ) ب ( 
                                          وكينيا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛

                  عن االحتاد العاملي       ً  أيضاً            بالنيابة   (                        رابطة التعليم العاملي      :   ية            كومية التال                                  املراقـبون عـن املنظمات غري احل        ) ج ( 
         بالنيابة  (                      نة احلقوقيني الدولية     جل         اإليدز، و  /                                                                  ، والشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري         )                  لليهودية التقدمية 

                         ، ومجعية الشعوب املعرضة                      ومراسلون بال حدود                                           ، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية،     )     إلنسان                   عـن مرصد حقوق ا          ً   أيضـاً 
   ).                                                                            عن حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب وحركة التصاحل الدولية             ً بالنيابة أيضاً (      للخطر 
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    على                          جاهانغري والسيد ليغابو                  ، ردت السيدة      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                   ويف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -  ٥٢
   .                       وقدما مالحظاهتما اخلتامية               األسئلة املطروحة 

  .                    ببيانني ممارسة حلق الرد           سنغافورة                    ممثل كوبا واملراقب عن                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل  -  ٥٣

                  يف خليج غوانتانامو             حالة احملتجزين 

                 ، رئيسة ومقررة    ي                      مت السيدة ليلى زروق       ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                  يف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -  ٥٤
                          الذي اشتركت يف إعداده مع (E/CN.4/2006/120)                        التعسفي، التقرير املشترك          باالحتجاز   عين  امل         العـامل          الفـريق 

            املقرر اخلاص                   مانفريد نوفاك،                                                        املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، والسيد           ،              ندرو ديسبوي   يا          السـيد ل  
                                     الإنسانية أو املهينة، والسيدة أمساء                             العقوبة القاسية أو ال                                                            املعـين مبسـألة التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو          

  يف            كل إنسان                          املقرر اخلاص املعين حبق        ،                                                                   املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، والسيد بول هنت                انغري،     جاه
  .                      الصحة البدنية والعقلية                          التمتع بأعلى مستوى ممكن من

  .  ً      ً                   داً معنياً ببيان عن التقرير            باعتبارها بل                          الواليات املتحدة األمريكية          املراقب عن     وأدىل  -  ٥٥

                                           ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة  و                 ذلك، أدىل املذكور    أعقب                             ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٥٦
  :                  جاهانغري والسيد هنت             اك، والسيدة ف                             زروقي والسيد ديسبوي والسيد نو

   عن           بالنيابة (                     سرا والصني وفنلندا                                إكوادور وبريو واجلزائر وسوي     :                             ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      ) أ ( 
                 وكوبا وماليزيا؛   )             االحتاد األورويب

                  ومجهورية كوريا             اإلسالمية      إيران           مجهورية    :                       األعضاء يف األمم املتحدة            التالية            الدول        ن عن      راقبو  امل  ) ب ( 
  ؛                          مجهورية فنـزويال البوليفارية                    الشعبية الدميقراطية و

          عن االحتاد      ً  أيضاً            بالنيابة   (                      نة احلقوقيني الدولية     جل  :  ة   الي                   غري احلكومية الت     ات                     املراقـب عـن املنظم      ) ج ( 
   ).           حقوق اإلنسان      ومرصد                           الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 

                     جاهانغري على األسئلة                                                                  ، ردت السيدة زروقي والسيد ديسبوي والسيد نوفاك والسيدة            ذاهتا             ويف اجللسـة     -  ٥٧
   .                               املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

                  حالة املدافعني عن    /         يف الغذاء      احلق   /                              من الصحة البدنيـة والعقليـة        ممكن                    تع بأعلى مستوى           يف التم        إنسان              حـق كـل     
             حقوق اإلنسان

                                    م السيد بول هنت، املقرر اخلاص املعين حبق     ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢                           يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف  -  ٥٨
   Corr.1    و E/CN.4/2006/48 (            ة، تقريره                          الصحة البدنية والعقلي                                 التمتع بأعلى مستوى ممكن من                      كـل إنسـان يف      

  .                ببيان عن التقرير              ً      ً   باعتبارها بلداً معنياً          أوغندا          املراقب عن     وأدىل    ).Add. 1-2 و
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  E/CN.4/2006/44 (                                               ن زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، تقريره  ا         م السيد ج                 ّ ويف اجللسة ذاهتا، قّد -  ٥٩
   .        التقرير                                    باعتبارمها بلدين معنيني ببيانني بشأن       واهلند،           غواتيماال  ال       وأدىل ممث   ).Add.1-2 و

                املدافعني عن حقوق      حبالة                                                     مت السيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية                  ّ ويف اجللسة ذاهتا، قّد -  ٦٠
  ،           والعاشرة                   ويف اجللستني التاسعة  ).Add.2-5   وAdd.1/Corr.1 and 2   وAdd.1   وE/CN.4/2006/95 (                  اإلنسـان، تقريرها  

           املراقب عن   و                  وممثل عن نيجريا                إسرائيل                            ممثل الربازيل واملراقب عن        أدىل     ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢             املعقودتني يف   
  .       معنية             ً بلداهنم بلداناً           باعتبار ،                          فلسطني ببيانات بشأن التقرير

      سبتمرب  /  ول     أيل  ٢٢                                              ذلك، والذي دار يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        أعقب                                  ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي       -  ٦١
  :      جيالين ة                       هنت والسيد زيغلر والسيد                                           ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد و            ، أدىل املذكور    ٢٠٠٦

                                                 األرجنتني وأملانيا وإندونيسيا وباكستان والربازيل       :                األعضاء يف اجمللس             التالـية                    ممـثلو الـدول       ) أ ( 
                                      ومجهورية كوريا وسري النكا وسويسرا وغانا   )       فريقية                     بالنيابة عن اجملموعة األ (                              وبنغالديش وبريو واجلزائر واجلزائر 

  ؛        واملغرب                              والكامريون وكندا وكوبا وماليزيا  )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (                والفلبني وفنلندا 

                                    مجهورية ترتانيا املتحدة والسودان وشيلي   :       املتحدة     األمم  يف       األعضاء            ل التالـية        الـدو      عـن            املراقـبون   ) ب ( 
                                                                                    لكسمربغ وليختنشتاين والنرويج والنمسا ونيكاراغوا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية؛                      وكوستاريكا وكولومبيا و

                            منظمة األمم املتحدة لألغذية       :          التالية                                                     املراقـب عن الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة         ) ج ( 
          والزراعة؛

                               ة، ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ                        نظمة العفو الدولي   م  :                                            املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       ) د ( 
                                                               عن املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية واملنظمة العاملية ملناهضة              ً بالنيابة أيضاً (                              املعين باملرأة والقانون والتنمية 

                          واالحتاد الدويل لرابطات                                                     وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء،                                   ، وجلنة احلقوقيني الكولومبية،    )       التعذيب
     مرصد                                                    ، واالحتاد الدويل للقلم، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، و )     ً  أيضاً                       بالنيابة عن باكس رومانا (         اإلنسان     حقوق

  .                                                     العمل الدويل من أجل حقوق املرأة، واملنظمة العاملية للمرأة

                            اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف   :                                                 املراقـبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التالية   )  ه  ( 
  ؛ )                                                   عن جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             ً  بالنيابة أيضاً  (    غرب   امل

       السيدة            زيغلر و                هنت والسيد              ، رد السيد      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                                     ويف اجللسـة العاشـرة، املعقودة يف         -  ٦٢
   .                  ا مالحظاهتم اخلتامية و                            جيالين على األسئلة املطروحة وقدم

     وممثل           كولومبيا              املراقب عن           والصني و   )                               بالنيابة عن اجملموعة األفريقية    (        اجلزائر     ل                           ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممث     -  ٦٣
  .    الرد     ة حلق             ببيانات ممارس          إندونيسيا 
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                              سياسات اإلصالح االقتصادي والديون      آثار  /             املواد اإلباحية                                           بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف 
                                                       استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة        /   سان                                             اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلن      

                             ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

             بغاء األطفال                بيع األطفال و         مبسألة                        ، املقرر اخلاص املعين          بيتيت                       م السيد خوان ميغيل      ّ ّد ق   ،      ذاهتا            يف اجللسـة     -  ٦٤
                               ويف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة    ).Add. 1-3   وE/CN.4/2006/67 (         ، تقريره                               واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  .            بشأن التقرير                                ، باعتبارمها بلدين معنيني، ببيانني                   ألبانيا واليونان           املراقبان عن      ، أدىل     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥  يف 

