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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 القــرارات واملقــررات الــيت اعــتمدها اجمللــس يف دورتــه اخلامســة -أوالً

  ................................................]تدرج يف التقرير النهائي[ 

 ٤ ١٤ - ١ .......................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ثانياً

 ٤ ٣ - ١ ..............................................اح الدورة ومدهتاافتت -ألف 

 ٤ ٤    ............................................................احلضور -باء  

 ٤ ٥    ..............................................إقرار جدول األعمال -جيم 

 ٤ ٧ - ٦ .....................................................تنظيم األعمال -دال 

 ٥ ١٤ - ٨ .................................................اجللسات والوثائق -هاء 

 واملعنون ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ثالثاً
 ٥ ٦٣-١٥ ...................................................."جملس حقوق اإلنسان"

 ٥ ٤١-١٥ ..........................................رير اإلجراءات اخلاصةتقا -ألف 

 ٥ ٢٤-١٥ ..........................................التقارير املواضيعية -١  

األشكال املعاصر للعنصرية والتمييز /استقالل القضاة واحملامني  
 ٥ ١٩-١٥ ......العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات      /احلق يف الغذاء    
بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق      السُّـمية واخلطـرة     

السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى  /اإلنسـان 
 ٦ ٢٤-٢٠ ........مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع/معيشي مناسب

 ٨ ٤١-٢٥ .............................................التقارير القطرية -٢ 

 ٨ ٢٧-٢٥ ....................................................بيالروس  

 ٨ ٣٠-٢٨ ........................................................كوبا  

 ٩ ٣٣-٣١ ....................................................كمبوديا  

 ٩ ٣٦-٣٤ .......................................................هاييت  

 ٩ ٤١-٣٧ ....................................................الصومال  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ١٠ ٥٦-٤٢ ..............................متابعة قرارات جملس حقوق اإلنسان -باء -ثالثاً

 ١١ ٤٦-٤٢ ..........................................٤/٢متابعة القرار  -١  

 ١١ ٥٠-٤٧ ..........................................٣/٣متابعة القرار  -٢  

 ١٢ ٥٣-٥١ ..........................................٤/٨متابعة القرار  -٣  

 ١٢ ٥٦-٥٤ ...............متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان -٤  

 ١٢ ٥٥-٥٤ ................................١/١١١ و٢/١٠٥ن املقرارا   

 ١٣ ٥٦   .................................................٣/٢القرار    

 ١٣ ٥٩-٥٧ ....................................................بناء املؤسسات -جيم 

 ١٣ ٦٣-٦٠ ...................النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا -دال 

 املرفقات
 ]تدرج يف التقرير النهائي[

 جدول أعمال الدورة اخلامسة للمجلس -األول

 لى امليزانية الربناجمية املترتبة على قرارات ومقررات اجمللساآلثار املقدرة اإلدارية واآلثار ع -الثاين

 قائمة احلضور -الثالث

 قائمة الوثائق الصادرة للدورة اخلامسة للمجلس -الرابع
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القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس      -أوالً 
 يف دورته اخلامسة

 ]ُتدرج يف التقرير النهائي[

 يم العمل إقرار جدول األعمال وتنظ-ثانياً 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

 ١٨ إىل ١١عقد جملس حقوق اإلنسان دورته اخلامسة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من  -١
 .∗)A/HRC/5/SR.1-9انظر ( جلسات ٩وعقد خالل الدورة ).  أدناه٨انظر أيضاً الفقرة  (٢٠٠٧يونيه /حزيران

 .نسان، السيد لويس ألفونسو دي ألباوافتتح الدورة رئيس جملس حقوق اإل -٢

، وجهت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ٢٠٠٧يونيه / حزيران١١ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٣
 .اإلنسان، السيدة لويز أربور، كلمة إىل اجمللس

  احلضور-باء 

ألعضاء فيه، ومراقبون عن الدول حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون عن الدول غري ا -٤
غـري األعضاء يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، كما حضرها مراقبون عن كيانات األمم املتحدة والوكاالت                
املتخصصـة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات أخرى، وعن املؤسسات الوطنية حلقوق         

 .ترد قائمة احلضور يف املرفق الثالث هلذا التقريرو. اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  إقرار جدول األعمال-جيم 

