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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال ٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

  العامتقرير األمني

، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن         ٢/١٠٢طلـب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -١
تواصـل أداء أنشـطتها، وفقـاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وأن حتدث التقارير                  

 جتميع توصيات اإلجراءات اخلاصة حبسب البلد،       وفيما يتعلق بالقضية الراهنة املتمثلة يف     . والدراسات ذات الصلة  
وال تزال . ٢٠٠٤/٧٦ إىل الدورة الثانية والستني للجنة عمالً بالقرار (E/CN.4/2006/99)قُدِّم تقرير سنوي شامل 

 يبقي على دورة اإلبالغ     ٢/١٠٢وتفهم مفوضية حقوق اإلنسان أن املقرر       . املعلومات الواردة يف التقرير صاحلة    
وعليه، فإن هذا التقرير يتناول ما استجد من        .  فيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك          السـنوية 

 .تطورات يف جتميع توصيات اإلجراءات اخلاصة على مدى السنة املاضية

، طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل املفوضة السامية أن تواصل    ٢٠٠٤/٧٦من القرار   ) ج(١٠ويف الفقـرة     -٢
جمموعة إلكترونية شاملة حتدَّث بانتظام لتوصيات اإلجراءات اخلاصة حبسب البلد، يف احلاالت اليت ال توجد إعداد 

فيها بعد مثل هذه اجملموعة، ويشمل ذلك التعليقات ذات الصلة اليت تبديها الدول على هذه التوصيات بصيغتها                 
 .املنشورة داخل منظومة األمم املتحدة

 ة عـلى املوقـع اإللكـتروين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            وهـذه اجملموعـة مـتاح      -٣
)www.ohchr.org(. 
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من القرار نفسه، طلبت اللجنة إىل األمني العام أن يصدر سنوياً ويف وقت مبكر مبا فيه ) أ(١٢ويف الفقرة  -٤
راءات اخلاصة، استنتاجاهتا وتوصياهتا، كي يتسىن املضي يف مناقشة تنفيذ هذه           الكفايـة، بالتعاون الوثيق مع اإلج     

 .االستنتاجات والتوصيات يف الدورات الالحقة للجنة

وبالنظر إىل قواعد األمم املتحدة اليت حتظر إعادة نشر املواد اليت سبق إصدارها للتوزيع العام، تقرر تضمني  -٥
ت إىل الفقرات ذات الصلة اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات والتقارير السنوية          مرفق هذا التقرير جمموعة اإلحاال    

وستنشر التقارير ذات الصلة يف املوقع . اليت قدمتها اإلجراءات اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة 
 .  مىت أتيحت)www.ohchr.org(اإللكتروين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

. ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤ويتضمن هذا التقرير اإلحاالت إىل تقارير اإلجراءات اخلاصة اليت صدرت قبل             -٦
أمـا التقارير اليت صدرت بعد ذلك التاريخ فلم تدرج يف هذا التقرير، وإمنا ستدرج يف نص منقح لـه يقدم إىل                     

 .قوق اإلنسانالدورة اخلامسة جمللس ح
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 املرفق

 استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

اسـتنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعني من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت                 
A/HRC/4/3 ٩٥-٨٨، الفقرات.( 

  الفقرات A/HRC/4/5مالحظـات وتوصـيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي              
٩٦-٧٨.( 

، A/HRC/4/6استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا  
 ).٤٩-٣٧الفقرات 

 ، الفقرات A/HRC/4/8(املالحظـات اخلتامـية للخبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل             
٥٠-٤٧.( 

بري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على          اسـتنتاجات وتوصيات اخل    
 ).٧٨-٧٠، الفقرات A/HRC/4/10(التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان 

اسـتنتاجات وتوصيات املمثلة الشخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف               
 ).٣٥-٣٢، الفقرات A/HRC/4/12(كوبا 

 املالحظـات اخلتامـية والتوصـيات املقدمـة من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار                  
)A/HRC/4/14 ٨٧-٧٩، الفقرات.( 

 توجـيهات املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                   
)A/HRC/4/15 ٧٢-٧٠، الفقرات.( 

، الفقرات  A/HRC/4/16(ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس         اسـتنتاجات وتوصيات ا    
٦٥-٥١.( 