   و،  ه                       أندرو نياموايا مود    ز                م السيد برنارد      ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                                        يف اجللسـة الثانية عشرة، املعقودة يف         و -  ٦٥
                                                           والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،           ي                                                 بري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصاد        اخل

  .              ً      ً                   باعتبارها بلداً معنياً ببيان عن التقرير           موزامبيق          املراقب عن     وأدىل    )Add.1   وE/CN.4/2006/46 (       تقريره 

                              مت السيدة أمادا بينافيديس دي      ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦     تمرب    سب /        أيلول   ٢٥                      ة عشرة، املعقودة يف         لـث                  ويف اجللسـة الثا    -  ٦٦
                                                                                                               برييز، رئيسة الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب               

          املراقب عن                                 ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل إكوادور و   ).Add.1   وE/CN.4/2006/11 (                           يف تقرير املصري، تقرير الفريق 
  .       التقرير                                     ، باعتبارمها بلدين معنيني، ببيانني بشأن  س      هندورا

                                    ثانية عشرة والثالثة عشرة املعقودتني يف  ل                   الذي دار يف اجللستني ا و       ذلك،     أعقب                           وأثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٦٧
  و  ه           والسيد مود       يتيت                                                     ن فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد ب         و              ، أدىل املذكور      ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول    ٢٥

  :                    دة بينافيديس دي برييز     والسي

                                             االحتاد الروسي واألرجنتني وإكوادور وأوروغواي        :               األعضاء يف اجمللس             التالـية                    ممـثلو الـدول       ) أ ( 
                   وكوبا ومايل واملكسيك   )                           بالنيابة عن االحتاد األورويب   (                                                        وباكستان وبنغالديش وبريو وسري النكا والفلبني وفنلندا      

           واليابان؛ 

                                        سلوفينيا والسودان والعراق وكوستاريكا       :                       األعضاء يف األمم املتحدة        لية      التا          الدول        ن عن      راقبو  امل  ) ب ( 
                          والواليات املتحدة األمريكية؛

                  بالنيابة عن جملس    (        اهلندية    "             توباي أمارو  "      حركة    :                                              املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
  ،                               الدولية للدفاع عن األطفال       ركة      عن احل     ً  أيضاً            بالنيابة   (                                      ، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب       )     ً   أيضاً                السـلم العاملي  

                 ، ومؤسسة القمة                                   واملؤسسة الدولية لكفالة األطفال                                                                والتحالف النسائي الدويل، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة،        
     تحدة                عن مرصد األمم امل    ً  أيضاً          بالنيابة  (                                ، ومجعية الشابات املسيحية العاملية  )                               للمرأة، واحلركة العاملية لألمهات  ية     العامل

   ).         املسيحية ن                            والتحالف العاملي جلمعيات الشبا

  و  ه                 ، رد السيد مود       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                                                            ويف اجللسـتني الثانـية عشرة والثالثة عشرة املعقودتني يف            -  ٦٨
   .                                                                    والسيدة بينافيديس دي برييز على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما اخلتامية
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           والشركات  ن          حقوق اإلنسا /             احلق يف التعليم /                ستوى معيشي مناسب                     عنصر من عناصر احلق يف م ك            السكن الالئق 
                                               تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق  /          التجارية                                 عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

              مكافحة اإلرهاب

          ملقرر اخلاص    ، ا      كوثاري              م السيد ميلون     ّ ، قّد    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥                                يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف  -  ٦٩
  Add.1-3   وE/CN.4/2006/41 (                                              عنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، تقريره  ك            السكن الالئق       املعين ب

            اإلسالمية،     إيران                كمبوديا ومجهورية             أستراليا و             املراقـبون عن                        ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل      ).E/CN.4/2006/118 و
  .                    ببيانات بشأن التقرير                ً         باعتبارها بلداناً معنية، 

                                                 ، املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، تقريره                 فييالوبوس                             م السـيد فرينـور مونيوث                        ّ          ويف اجللسـة ذاهتـا، قـدّ       -  ٧٠
) E/CN.4/2006/45و   Add.1(  .   باعتبارها بلداً معنياً ببيان بشأن التقرير           بوتسوانا          املراقب عن                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل                   ً      ً              .  

                                                          وغي، املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان                         م السيد جون ر       ّ  ، قدّ      ً   أيضاً                ويف اجللسة ذاهتا   -  ٧١
   ).E/CN.4/2006/97 (         تقريره           التجارية                                رب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال   ع        والشركات

                                                                                 م السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات                             ّ    ويف اجللسة ذاهتا، قدّ    -  ٧٢
           املراقب عن                   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل   .  )Add.1-2   وE/CN.4/2006/98 (                        ق مكافحة اإلرهاب، تقريره              األساسية يف سيا

  .                ً      ً                      ، باعتبارها بلداً معنياً، ببيان بشأن التقرير     تركيا

      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥                             اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف                    ذلك، والذي دار يف     أعقب                           وأثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٧٣
                              ن فيما يلي ببيانات وطرحوا      و              ، أدىل املذكور      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                        ابعة عشرة املعقودة يف                   واجللسة الر      ٢٠٠٦

  :                       السيد روغي والسيد شاينني   و                مونيوث فييالوبوس       والسيد        كوثاري       السيد           أسئلة على 

                                                   االحتاد الروسي واألرجنتني وأملانيا وإندونيسيا وبنغالديش  :              األعضاء يف اجمللس        التالية            ممثلو الدول   ) أ ( 
  )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (                                                                       وبريو وتونس واجلزائر ومجهورية كوريا والسنغال وسويسرا والصني وفرنسا وفنلندا 

                                                                              وكندا وكوبا واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ 

                               إيران اإلسالمية والربتغال وبلجيكا        مجهورية    :                    األعضاء يف األمم املتحدة        التالية       الدول      ن عن      راقبو  امل  ) ب ( 
  ؛        واليمن                                                                                    وسلوفينيا و شيلي وكوستاريكا وليختنشتاين والنرويج ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية

                             الثالث، وجلنة األصدقاء العاملية       العامل  -  ا      أوروب     مركز  :                                       املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  ) ج ( 
                املعين حبقوق السكن     ركز   امل     عن              ً بالنيابة أيضاً (             حقوق اإلنسان         ومرصد              للموئل،                                 للتشـاور، واالئـتالف الـدويل     

         والرابطة    ،   )                      عن جملس السلم العاملي       ً  أيضاً            بالنيابة   (        اهلندية    "             توباي أمارو  "       وحركة     ، )     اإلخالء                   ومكافحـة عمليات    
                                رابطات حقوق اإلنسان، والرابطة                                                                       بني األديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واالحتاد الدويل ل                          الدولية للتعاون   

          للمرأة   ة                                                          العمل الدويل من أجل حقوق املرأة، ومؤسسة القمة العاملي             رصد                                       الدولـية حلقوق الشعوب وحتريرها، وم     
             واجمللس الدويل                                      وهيئة التضامن للنساء األفريقيات،                                                   عن جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية،           ً  أيضاً             النـيابة    ب (
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                          آسيا، والرابطة النسائية  ي                                                           يل للجامعيات، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق                       للمرأة، واالحتاد الدو  
  . ) ة                                         الدولية للسلم واحلرية، ومنظمة زونتا الدولي

        ومونيوث        كوثاري             ، رد السادة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦                                            ويف اجللسـة الـرابعة عشـرة، املعقـودة يف         -  ٧٤
   .                                 ة املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية                                فييالوبوس وروغي وشاينني على األسئل

  .               ني ممارسة حلق الرد                        زمبابوي وكمبوديا ببيان           املراقبان عن      ، أدىل     ذاهتا         ويف اجللسة  -  ٧٥

            الفقر املدقع

                                 م السيد أرجون سينغوبتا، اخلبري         ّ  ، قدّ     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                                        يف اجللسـة السابعة عشرة، املعقودة يف         -  ٧٦
           املراقب عن     وأدىل   .  )Add.1   وE/CN.4/2006/43 (                              اإلنسان والفقر املدفع، تقريره                              املسـتقل املعـين مبسألة حقوق     

  .              ً      ً                   باعتبارها بلداً معنياً ببيان عن التقرير   ،                       الواليات املتحدة األمريكية

                                             ، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة     ذاهتا              ذلك يف اجللسة     أعقب                           وأثناء احلوار التفاعلي الذي  -  ٧٧
  :       ينغوبتا           على السيد س