واعُتمد . الذي اقترحه الرئيس  ) A/HRC/5/1(يف اجللسة نفسها، نظر اجمللس يف جدول األعمال املؤقت           -٥
 .ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املرفق األول للتقرير. جدول األعمال بدون تصويت

  تنظيم األعمال-ل دا

، نظر اجمللس يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلك املدة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١١يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٦
مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق : املخصصة للكالم على النحو التايل
عضاء يف اجمللس، واملراقبني عن جهات أخرى، مبا فيها كيانات األمم املتحدة لبيانات املراقبني عن الدول غري األ

والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية 
: تَّب على النحو التايلوتوضع قائمة املتكلمني حسب تاريخ التسجيل وُتر. حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

                                                      

وال ُتعترب هذه احملاضر    . ج تصويبات على احملاضر املوجزة لكل جلسة من جلسات اجمللس         ميكـن إدرا   ∗
 ).A/HRC/5/SR.1-9/Corrigendum(هنائية إال بعد صدور تصويب موحد 



A/HRC/5/L.10 
Page 5 

البلدان املعنية، إن ُوجدت، يليها الدول األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس، واملراقبون 
ويقتصر عدد البيانات املُدىل هبا يف إطار ممارسة حق الرد على بيانني لكل وفد، ُتخصص لألول . عن اجلهات األخرى
 .ين دقيقتان، وُيمارس حق الرد يف هناية اجللسة أو يف هناية اليوم أو بعد االنتهاء من مناقشة املسألةثالث دقائق وللثا

، قرر اجمللس، بسبب ضيق الوقت، بدون       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ويف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -٧
 ١٩عه التنظيمي، املقرر عقده يف      تصـويت، إرجـاء اختاذ إجراء بشأن مجيع املسائل اليت مل يبت فيها إىل اجتما              

 .٥/١٠٢ولالطالع على نص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر . يونيه/حزيران

  اجللسات والوثائق-هاء 

 . جلسات ُوفِّرت هلا كل اخلدمات الالزمة٩ أعاله، عقد اجمللس ١كما ذُكر يف الفقرة  -٨

 ١٣، واجللسة السابعة املعقودة يف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢ املعقـودة يف     وكانـت اجللسـة الـرابعة      -٩
 .يونيه، جلستني إضافيتني مل تترتب عليهما أية آثار مالية إضافية/حزيران

 .وترد نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف الفصل األول من هذا التقرير -١٠

 .دورة اخلامسة للمجلس بصيغته املعتمدةويتضمن املرفق األول جدول أعمال ال -١١

 .ويتضمن املرفق الثاين تقديرات ملا يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية -١٢

 .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -١٣

 .لمجلسويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة اخلامسة ل -١٤

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

  تقارير اإلجراءات اخلاصة -ألف 

  التقارير املواضيعية-١

 عصباألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من ت/استقالل القضاة واحملامني

، قدم املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١١يف اجللسـة األوىل املعقـودة يف         -١٥
 ويف اجللسة نفسها قدم املقرر اخلاص املعين Add.1-3). وA/HRC/4/25(واحملامني، السيد لياندرو ديسبوي، تقريره 

انب وما يتصل بذلك من تعّصب، السيد دودو ديني،         باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األج      
 .A/HRC/5/10)وAdd.3  وA/HRC/4/19/Add.1(تقريريه 
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ويف اجللسـة نفسها، أدىل املراقبان عن مجهورية الكونغو الدميوقراطية وملديف، كبلدين معنيني، ببيانني               -١٦
اد الروسي، بوصف بلده بلداً معنياً، ببيان       بشأن تقريري البعثتني اللذين قدمهما السيد ديسبوي، وأدىل ممثل االحت         

 . بشأن التقرير الذي قدمه السيد ديني

 ١١وأثـناء احلـوار التفاعـلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الثانية، املعقودتني يف                   -١٧
 :ديني، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد ديسبوي والسيد ٢٠٠٧يونيه /حزيران

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا     : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي  (إندونيسـيا، أوروغـواي، باكستان      

 املكسيك، نيجرييا، اهلند، واليابان؛مجهورية كوريا، جيبويت، الصني، الفلبني، كندا، املغرب، 