  ١٩٦٧اسـتنتاجات املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                 
)A/HRC/4/17 ٦٣، الفقرة.( 

من عناصر احلق يف مستوى معيشي      اسـتنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر           
 ).٣٣-٣٢، الفقرتان A/HRC/4/18(مناسب 

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب  
 ).٦٥-٥٤، الفقرات A/HRC/4/19(وما يتصل بذلك من تعصب 
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قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو        املالحظـات اخلتامـية والتوصـيات املقدمة من امل         
 ).٦٦-٦٣، الفقرات A/HRC/4/20(بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

 ).٥٦-٤٨، الفقرات A/HRC/4/21(استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد  

، A/HRC/4/23(ا النساء واألطفال استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيم 
 ).٦٣-٦١الفقرات 

 ).١٤٠-١٣٨، الفقرات A/HRC/4/24(استنتاجات املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  

اسـتنتاجات املقـرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة                
 ).٩٧-٨٣، الفقرات A/HRC/4/26(اإلرهاب 

، A/HRC/4/27(اسـتنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري               
 ).٨٦-٦٤الفقرات 

اسـتنتاجات وتوصـيات املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                  
 ).٩٣-٩٠، الفقرات A/HRC/4/28(البدنية والعقلية 

 ).٨٥-٨١، الفقرات A/HRC/4/29(جات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم استنتا 

 ).٦٩-٦٨، الفقرتان A/HRC/4/30(استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  

ملواد استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا              
 ).٨٦-٧٨، الفقرات A/HRC/4/31(اإلباحية 

 اسـتنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني              
)A/HRC/4/32    ؛ واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة بأفضل املمارسات املعمول هبا تنفيذاً         )٩٢-٨٨، الفقـرات

 ).١٠١-٧٧، الفقرات A/HRC/4/32/Add.4(تقارير السنوية للمقرر اخلاص للتوصيات الواردة يف ال

استنتاجات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  
 ).٦٠-٥٨ و٤٧-٤٦، الفقرات A/HRC/4/33(أو املهينة 

 ).٧٢-٦٧، الفقرات A/HRC/4/34(ف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه استنتاجات املقرر اخلاص املعين مبسألة العن 

اسـتنتاجات املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من                
؛ واملالحظات اخلتامية بشأن سياسات حقوق اإلنسان       )٨٨-٨٢، الفقرات   A/HRC/4/35(مؤسسـات األعمال    

 جملة فورتشن قائمة  املُدرجة يف  ٥٠٠نـتائج استطالعات للحكومات والشركات العاملية ال          : ةوممارسـات اإلدار  
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)A/HRC/4/35/Add.3    ؛ واالسـتنتاجات املـتعلقة باعتراف مؤسسات األعمال حبقوق         )١٠٣-٩٩، الفقـرات
 ). ٢١٨-٢٠٩، الفقرات A/HRC/4/35/Add.4(األمناط العاملية والتغريات اإلقليمية والقطاعية : اإلنسان

، A/HRC/4/36(اسـتنتاجات وتوصـيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا             
 ).١٠٨-٩٦الفقرات 

، A/HRC/4/37(استنتاجات وتوصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان              
 ).١١٣-١٠٥الفقرات 

، A/HRC/4/38(األمني العام املعين حبالة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً         اسـتنتاجات وتوصيات ممثل      
؛ والتوصيات املتعلقة باختاذ إجراءات واملنبثقة عن املؤمتر اإلقليمي األول للمشردين داخلياً يف             )٨٥-٨٢الفقرات  

 ).٧٠-٦٧، الفقرات A/HRC/4/38/Add.4(غرب أفريقيا 

 ).٨٠-٧٣، الفقرات A/HRC/4/40(ملعين باالحتجاز التعسفي استنتاجات وتوصيات الفريق العامل ا 

، A/HRC/4/41(اسـتنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي              
 ).٥٠٤-٤٩٥الفقرات 

اسـتنتاجات وتوصـيات الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان               
 ).٧٦-٧٢، الفقرات A/HRC/4/42(اقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري وإع

، A/HRC/4/45(اسـتنتاجات وتوصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة             
 ).٣٩-٣٦الفقرات 

- - - - - 