                                                     ألبانيا وإندونيسيا والربازيل وبريو والسنغال والصني         :               األعضاء يف اجمللس           التالية                   ممـثلو الـدول       ) أ ( 
                                                             والكامريون وكوبا ومايل واملغرب واململكة العربية السعودية واهلند؛   )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (                والفلبني وفنلندا 

         إكوادور؛  :              األمم املتحدة يف                ة العضو التالية      الدول   عن      راقب   امل  ) ب ( 

                     سكن ومكافحة عمليات          قوق ال        املعين حب      ركز    امل  :                                                املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية         ) ج ( 
             ً  بالنيابة أيضاً  (               العامل الرابع -                                                                          خالء، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، واحلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني   اإل

   ).                                                                 ، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب                جمللس الدويل للمرأة    عن ا

   .                                                                         ويف اجللسة ذاهتا، رد السيد سينغوبتا على األسئلة املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية -  ٧٨

            اعات املسلحة رت          األطفال وال

                   مت السيدة راديكا     ّ قّد   ،      ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٩                                                 يف اجللسـة احلاديـة والعشـرين، املعقـودة يف            -  ٧٩
                        الذي أعدته السيدة كارين       تقرير   ال                                                                     كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، 

  . )E/CN.4/2006/66 (     بو -    شام 

                                                                       ذلك، أدىل املذكورون فيما يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة               أعقب                               وأثناء احلوار التفاعلي الذي      -  ٨٠
  :         ماراسوامي  كو

                                               االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وسري النكا         :              ألعضاء يف اجمللس           لتالية ا                   ممـثلو الـدول ا      ) أ ( 
        وكندا؛   )                         بالنيابة عن االحتاد األورويب (                وسويسرا وفنلندا 
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                   أستراليا والسودان؛  :                                       الدولتني التاليتني العضوين يف األمم املتحدة     ن عن      راقبا  امل  ) ب ( 

                                                   نظمة التنمية التعليمية الدولية، ومنظمة الشمال       م  :                                 املنظمات غري احلكومية التالية                  املراقـبون عن    ) ج ( 
                        عن مرصد األمم املتحدة،        ً  أيضاً            بالنيابة   (                                                                      واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومجعية الشابات املسيحية العاملية          

   ).         التعذيب                                 املسيحية، واملنظمة العاملية ملناهضة ن                                                                    والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، والتحالف العاملي جلمعيات الشبا

ّ   رّدت              اجللسة ذاهتا،   ويف -  ٨١   .       اخلتامية                                سوامي على األسئلة وأبدت مالحظاهتا ا              السيدة كومار 

  .          ً                                               ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل سري النكا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد     اجللسة    ويف -  ٨٢

        الدويل       التضامن

           حممد رزقي     رودي        السيد    قام  ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤            املعقودة يف                    السابعة والعشرين،     اجللسة   يف - ٣ ٨
   ).E/CN.4/2006/96 (       تقريره       بتقدمي                                              اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، 

  :                                                          ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد رزقي               الذي أعقب ذلك          التفاعلي     احلوار        وأثناء - ٤ ٨

            باسم االحتاد   (            وفنلندا    ،             وإندونيسيا  ،           وإكوادور  ،       األرجنتني  :                          الدول األعضاء يف اجمللس         ن عن     ممثلو  ) أ ( 
       وكوبا؛  )       األورويب

  .                                  الدولية حلقوق اإلنسان وباكس رومانا     اخلدمة  :   تني          غري حكومي ني          عن منظمت ن ا     مراقب  ) ب ( 

  .     تامية                                                 ذاهتا، رد السيد رزقي على األسئلة وأبدى مالحظاته اخل     اجللسة    ويف - ٥ ٨

  القطريةالتقارير -٢

        الصومال

          املستقل      اخلبري                        السيد غامن النجار،        قام   ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                               الرابعة عشرة، املعقودة يف             اجللسـة    يف -  ٨٦
  .(A/HRC/2/CRP.2)        تقريره         ، بتقدمي                                                   املعني من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

ِ                             لذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا             التفاعلي ا     احلوار        وأثناء -  ٨٧        أسئلة                                    
  :                على السيد النجار

  ؛ )                 باسم االحتاد األورويب (          وفنلندا      جيبويت  :         يف اجمللس   وين    عض  تني        عن دول ن   ممثال  ) أ ( 

  .          ة األمريكية                والواليات املتحد ،          والسودان ،       إيطاليا  :       املتحدة                      ن الدول األعضاء يف األمم  ع         مراقبون  ) ب ( 

ّ                                                 ذاهتا، رّد السيد النجار على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف -  ٨٨         .  
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      كوبـا

          املمثلة   ،          ستني شانيه  ي             السيدة كر      قامت   ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦                               الرابعة عشرة، املعقودة يف             اجللسـة    يف -  ٨٩
        تقريرها        بتقدمي               يف كوبا،          اإلنسان                                                                           الشخصـية للمفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان املعنـية حبالـة حقوق                

E/CN.4/2006/33)(  .  ًببيان بشأن التقرير ،                            ً      ً  وأدىل ممثل كوبا، باعتباره بلداً معنيا                    .  

      سبتمرب  /     أيلول    ٢٦                                     اجللسة اخلامسة عشرة، املعقودة يف          خالل                               التفاعلي الذي أعقب ذلك،           احلوار          وأثـناء  -  ٩٠
ِ                                         ، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على ال    ٢٠٠٦   :       شانيه    سيدة          

     باسم  (          وفنلندا  ،       والصني ،         واجلزائر ،         وأملانيا ،        الروسي     االحتاد  :                         عن الدول األعضاء يف اجمللس     ممثلون  ) أ ( 
   ؛  )            االحتاد األورويب

           ومجهورية   ،          وبيالروس  ،                      مجهورية إيران اإلسالمية    :       املتحدة                               عن الدول األعضاء يف األمم              مراقبون  ) ب ( 
  .                                    وفييت نام والواليات املتحدة األمريكية ، ي       وزمبابو   ،                        كوريا الشعبية الدميقراطية

  .               مالحظاهتا اخلتامية      وأبدت          األسئلة   لى                          ذاهتا، ردت السيدة شانيه ع     اجللسة    ويف -  ٩١

  .          ً                                           ذاهتا أيضاً، أدىل ممثل كوبا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد     اجللسة    ويف -  ٩٢

     ١٩٦٧          منذ عام      احملتلة             الفلسطينية       األراضي

ّ                                        ، قّدم السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص            ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٦    وم               املعقودة ي         اجللسـة    يف -  ٩٣         حبالة      املعين   
   ). A/HRC/2/5 و  E/CN.4/2006/29 (            ، تقريريه       ١٩٦٧                                                        حقـوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام          

  .              بشأن التقرير      ببيانني                                                      وأدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني، بوصفهما بلدين معنيني، 

ِ                                       ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا              أعقب                   التفاعلي الذي         احلوار   ل     وخـال  -  ٩٤                             
  :                  على السيد دوغارد     أسئلة

                منظمة املؤمتر       باسم (                                 إكوادور، وإندونيسيا، وباكستان      :                              عن الدول األعضاء يف اجمللس            ممـثلون   ) أ ( 
  )                 االحتاد األورويب      باسم (                           زائر، والسنغال، وفنلندا                  وتونس، واجل           وبنغالديش،                         ، والبحرين، والربازيل،     )        اإلسـالمي 

                                                                     ومايل، وماليزيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية، واهلند، واليابان؛      وكوبا،       وكندا، 

                                            مجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية       :       املتحدة                    األعضاء يف األمم          الدول        ون عن         املراقـب   ) ب ( 
  .       ألمريكية ا                         السورية، والواليات املتحدة 

  .                                                        ذاهتا، رد السيد دوغارد على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف -  ٩٥
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        كمبوديا

      حقوق     الة   حب                                                     السيد ياش غاي، املمثل اخلاص لألمني العام املعين             قام                 ً          اخلامسـة عشرة أيضاً،             اجللسـة    يف -  ٩٦
                                      املراقب عن كمبوديا، البلد املعين،          وأدىل   ). Add.1 و  E/CN.4/2006/110 (        تقريره         بتقدمي                         اإلنسـان يف كمبوديا،     

  .                  ببيان بشأن التقرير

       أسئلة               ببيانات وطرحوا         التالون                                                      التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون      احلوار        وأثناء -  ٩٧
  .  يا            على السيد غا

    حتاد        باسم اال (                         ومجهورية كوريا، وفنلندا         بنغالديش،  :                               عـن الـدول األعضاء يف اجمللس           ممـثلون   ) أ ( 
                                               لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛      املتحدة                 ، وكندا، واململكة  )      األورويب

  .                                  نيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية  :       املتحدة         يف األمم    وين    عض  تني        عن دول ن ا     مراقب  ) ب ( 

ّ                                              ذاهتا، رّد السيد غاي على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية     اجللسة    ويف -  ٩٨         .  