أستراليا، أوزبكستان، بلجيكا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 ، نيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛)البوليفاريةاجلمهورية (جورجيا، شيلي، العراق، كمبوديا، فرتويال 

منظمة العفو الدولية، املركز اآلسيوي للموارد      : نظمات غري احلكومية التالية   املراقـبون عـن امل     )ج( 
أيضاً باسم جلنة   (، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، جلنة احلقوقيني الدولية         االحتاد العام للمرأة العربية   القانونـية،   

اجلنوب يف القرن الواحد     و الشم، االحتـاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، منظمة ال        )احلقوقـيني الكولومبـية   
 ، مرصد األمم املتحدة، احتاد احلقوقيني العرب، وجملس السالم العاملي؛والعشرين

 االحتاد األفريقي؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية )د( 

 . اهلنداللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ه( 

ويف اجللسـة الثانية أيضاً، أجاب السيد ديسبوي والسيد ديني على األسئلة املطروحة وقدما مالحظاهتما                ١٨
 .اخلتامية

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثلو االحتاد الروسي، وسري النكا، واليابان،                 -١٩
ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف . دميقراطية، وزمبابوي، والسودان، والعراقواملراقبون عن مجهورية كوريا الشعبية ال

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات مرة . ، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد ممثل أستراليا٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢
 .لدميقراطية وزمبابويثانية يف إطار ممارسة حق الرد ممثل اليابان واملراقبان عن مجهورية كوريا الشعبية ا

 لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السُّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على           اآلثار الضارة /احلـق يف الغـذاء    
مسألة حقوق /السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب/التمـتع حبقـوق اإلنسـان    

 اإلنسان والفقر املدقع

، قدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١دة يف   يف اجللسة الثانية، املعقو    -٢٠
؛ وقدم املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء Add.2)وAdd.1  و(A/HRC/4/30جـان زيغلـر، تقريره   

أوكيشوكو إبيينو،  املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد             



A/HRC/5/L.10 
Page 7 

؛ وقدم املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى             )Add.1 و A/HRC/5/5(تقريـره   
؛ وقدم اخلبري املستقل املعين مبسألة      Adds.1-3) و (A/HRC/4/18معيشي مناسب، السيد ميلون كوثاري، تقريره       

 .(A/HRC/5/3)تا، تقريره حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيد آرجون سينغوب

ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ممثل أوكرانيا واملراقبان عن إسبانيا وأستراليا، بوصف بلداهنم بلداناً معنية،                 -٢١
، أدىل املراقب   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف      . ببيانات بشأن تقارير البعثات ذات الصلة     

 .اًً معنياً، ببيان بشأن تقرير البعثة ذي الصلةعن بوليفيا، بوصف بلده بلد

 ١٢وأثـناء احلـوار التفاعـلي الـذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف                  -٢٢
، أدلـت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة على السيد زيغلر والسيد إبيينو والسيد              ٢٠٠٧يونـيه   /حزيـران 

 : تاكوثاري والسيد سينغوب

باسم االحتاد  (االحتاد الروسي، األرجنتني، إكوادور، أملانيا      : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
، الربازيل، بنغالديش، تونس، اجلزائر، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان )األورويب

 اململكة املتحدة   لندا، كندا، كوبا، املغرب، املكسيك،    ومجهوريـة كوريا، السنغال، سويسرا، الصني، الفلبني، فن       
  نيجرييا، واهلند؛لربيطانيا العظمى آيرلندا الشمالية،

، كمبوديا،  )البوليفاريةاجلمهورية  (تايلند، السودان، شيلي، فرتويال     : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 لكسمربغ، النرويج، ونيكاراغوا؛

معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، املركز      : ت غري احلكومية التالية   املراقـبون عن املنظما    )ج( 
االحتاد ،  جلنة دراسة تنظيم السالم   املعـين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، جلنة القانونيني الكولومبية،           

منظمة التنمية   ، مرصد حقوق اإلنسان،   شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     ،  األورويب للعالقـات العامة   
، احلركة  األقلياتن   االحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات العرقية والدينية واللغوية وغريها م          ،التعليمـية الدولية  

 العامل الرابع، حركة مناهضــة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب          -الدولـية لإلغاثة يف حاالت الشدة       
مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدولية     ": فرنسا احلريات "الث، ومؤسسة    العامل الث  -أيضاً باسم مركز أوروبا     (