  .                                    كمبوديا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد         املراقب عن          ً        ذاهتا أيضاً، أدىل    لسة  اجل    ويف -  ٩٩

     هاييت

ّ                                    ّ       اخلامسة عشرة أيضاً، قّدم السيد لوي جوانيه، اخلبري املستقل املعّين من      اجللسة   يف -   ١٠٠                         العام واملعين حبالة حقوق     األمني                 ً   
  .         التقرير    بشأن                       اييت، البلد املعين، ببيان    ه  عن            وأدىل املراقب    ). E/CN.4/2006/115 (                      اإلنسان يف هاييت، تقريره 

       سبتمرب /     أيلول    ٢٧                                                                     التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف                   احلـوار           وأثـناء  -   ١٠١
ِ                                                   ، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد جوانيه    ٢٠٠٦           :  

                                          الربازيل، وبريو، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا    و        األرجنتني،  :                         عن الدول األعضاء يف اجمللس     ممثلون  ) أ ( 
                  وكندا، ونيجرييا؛ ، )      األورويب           باسم االحتاد  (

  .                             شيلي والواليات املتحدة األمريكية  :       املتحدة         يف األمم    وين    عض  تني        عن دول  ان     مراقب  ) ب ( 

ّ                              ذاهتا، رّد السيد جوانيه على األسئلة وأ     اجللسة    ويف -   ١٠٢   .                  دى مالحظاته اخلتامية ب        

  .          ً                                                  ذاهتا أيضاً، أدىل املراقب عن هاييت ببيان يف إطار ممارسته حق الرد   لسة  اجل    ويف -   ١٠٣

               الدميقراطية               كوريا الشعبية      مجهورية

ّ                    ، قّدم السيد فيتيت         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                               السادسة عشرة، املعقودة يف           اجللسة   يف -   ١٠٤          املقرر    ن، ر   ربو ا    مونت   
     وأدىل    ). E/CN.4/2006/35 (           تقريره              الدميقراطية،       شعبية                                                        اخلـاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا ال         

  .         التقرير    بشأن        ببيان      املعين،                                                 املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، البلد 
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             وطرحوا أسئلة                                                                       التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات     احلوار        وأثناء -   ١٠٥
   :                     على السيد مونتاربورن

                                           وبريو، ومجهورية كوريا، والصني، وفنلندا                إندونيسيا،  :                              عن الدول األعضاء يف اجمللس            ممـثلون   ) أ ( 
                   وكوبا، واليابان؛      وكندا،  ،  )                 باسم االحتاد األورويب (

  .                                                وزمبابوي، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية         أستراليا،  :                             عن دول أعضاء يف األمم املتحدة       مراقبون  ) ب ( 

ّ                                                     ذاهتا، رّد السيد مونتاربورن على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية   لسة  اجل    ويف -   ١٠٦         .  

                  يف إطار ممارسة          ببيانني                                                                    ، أدىل املراقب عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وممثل الصني                  أيضا        ذاهتا      اجللسة    ويف -   ١٠٧
ٍ                              وأدىل ببيان ثاٍن يف إطار ممارسة حق الرد املراقب   .        حق الرد   .                                 الشعبية الدميقراطية وممثل اليابان              مجهورية كوريا  عن             

        بوروندي

ّ                           السادسة عشرة أيضاً، قّدم السيد آكيش أوك            اجللسة   يف -   ١٠٨              اإلنسان يف       حقوق                              ال، اخلبري املستقل املعين حبالة       و                  ً   
  .         التقرير    بشأن                                          وأدىل املراقب عن بوروندي، البلد املعين، ببيان   . (E/CN.4/2006/109)                بوروندي، تقريره 

ِ                              التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاِركون التالون ببيانات وطرحوا    وار  احل        وأثناء -   ١٠٩        أسئلة                                               
  : ال و             على السيد أوك

           باسم االحتاد  (          ، وفنلندا  )                    باسم اجملموعة األفريقية   (      اجلزائر  :                           عن الدول األعضاء يف اجمللس         ممـثلون   ) أ ( 
       وكندا؛  )       األورويب

  .                                          بلجيكا، والسودان، والواليات املتحدة األمريكية  :       املتحدة     األمم                     عن الدول األعضاء يف        مراقبون  ) ب ( 

ّ             ذاهتا، رّد السيد أوك     اجللسة    ويف -   ١١٠   .                                  ال على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية و        

  .          ً                                                    ذاهتا أيضاً، أدىل املراقب عن بوروندي ببيان يف إطار ممارسة حق الرد     اجللسة    ويف -   ١١١

       ميامنار

              حبالة حقوق       املعين           ً                                                      ة ذاهتا أيضاً، قدم السيد باولو سريجيو بينهريو، املقرر اخلاص                          السادسة عشر       اجللسة   يف -   ١١٢
  .         التقرير    بشأن     بيان  ب                            ميامنار، بصفته البلد املعين،   عن            وأدىل املراقب    ). E/CN.4/2006/34 (                       اإلنسان يف ميامنار تقريره 

    ٢٧                          والسابعة عشرة، املعقودتني يف                                      الذي أعقب ذلك، يف اجللستني السادسة عشرة          التفاعلي        احلوار        وأثناء -   ١١٣
  :                             وطرحوا أسئلة على السيد بينهريو                                ، أدىل املشاركون التالون ببيانات    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

            باسم االحتاد   (                           وبريو، والصني، وفنلندا             باكستان،  :                                    عـن الـدول األعضـاء يف اجمللس               ممـثلون   ) أ ( 
            واليابان؛      واهلند،                   ، وكندا، وماليزيا،  )      األورويب
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  .                                              أستراليا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية  :       املتحدة                         عن الدول األعضاء يف األمم   ون     مراقب  ) ب ( 

ّ                                           السابعة عشرة أيضاً، رّد السيد بينهريو على األسئلة وأبدى مالحظاته      اجللسة    ويف -   ١١٤   .       اخلتامية                  ً   

        السودان

                  السودان تقريرها  يف                الة حقوق اإلنسان                                                   ذاهتا، قدمت السيدة سيما مسر، املقررة اخلاصة املعنية حب     اجللسة   يف -   ١١٥
E/CN.4/2006/111)(  .   التقرير    بشأن                                 ً   السودان، بصفته البلد املعين، بياناً   عن             وألقى املراقب          .   

       أسئلة       وطرحوا                                                                       التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات     احلوار        وأثناء -   ١١٦
  :             على السيدة مسر

           باسم منظمة  (                             واألرجنتني، واألردن، وباكستان          أذربيجان،  :                       عن الدول األعضاء يف اجمللس       ممثلون  ) أ ( 
          والسنغال،                                            ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، ومجهورية كوريا،  )                   باسم اجملموعة العربية (           ، والبحرين  )            املؤمتر اإلسالمي

                      غرب، واهلند، واليابان؛                             ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، وامل )                 باسم االحتاد األورويب   (       وفنلندا       والصني، 

  ،  )                      باسم كندا ونيوزيلندا   (          أستراليا    :          املتحدة     األمم                                    عـن الـدول األعضاء يف منظمة                  مراقـبون   ) ب ( 
            األمريكية؛      املتحدة                        وبيالروس، ومصر، والواليات 

  .       األفريقي      االحتاد   :                        عن منظمة حكومية دولية   ممثل  ) ج ( 

   .                      وأبدت مالحظاهتا اخلتامية                                 ذاهتا، ردت السيدة مسر على األسئلة      اجللسة    ويف -   ١١٧

  .          ً                                                    ذاهتا أيضاً، أدىل املراقب عن السودان ببيان يف إطار ممارسة حق الرد     اجللسة    ويف -   ١١٨

       بيالروس

       اخلاص      املقرر                           ، قدم السيد أدريان سيفرين،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧                          الثامنة عشرة، املعقودة يف      اجللسة   يف -   ١١٩
                                        وأدىل املراقب عن بيالروس، بصفته البلد        .  )E/CN.4/2006/36 (        تقريره                                         املعـين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس        

  .       التقرير      بشأن            املعين، ببيان 

       أسئلة       وطرحوا                                                                       التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات     احلوار        وأثناء -   ١٢٠
  :                على السيد سيفرين

            باسم منظمة   (                                   الروسي، وإندونيسيا، وباكستان        حتاد  اال  :                              عن الدول األعضاء يف اجمللس            ممـثلون   ) أ ( 
             ، واجلمهورية   )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                           وبريو، وتونس، واجلزائر             وبولندا،                ، وبـنغالديش،     )                 املؤمتـر اإلسـالمي   

       واهلند؛                                  ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب،  )                 باسم االحتاد األورويب (        وفنلندا                 والصني، وغانا،  ،        التشيكية

                                            مجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية       :       املتحدة                               عن الدول األعضاء يف األمم        ن        مراقـبو   ) ب ( 
  .                                                                  الدميقراطية، والسودان، وليتوانيا، والواليات املتحدة األمريكية واليمن       الشعبية                       السورية، ومجهورية كوريا 
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   .   ية                                             السيد سيفرين على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتام         ّ  ذاهتا، رّد     اجللسة    ويف -   ١٢١

  .                                   ل اجلزائر ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ث مم      ، أدىل      ً  أيضاً      ذاهتا     اجللسة    ويف -   ١٢٢

       ليبرييا

        آباكا،                         ، قدمت السيدة شارلوت         ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                                  احلادية والعشرين، املعقودة يف             اجللسـة     ويف -   ١٢٣
     وأدىل   .  )(E/CN.4/2006/114         تقريرها                                                                           اخلـبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا،         

  .         التقرير    بشأن                                  ليبرييا، بصفته البلد املعين، ببيان   عن       املراقب 

       وطرحوا                                                                                    التفاعلي الذي أعقب ذلك، خالل اجللسة ذاهتا، أدىل املشاركون التالون ببيانات                احلوار        وأثناء -   ١٢٤
  :                  على السيدة آباكا     أسئلة

                   ، وغانا، وفنلندا    )                      باسم اجملموعة األفريقية   (            واجلزائر       بريو،  :                              عن الدول األعضاء يف اجمللس          ممثلون  ) أ ( 
                                                    ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ )      األورويب           باسم االحتاد  (

   .                  املتحدة األمريكية       الواليات  :                            عن دولة عضو يف األمم املتحدة     مراقب  ) ب ( 

   .                    بدت مالحظاهتا اخلتامية أ    لة و      األسئ  لى                          ذاهتا، ردت السيدة آباكا ع     اجللسة    ويف -   ١٢٥

        ببيانات      أدىل                         ، ويف اجللسة الثامنة عشرة،     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦                        اخلامسة عشرة املعقودة يف      اجللسة    ويف -   ١٢٦
  :                                     مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية

  ، (Freedom House)               ً              بالنيابة أيضاً عن بيت احلرية (          الدولية      الوسط    يي                             العفو الدولية، وحركة دميقراط     منظمة 
         اإلنسان،         حقوق       مرصد    ، و           بيت احلرية                                ، ورابطة النساء الكوبيات، و     )            عرب الوطين             الـراديكايل          واحلـزب   

  ،  )              السلم العاملي   جملس             ً      بالنيابة أيضاً عن   (                                                               واجمللـس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحركة توباي آمارو اهلندية          
                                 اإلنسان، ومكتب السلم الدويل،         حلقوق            الدولية       العصبة                                            واالحتـاد الـدويل لرابطات حقوق اإلنسان، و       

                                           واالحتاد التحرري العاملي، وحركة مناهضة             املتحدة،                                                 وحـركة الشـباب والطالب الدولية لنصرة األمم         
                                           حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم                   ً       بالنيابة أيضاً عن     (           الشعوب     بني                           العنصرية وتوطيد الصداقة    

          والتحالف                                                   سلم واحلرية، والتحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية،             الدولية لل        النسائية                 املتحدة، والرابطة 
                     التضامن مع شعوب          ومنظمة                                      ، واالحتاد الوطين للحقوقيني الكوبيني،       )                                العاملي جلمعيات الشابات املسيحية   

                           اآلسيوية للشعوب األصلية          الشبكة             ً       بالنيابة أيضاً عن     (                                                     آسـيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وباكس رومانا        
   .                                           حقوق اإلنسان واالحتاد العاملي لنقابات العمال    مرصد                             ، واحلزب الراديكايل عرب الوطين، و )      لقبلية  وا

                          تايلند ببيان يف إطار               املراقب عن         ، أدىل       ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول    ٢٨                                       ويف اجللسة التاسعة عشرة، املعقودة يف        -   ١٢٧
  .             ممارسة حق الرد
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            س االقتصادي            ً                املنشـأ وفقاً لقراري اجملل                        تقاريـر اإلجـراء      -     جيم
  )            اإلجراء السري   ( ٣ /    ٢٠٠٠ و  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣          واالجتماعي 

  )   ٤٨- د (    ١٥٠٣                                 ً                                    يف تقارير اإلجراء السري املنشأ وفقاً لقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي       اجمللس     نظر -   ١٢٨
  ة                              سبتمرب، وأثناء جلسته الثالث    /     أيلول    ٢٥                               أثناء جلسته احلادية عشرة يف      ُ       ُعقدا             مغلقني،            اجـتماعني       ، يف    ٣ /    ٢٠٠٠ و

   ٣ /    ٢٠٠٠                                        من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ٧      ً           ، وفقاً للفقرة        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢             والعشرين يف   
         اإلسالمية           ً                                                    وكان معروضاً على اجمللس حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران             .     ٢٠٠٠       يونيه   /      حزيران    ١٦       املؤرخ  

   .                      وقريغيزستان وأوزبكستان

      قد      اجمللس                     ، أعلن الرئيس أن         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢            املعقودة يف                          الرابعة والعشرين،           اجللسـة     ويف -   ١٢٩
  .                         املقرر، انظر الفصل الثاين  نص           ولالطالع على   .                                                   قرر عدم مواصلة نظره يف حالة حقوق اإلنسان يف قريغيزستان

ـ   وذ -   ١٣٠      ماعي     واالجت                             من قرار اجمللس االقتصادي       ٩                              ً                 أعضاء اجمللس بأنه ينبغي هلم وفقاً للفقرة                 الرئـيس    ر َّ  كَّ
                     سرية أو إىل ما قد         مقررات                                                                                ، عـدم اإلشارة يف املناقشة العلنية إىل ما يتخذ مبقتضى القرار املذكور من                ٣ /    ٢٠٠٠

  .                    يتصل به من مواد سرية

  تقارير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- دال

      رئيس    ت،     سوي            يد مارك بو        م الس  ا    ، ق     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧   ي  ـ       ودة ف ـ                        الثامنة عشرة، املعق        اجللسة   يف -   ١٣١
   ةـ         الفرعي ةـ      اللجن   ي رـ     تقري      بتقدمي            وق اإلنسان، ـ     ة حقـ                      ة الفرعية لتعزيز ومحايـ                           الدورة الثامنة واخلمسني للجن

) E/CN.4/2006/2-E/CN.4/Sub.2/2005/44  و A/HRC/2/2-A/HRC/Sub.1/58/36( .  

    ٢٨                      ة عشرة املعقودتني يف                                      اجللستني الثامنة عشرة والتاسع       خالل                        الـذي أعقـب ذلك               الـنقاش           وأثـناء  -   ١٣٢
  :  يت  سو                         وطرحوا أسئلة على السيد بو                                ، أدىل املشاركون التالون ببيانات    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

     باسم  (                                       الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وباكستان      االحتاد  :                         عن الدول األعضاء يف اجمللس     ممثلون  ) أ ( 
            باسم االحتاد   (              صني، وفنلندا     ال                  زائر، وزامبيا، و                          وبنغالديش، وبريو، واجل            والربازيل،   ،   )                          مـنظمة املؤمتـر اإلسـالمي     

                                           ، وكندا، واملكسيك، ونيجرييا، واهلند واليابان؛ )      األورويب

                                    إيران اإلسالمية والواليات املتحدة           مجهورية  :                   يف األمم املتحدة      وين     عض   تني            عـن دول    ن ا       مراقـب   ) ب ( 
          األمريكية؛

       الشبكة                  بالنيابة أيضا عن  (                ملعاهدات اهلنود           اجمللس الدويل  :        التالية             غري احلكومية  ة          عن املنظم     مراقب  ) ج ( 
   ).                                     والقبلية واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية      األصلية               اآلسيوية للشعوب 