،  الرابطة الوطنية للمراكز القانونية اجملتمعية     ،)حلقوق الشعوب وحتريرها، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية       
 مرصد األمم املتحدة، والرابطة الدولية النسائية للسلم واحلرية؛

مفوضية االحتاد  باسم رئيس   (االحتاد األفريقي   : نظمة احلكومية الدولية التالية   املراقـب عـن امل     )د( 
 ؛)األفريقي

 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند: املراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان  )ه( 

 سينغوبتا على األسئلة    ويف اجللسـة الثالـثة، أجاب السيد زيغلر والسيد إبيينو والسيد كوثاري والسيد             -٢٣
 .املطروحة وقدموا مالحظاهتم اخلتامية
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ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد ممثال اجلزائر، والصني، واملراقبون عن أنغوال،                 -٢٤
 .وزمبابوي، وكمبوديا

  التقارير القطرية-٢

 بيالروس

، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان        ٢٠٠٧نيه  يو/ حزيران ١٢يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       -٢٥
وأدىل املراقب عن بيالروس ببيان، بوصف بلده       . (A/HRC/4/16)يف بـيالروس، السيد أدريان سيفريين، تقريره        

 .بلداً معنياً

 أسئلة  وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت              -٢٦
 :على السيد سيفريين

، إندونيسيا،  )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، أملانيا    : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 باكستان، بنغالديش، بولندا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، الصني، كندا، كوبا، ماليزيا، واهلند؛

، مجهورية كوريا الشعبية    ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، إيران   : ليةاملراقبون عن الدول التا    )ب( 
 .، ليتوانيا، والواليات املتحدة األمريكية)البوليفاريةاجلمهورية (الدميوقراطية، السودان، السويد، فرتويال 

 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد سيفريين على األسئل -٢٧

 كوبا

يف اجللسة الرابعة، قدمت املمثلة الشخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق اإلنسان               -٢٨
 .وأدىل ممثل كوبا ببيان، بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/12)يف كوبا، السيدة كريستني شانيه، تقريرها 

ة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة        وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللس        -٢٩
 :على السيدة شانيه

، )باسم االحتاد األورويب  (االحتاد الروسي، إكوادور، أملانيا     : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
، إندونيسـيا، باكسـتان، بنغالديش، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، سري النكا، الصني، كندا             

 ماليزيا، واهلند؛

، بوليفيا،  ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، أنغوال، إيران    : املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
بيالروس، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية، زمبابوي،            

 ، فييت نام، نيكاراغوا، والواليات املتحدة األمريكية؛)ةالبوليفارياجلمهورية (السودان، فرتويال 

 .املراقب عن فلسطني )ج( 
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 .ويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة شانيه على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية -٣٠

 كمبوديا

لعام املعين حبقوق   ، قدم املمثل اخلاص لألمني ا     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف       -٣١
وأدىل املراقب عن كمبوديا ببيان، بوصف بلده       . (A/HRC/4/36)اإلنسان يف كمبوديا، السيد ياش غاي، تقريره        

 .بلداً معنياً

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٣٢
 :على السيد غاي

، إندونيسيا، الفلبني، كندا،    )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : لـدول األعضاء يف اجمللس    ممـثلو ا   )أ( 
 ماليزيا، واليابان؛

 .أستراليا، سلوفاكيا، والواليات املتحدة األمريكية: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

اخلتامية، وأدىل املراقب عن  املطروحة وقدم مالحظاته ةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد غاي على األسئل -٣٣
 .كمبوديا ببيان

 هاييت

يف اجللسـة اخلامسة، قدم اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت،                  -٣٤
 .وأدىل املراقب عن هاييت ببيان، بوصف بلده بلداً معنياً. (A/HRC/4/3)السيد لوي جوانيه، تقريره 

وار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة              وأثناء احل  -٣٥
 :على السيد جوانيه

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

 .املتحدة األمريكيةشيلي، لكسمربغ، والواليات : املراقبون عن الدول التالية )ب( 

 املطروحة وقدم مالحظاته اخلتامية، وأدىل املراقب       ةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد جوانيه على األسئل        -٣٦
 .عن هاييت ببيان