  .                                   يت على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية  سو          السيد بو                  ً    ّ   الثامنة عشرة أيضاً، رّد     اجللسة    ويف -   ١٣٣
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     مانة                                                     والدراسـات وغريهـا من الوثائق اليت تعدها األ                   الـتقارير  -     هاء
                     اإلنسان واألمني العام     حلقوق                 املفوضية السامية و      امية   الس        واملفوضة 

       اإلنسان                 بطلب من جلنة حقوق 

           يف خمتلف    ،    ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                                عشرة والعشرين املعقودتني يف             التاسعة                     اجمللس، يف اجللستني          نظـر  -   ١٣٤
        السامية   ّ      املّتحدة       األمم                       حلقوق اإلنسان، ومفوضية                             ، ومفوضة األمم املتحدة السامية      العامة     مانة   األ       أعدهتا             التقارير اليت 

      يونيه  /         حزيران   ٣٠              اإلنسان يف        حقوق             عتمدته جلنة    ا         الذي      ١٠٢ / ١                             ً                حلقـوق اإلنسان واألمني العام، وفقاً للمقرر        
                                               جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان من تقارير     حتيله          يف كل ما      للنظر "                        خـالل جلستها األوىل،         ٢٠٠٦

   ".  ها              متأخرة عن موعد

         التقارير       بشأن               إىل اجمللس                     عن آخر التطورات                       السامية معلومات          املفوضة                             اجللسـتني ذاتيهما، قدمت        ويف -   ١٣٥
  :        ة أمساؤهم               الضيوف التالي        املتكلمون                        اجمللس إىل بيانات ألقاها       واستمع  .              السالفة الذكر

                       ة وبصفته عضو جملس أمناء                                         رئيس جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاص     بصفته       ربورن،  ا            فيتيت مونت     السيد 
         سريجيو       باولو                                                                             املتحدة للتربعات لفائدة التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛ والسيد                األمم         صـندوق   

                              املوجه ضد األطفال؛ والسيد      ف ن   الع                                                                      بيـنهريو، بصفته اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام لتويل دراسة            
                               األصليني؛ والسيد خوان لويس           للسكان            ق التربعات                                   ، بصفته رئيس جملس أمناء صندو      ف و ري            ناديـر بيك  

                         ا، بصفتها املستشارة اخلاصة  خ                    والسيدة راشيل ماين        املشتركة؛                                        ابور، بصفته نائب رئيس وحدة التفتيش        ّ الّر
    ردو  ا                                                                  بني اجلنسني والنهوض بأوضاع املرأة؛ والسيدة كارمان ماريا غاي                 باملساواة                         لألمـني العـام املعنية      

   .        املرأة   وضع       سة جلنة             بصفتها رئي  س، ا      هريناند

                                                        غواتيماال ومراقبون عن أفغانستان، وأوزبكستان، واجلمهورية    ممثل      ، أدىل      ً  أيضاً                     اجللسـتني ذاتـيهما     ويف -   ١٣٦
   .              بشأن التقارير          ببيانات  ،                         ً        وكولومبيا، بصفتها بلداناً معنية     وقربص،                 العربية السورية، 

  :                                 هما، أدىل املشاركون التالون ببيانات                 خالل اجللستني ذاتي    ذلك،                    املناقشة اليت أعقبت       وأثناء -   ١٣٧

                      واألرجنتني، وإكوادور،           وأذربيجان،              االحتاد الروسي،   :                                عـن الدول األعضاء يف اجمللس             ممـثلون   ) أ ( 
                                        ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر      )         اإلسالمي      املؤمتر             باسم منظمة    (                 غواي، وباكستان    و       ، وأور  ا           وإندونيسـي 

  ،       األورويب           باسم االحتاد  (                                                 هورية مولدوفا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفنلندا      ، ومج  )        األفريقية                باسـم اجملموعة     (
       مجهورية   -                   للعضوية يف االحتاد      ان                                      بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشح    -         إليه                          اللذين يف طور االنضمام      ن   ي        والـبلد 

            والبلدان           واالنتساب،       تقرار   االس                   اليت هي يف عملية       ً                 فضالً عن البلدان      ،       كرواتيا و                                   مقدونـيا اليوغوسـالفية السابقة      
                           ، وكندا، وكوبا، واملغرب،     )                األسود وصربيا       واجلبل                      والبوسنة واهلرسك،     ،                      ألبانيا، وأوكرانيا  -        احملتملة          املرشـحة   

          واليابان؛                  واملكسيك، ونيجرييا، 

                              إيران اإلسالمية، والربتغال،           ومجهورية          أرمينيا،    :                                      عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة               مراقـبون   ) ب ( 
                                   وكولومبيا، ونيوزيلندا، واليونان؛           وكوستاريكا،                                  غافورة، والسويد، وشيلي، وكرواتيا،    وسن



A/HRC/2/L.10 
Page 26 

 

                                                          املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، احلركة          :                                  مراقبون عن املنظمات غري احلكومية      ) ج ( 
          ق اإلنسان،                                                                      ً                      الدولـية مـن أجـل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، ومنظمة العمل معاً من أجل حقو       

             ً              بالنيابة أيضاً عن املنظمة     (                                                                                      ومنظمة العفو الدولية، وحركة دميقراطيي الوسط الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبيني           
                                                                                       ، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، ومرصد حقوق اإلنسان، والرابطة الدولية للتعاون بني            )                        العاملية ملناهضة التعذيب  

                                                                         ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واملعهد الدويل لدراسات                                        األديـان، وجلنة احلقوقيني الدولية،    
                                                                                                            عـدم االحنـياز، واالحتـاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز                

  .                  املي لنقابات العمال                                                                          والعنصرية، واالحتاد الدويل للشباب االشتراكي، واالحتاد التحرري العاملي، واالحتاد الع

                                                                                                             ويف اجللسـتني ذاتيهما، أدىل ممثل اجلزائر ببيان يف إطار ممارسة حق الرد، وأدىل كذلك ببيانات مراقبون عن                   -   ١٣٨
            وأدىل ببيان    .                                                                                                     أرمينيا، وقربص، وكولومبيا، وممثلون عن اجلمهورية التشيكية، وغواتيماال، واملغرب واملراقب عن تركيا           

  .                                                                            ً  الرد ممثال اجلزائر واملغرب وأدىل املراقبان عن قربص وتركيا ببيانيني يف ذلك اإلطار أيضاً                   ثان يف إطار ممارسة حق

  متابعة مقررات جملس حقوق اإلنسان�واو 

                                                      التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح  :    ١٠٧ / ١             متابعة املقرر 

    ٣٠          املؤرخ      ١٠٧ / ١       ً               ، ووفقاً ملقرر اجمللس       ٠٦  ٢٠       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                      يف اجللسـة الثامـنة، املعقـودة يف          -   ١٣٩
                                                                                        ، قامت السيدة مهر خان وليامس، نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بتقدمي تقرير                 ٢٠٠٦         يونـيه    /        حزيـران 

                                                              ، وقدمت السيدة أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية          )A/HRC/2/6 (                                 املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان      
                                                                                        والسيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره                               الديـن أو املعتقد،     

   ).A/HRC/2/3 (                                                  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بتقدمي تقريرمها املشترك 

          ، وأثناء      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                                                         وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة الثامنة املعقودة يف             -   ١٤٠
                                                               ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة على السيدة             ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                           جللسة التاسعة املعقودة يف      ا

   :                                  وليامس والسيدة جاهانغري والسيد ديني

            باسم منظمة   (                                             أذربيجان، واألرجنتني، وإندونيسيا، وباكستان       :                                  ممثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
          ، وكندا،   )                   باسم االحتاد األورويب   (                                                             لـربازيل، وبولندا، واجلزائر، والسنغال، وسويسرا، وفنلندا          وا  )                  املؤمتـر اإلسـالمي   

                                                                                                       وماليزيا، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛

                                بانيا، وأستراليا، ومجهورية إيران             أرمينيا، وإس  :                                            مراقـبون عـن الدول األعضاء يف األمم املتحدة      ) ب ( 
                                                                اإلسالمية، وبلجيكا، وتركيا، وكوستاريكا، والواليات املتحدة األمريكية؛

                        مراقب عن الكرسي الرسويل؛  ) ج ( 

                            مراقب عن منظمة فرسان مالطة؛  ) د ( 
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  ً  ضاً            بالنيابة أي (         ً                      العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان     :                                             مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية          ) ه ( 
        ، وجلنة   )                                       باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     (                            ، ورابطة التعليم العاملي      )                                     عـن جلـنة الدفاع عن حقوق اإلنسان       

  .                                                                     األصدقاء العاملية للتشاور، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ومرصد األمم املتحدة

                              سيد ليني على األسئلة وأبدوا                          ً                                                    ويف اجللسـة التاسعة أيضاً، ردت السيدة وليامس، والسيدة جاهانغري وال           -   ١٤١
  .               مالحظاهتم اخلتامية

   .                                                                  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املراقب عن فييت نام، ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -   ١٤٢

                                                       حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  :    ١٠٦ / ١             متابعة املقرر 

                                   ، أدىل ببيان السيد جون دوغارد،          ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                                               ويف اجللسـة الثانية والعشرين، املعقودة يف       -   ١٤٣
     ١٠٦ / ١      ً            ، وفقاً ملقرر اجمللس     ١٩٦٧                                                                   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

   ).      أعاله  ٩٣            انظر الفقرة     ). (A/HRC/2/5 (              ، بشأن تقريره     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠      املؤرخ 

                                           حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة  :  ١ / ١-                متابعة القرار دإ

   ٦          املؤرخ    ١ / ١-      ً                  ، وفقاً لقرار اجمللس دإ        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                                         يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف        -   ١٤٤
                                                                                          ، قام السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية                  ٢٠٠٦       يوليه   /     متـوز 

                                                       ويف اجللسة ذاهتا، قدم مراقبون عن إسرائيل واجلمهورية          .                                   بتقدمي تقرير عن آخر التطورات         ١٩٦٧               تلة منذ عام      احمل
   .                                     ً                               العربية السورية وفلسطني بصفتها بلداناً معنية بيانات بشأن ذلك التقرير

  :                                                                        وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات -   ١٤٥

            باسم منظمة   (                                       االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان       :                                    ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                                                     ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، والسنغال، والصني، وفنلندا  )                    باسم اجملموعة العربية  (             ، والبحرين    )             املؤمتر اإلسالمي 

                                            بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشحة للعضوية -       م إليه                                                   باسم االحتاد األورويب، والبلدين اللذين مها يف طور االنضما (
                                                       ً                                            تركـيا ومجهوريـة مقدونيا اليوغسالفية السابقة وكرواتيا، فضالً عن بلدان يف عملية االستقرار               -            يف االحتـاد    

                                             ، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية       ا                     ألبانيا، وأوكراني  -                                          واالنتسـاب والـبلدان املرشـحة احملتملة        
                                                                   ، وكندا، وكوبا، ومايل، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية؛ )           وفا، وصربيا    مولد

                                            مجهورية إيران اإلسالمية، واجلماهريية العربية       :                                              مراقـبون عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة         ) ب ( 
               مريكية واليمن؛                                                                             الليبية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والسودان، ومصر، والواليات املتحدة األ

                                               احلق، القانون يف خدمة اإلنسان، ومنظمة العفو         :                                             مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
                                                         ، وجملس بناي بريث الدويل، وحركة توباي أمارو اهلندية          )             ً                           بالنـيابة أيضاً عن مرصد حقوق اإلنسان       (           الدولـية   

                                                          دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومنظمة                      ، واملنظمة ال   )             ً                           بالنـيابة أيضاً عن جملس السالم العاملي       (
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             ً                                                      بالنيابة أيضاً عن احتاد املرأة الكوبية، واالحتاد الوطين للحقوقيني          (                                                تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية       
  .                                                       ، ومرصد األمم املتحدة، واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية )       الكوبيني

  . ً                                                                               اً، أدىل مراقبان عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد                 ويف اجللسة ذاهتا أيض -   ١٤٦

                                                                             احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية  :  ١ / ٢-                متابعة القرار دإ

                                 ، قدم الرئيس التقرير املرحلي        ٠٠٦ ٢       سبتمرب   /        أيلول   ٢٩                                                  يف اجللسـة الثانـية والعشـرين، املعقـودة يف            -   ١٤٧
) A/HRC/2/4 (          وألقى   .     ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١          املؤرخ    ١ / ٢-                          ً                        للجـنة التحقـيق، املنشأة وفقاً لقرار اجمللس دإ      

  .                     ً املراقب عن لبنان بياناً

      ً                            ، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان          ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤                                          ويف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف        -   ١٤٨
                                                                ، قام السيد فيليب ألستون، املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١        املؤرخ  ١ / ٢-  دإ

                                     الذي أعده برفقة السيد بول هانت،        ) A/HRC/2/7 (                                 ً                                   القضـاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بتقدمي التقرير املشترك           
                                                     كن من الصحة البدنية والعقلية، والسيد والتر كالني، ممثل                                                   املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى مم

                                                 ً                                                     األمني العام املعين حبقوق اإلنسان اخلاصة باملشردين داخلياً، والسيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق 
               اهتا، قدم السيد           ويف اجللسة ذ  .                                                                                كعنصـر مـن عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، بشأن بعثتهم إىل العراق ولبنان         

                  وأدىل املراقبان عن    .                     عن بعثته إىل لبنان     ) A/HRC/2/8 (                                                                  جون زيغلر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء تقريره التكميلي           
  .                                                                 إسرائيل ولبنان، بصفتيهما بلدين معنيني، ببيانيني بشأن ذينك التقريرين

                                                  ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات وطرحوا أسئلة                                                                وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة ذاهتا         -   ١٤٩
  :                                                                      على السيد ألستون، والسيد هانت، والسيد كالني، والسيد كوثاري والسيد زيغلر

                                                           االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان        :                                    ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                                            ، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، وسويسرا، والصني،  )                   باسم اجملموعة العربية (           ، والبحرين  )                          باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (

                                                            ، وكندا، وكوبا، وماليزيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية؛ )                 باسم االحتاد األورويب (        وفنلندا 

                                                    اإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية إيران اإلسالمية،        :                                       ممـثلون عـن الدول املراقبة يف اجمللس         ) ب ( 
                                                                                                            واجلماهرييـة العربـية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، وفلسطني، والكويت، ومصر،             

   .                         والواليات املتحدة األمريكية

                              ً                                                             ويف اجللسة السابعة والعشرين أيضاً، رد السيد ألستون، والسيد هانت، والسيد كالني، والسيد كوثاري،  -   ١٥٠
  .                  وا مالحظاهتم اخلتامية                            والسيد زيغلر على األسئلة وأبد

   .                                                              ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املراقب عن لبنان ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -   ١٥١

                             ، أدىل ببيانات مراقبون عن         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤                                              ويف اجللسـة الثامـنة والعشرين املعقودة يف          -   ١٥٢
                     بالنيابة أيضا عن جملس  (                    ندية توباي أمارو                                   مرصد حقوق اإلنسان، واحلركة اهل      :                                  املـنظمات غـري احلكومية التالية     
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                                           بالنيابة أيضا عن شبكة املنظمات العربية       (                                                      ، ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين          )             السالم العاملي 
  .                 ومرصد األمم املتحدة  )                           غري احلكومية املعنية بالتنمية

       لعضوية                                                   التقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح ا -    زاي 
                                  املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل

                            ، قام السيد حممد لوليشكي         ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                                              يف اجللسـة الـرابعة والعشرين، املعقودة يف          -   ١٥٣
                                                                                           ، نائب رئيس اجمللس بصفته ميسر الفريق العامل املعين بآلية االستعراض الدوري الشامل بتقدمي تقرير عن  )     املغرب (

   .                                                                               يف التقدم احملرز أثناء خمتلف املشاورات غري الرمسية اجلارية قبل الدورة الثانية للمجلس            آخر التطورات

  :                                                                          وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، خالل اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات -   ١٥٤

     باسم  (          وباكستان     ،   ا                                    االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإندونيسي     :                                    ممـثلون عن الدول األعضاء يف اجمللس        ) أ ( 
                                                                                       ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، واجلزائر، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والفلبني، وفنلندا           )                        مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

                                َّ               بلغاريا ورومانيا، والبلدان املرشَّحة للعضوية يف -                                                               باسـم االحتاد األورويب، والبلدين اللذين مها يف طور االنضمام إليه       (
                                                ً                                                هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، فضالً عن البلدان اليت هي يف عملية االستقرار                                   االحتـاد، تركـيا، ومج    

                                                                                                          واالنتسـاب والـبلدان املرشـحة احملتملة، ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مولدوفا     
  -                                                     والبلدان األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية                                                                          وصـربيا، والـبلدان األعضاء يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة         

         ، واهلند؛ )                   باسم اجملموعة اآلسيوية (                                                                ، والكامريون، وكندا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية  )        وآيسلندا

                                              أستراليا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وتايلند،       :                                              مراقـبون عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة         ) ب ( 
                                                                                    سنغافورة، وشيلي، وكولومبيا، وليختنشتاين، وملديف، والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛ و

             ً             بالنيابة أيضاً عن منظمة     (                    مرصد حقوق اإلنسان      :                                             مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
                         منظمة رصد العمل الدويل من                                                                             العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، و    

             ً              بالنيابة أيضاً عن اللجنة     (                             ، واالحتاد الدويل للجامعيات      )                                                        أجـل حقـوق املرأة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب        
                                                                                                               األفريقـية ملـروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، واحتاد نوادي املرأة األمريكية يف اخلارج، وهيئة التضامن                

                                                                                         د التركيب الكوكيب، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف                                      للنسـاء األفريقيات، ومعه   
                                                                                                                 صـحة املرأة والطفل، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس الدويل للمرأة،               

                                      لنسائية لعموم منطقة احمليط اهلادي، وجنوب                                                           واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن احلرة، والرابطة ا
                                                                                                                   شرقي آسيا، والرابطة الدولية ألخوات احملبة، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، واملنظمة النسائية الصهيونية              

   ية                                                                                                                   الدولـية، ومؤسسـة القمـة العاملية للمرأة، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واحلركة العامل               
  ،  )                                                                                                                 لألمهـات، واالحتـاد العـاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، واملنظمة العاملية للمرأة ومنظمة زونتا الدولية              

             ً      بالنيابة أيضاً عن    (                                                                                            والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة              
                                                  ة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري                                                                  املنـتدى اآلسـيوي حلقـوق اإلنسـان والتنمـية، والشـبك           

                                                                                                  اإليدز، ومركز الريادة العاملية النسائية، والتحالف النسائي الدويل، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط  /      املكتسب
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   ية                                                                                                             اهلـادي جنوب شرقي آسيا، وباكس رومانا، واالحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، واملنظمة العامل             
             ً            بالنيابة أيضاً عن املنتدى  (                                                       ، واالحتاد ال ياباين لنقابات احملامني، واالحتاد اللوثري العاملي  )                           للمرأة ومنظمة زونتا الدولية

                                                                                                           اآلسـيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس الدويل للمرأة اليهودية، واحلركة الدولية          
                                                                              العنصرية، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واالحتاد العاملي                                           ملناهضـة مجـيع أشكال التمييز و      

                                   ، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد      )                                                  ، واالحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية           املتحدة        األمـم            لـرابطات   
                         والتنمية، واالحتاد الدويل     نسان  اإل    قوق             ً                    بالنيابة أيضاً عن املنتدى اآلسيوي حل (                                الصداقة بني الشعوب، وباكس رومانا 

  .      املتحدة     األمم        ، ومرصد  )                                                   للجامعيات، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة

                                                                التقرير املرحلي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية         -    حاء 
                      املعين باستعراض الواليات

                         ، قام السيد توماس هوساك،     ٢٠٠٦        أكتوبر   /  ول            تشرين األ   ٣                                           يف اجللسـة اخلامسة والعشرين، املعقودة يف         -   ١٥٥
                ، والسيد بليز    )     األردن (                                            ، والسيد موسى بريزات، نائب رئيس اجمللس         )                  اجلمهورية التشيكية  (                    نائـب رئيس اجمللس     

                                                                      ، بصفتهم ميسري حلقة العمل السالفة الذكر بتقدمي تقارير عن آخر            )      سويسرا (                               غـوداي نائـب رئـيس اجمللس        
                                                                              احملرز خالل خمتلف املشاورات غري الرمسية بشأن استعراض الواليات، ومستقبل آلية                                        التطورات املسجلة يف التقدم     

ّ                             مشورة اخلرباء وإجراء الشكاوى، على التوايل، اليت جّدت قبل الدورة الثانية للمجلس                                              .  

  :                                                                          وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، خالل اجللسة ذاهتا، أدىل املتكلمون التالون ببيانات -   ١٥٦

  ،  ا                                               االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وإندونيسي      :                           عن الدول األعضاء يف اجمللس             ممـثلون     ) أ ( 
             باسم اجملموعة   (                                                 ، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتونس، واجلزائر        )                            باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي     (            وباكسـتان   

                     ، والفلبني، وفنلندا    )    شابه                                   باسم جمموعة الدول ذات املوقف املت      (                                     ، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني       )        األفريقية
             باسم اجملموعة   (                                                                      ، وكـندا، وكوبا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة العربية السعودية           )                       باسـم االحتـاد األورويب     (

       واهلند؛  )        اآلسيوية

                                          مجهورية إيران اإلسالمية، وتايلند، وسنغافورة،   :       املتحدة     األمم                            مراقـبون عن الدول األعضاء يف    ) ب ( 
                ومبيا والنرويج؛                   وشيلي، وفلسطني، وكول

                                                   املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية،         :                                             مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        ) ج ( 
             ً                                                                          بالنيابة أيضاً عن رابطة منع التعذيب، ومرصد حقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات             (                        ومنظمة العفو الدولية    

  ،  )                                                             واالحتاد اللوثري العاملي واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب                                                      حقـوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،      
             ً                               بالنيابة أيضاً عن اللجنة األفريقية ملروجي       (                                                                     والـرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، واالحتاد الدويل للجامعيات         

                       يت تؤثر يف صحة املرأة                                                                                                 الـرعاية الصحية وحقوق اإلنسان، وجلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية ال           
                                                                                                          والطفل، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن             
                                                                                                               احلـرة، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادي جنوب                 

                                                                              نتاج مواقد الطهي بالطاقة الشمسية، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي،                                            شـرقي آسيا، واملؤسسة الدولية إل     
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                                                                                                                         والـرابطة النسـائية الدولية للسلم واحلرية، واملنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة القمة العاملية للمرأة،               
                                        ات، واالحتاد العاملي للمنظمات النسائية                                                                              واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واحلركة العاملية لألمه        

  .      املتحدة     األمم      ومرصد   )                                                         الكاثوليكية، واملنظمة العاملية للمرأة ومنظمة زونتا الدولية

                                         جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية       :                    الوطنية التالية        اإلنسان   ق     حقو                    مراقـب عن مؤسسة             ) ه ( 
  .           حلقوق اإلنسان

                                محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                                  مسائل أخرى تتصل بتعزيز و     -    طاء 
                             املبادرات، واملقررات والقرارات

                             ويف اجللسة الثامنة والعشرين،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٣                                    يف اجللسة السادسة والعشرين، املعقودة يف  -   ١٥٧
  :                              ، أدىل املتكلمون التالون ببيانات    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٤          املعقودة يف 

                                                األرجنتني، والربازيل، واجلزائر، وسويسرا، والصني،       :              عضاء يف اجمللس                          ممـثلون عـن الدول األ       ) أ ( 
َ           بلغاريا ورومانيا، والبلدان املَرشحة     -                                                                   باسم االحتاد األورويب، والبلدين اللذين مها يف طور االنضمام إليه            (         وفنلندا                                 

 ً                      الً عن البلدان اليت هي يف                                                           تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا، فض-                    للعضـوية يف االحتاد    
                                                          ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،       -                                                     عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة       

          ، وكوبا؛  )                      ومجهورية مولدوفا وصربيا

            الحتاد العاملي              ً      بالنيابة أيضاً عن ا (                     رابطة التعليم العاملي   :                                      مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  ) ب ( 
             ً      بالنيابة أيضاً عن    (                                                                           ، وصندوق بيكيت للحرية الدينية، واملركز املعين باحلق يف السكن وباإلخالء             )                  لليهودية التقدمية 

       ، وجلنة       اإلنسان     حقوق                                                                                 شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، واملدافعون عن 
             ً                                    بالنيابة أيضاً عن الشبكة القانونية الكندية لفريوس  (                           سحاقيات املناضالت يف أستراليا            ، وائتالف ال )               احلقوقيني الدولية

                                                                       ، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والرابطة الدولية للمحامني          )     اإليدز /                                 نقـص املـناعة البشـري املكتسب      
  .      اإلنسان     حقوق            أجل تعليم                                                                    الدميقراطيني، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، وعقد الشعوب من

  .                                                          ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل سري النكا ببيان يف إطار ممارسة حق الرد -   ١٥٨

----- 