 الصومال

يف اجللسة اخلامسة، قدم اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال،                 -٣٧
 .A/HRC/5/2)انظر ( النجار، حتديثاً شفوياً السيد غامن
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وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٣٨
 :على السيد النجار

 وجيبويت؛) باسم االحتاد األورويب(أملانيا : ممثال الدولتني العضوين يف اجمللس )أ( 

 .إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية:  الدولتني التاليتنياملراقبان عن )ب( 

 . املطروحة وقدم مالحظاته اخلتاميةةويف اجللسة نفسها، أجاب السيد النجار على األسئل -٣٩

 :ويف اجللسة اخلامسة أيضاً، أدىل املراقبون عن املنظمات التالية ببيانات -٤٠

منظمة العفو الدولية، املركز اآلسيوي للموارد      :  التالية املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية       )أ( 
اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية      ،  حركة دميقراطيي الوسط الدولية    العامل الثالث،    -القانونية، مركز أوروبا    

منظمة سم أيضاً با (، مرصد حقوق اإلنسان، اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية         للشعوب األصلية يف األنديز    الذاتـية 
أيضا  (اإلنسان احتاد هلسنكي الدويل حلقوق، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، )التنمـية التعليمية الدولية   

 ؛االحتاد العاملي لنقابات العمالو ،)باسم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

دى آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات     منت: املراقـبان عـن املؤسستني الوطنيتني التاليتني حلقوق اإلنسان         )ب( 
باسم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف أستراليا، إندونيسيا، تايلند، مجهورية كوريا، سري            (الوطنية حلقوق اإلنسان    

 .واللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان بفرنسا) النكا، الفلبني، ماليزيا، منغوليا، نيبال، نيوزيلندا، واهلند

 .يف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن هاييت ببيان يف إطار ممارسة حق الردو -٤١

  متابعة قرارات جملس حقوق اإلنسان-باء 

 ٤/٢ متابعة القرار -١

 ٢٧ املؤرخ   ٤/٢، ناقش اجمللس متابعة قراره      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣يف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٤٢
متابعة قراري جملس حقوق    : وق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة     حالة حق " واملعنون   ٢٠٠٧مـارس   /آذار

املقرر اخلاص املعين حبالة    الذي قدمه   ) A/HRC/5/11(وكان أمام اجمللس التقرير     ". ٣/١- ودإ ١/١-اإلنسـان دإ  
 .١/١-قرار دإبال عمالًجون دوغارد، السيد ، ١٩٦٧احملتلة منذ عام  حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية

ويف اجللسة نفسها، قدم كل من رئيس اجمللس ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقريرين إىل  -٤٣
جلنة التحقيق املعنية بلبنان  اجمللس علماً بآخر املعلومات املتعلقة مبتابعة تقرير  وأحاطا٤/٢اجمللس بشأن تنفيذ القرار 

)A/HRC/5/9( ٣/٣، عمالً بقرار اجمللس)  أدناه٤٧انظر الفقرة .( 

ويف اجللسـة نفسـها أيضـاً، قدم رئيس األساقفة، دزموند توتو، رئيس البعثة الرفيعة املستوى لتقّصي                -٤٤
وأدىل . بشأن تنفيذ والية البعثة   ) A/HRC/5/20(، تقريراً إىل اجمللس     ٣/١-احلقـائق، املُنشـأة مبوجب القرار دإ      
 .، بوصف بلديهما بلدين أو طرفني معنينياملراقبان عن إسرائيل وفلسطني، ببيانني
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وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة                -٤٥
 :على رئيس األساقفة، دزموند توتو

باسم (ن ، إندونيسيا، باكستا )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الـدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 ، بنغالديش، اجلزائر، جنوب أفريقيا، كوبا، ماليزيا، ونيجرييا؛)منظمة املؤمتر اإلسالمي

، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية     ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  : املراقبون عن الدول التالية    )ب( 
 العربية السورية، والسودان؛

 منظمة املؤمتر اإلسالمي؛: لتاليةاملراقب عن املنظمة احلكومية الدولية ا )ج( 

املركز /منظمة العفو الدولية، مؤسسة بديل: املراقـبون عـن املـنظمات غـري احلكومية التالية       )د( 
، منظمة بناي بريث )أيضاً باسم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال(الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني    

، الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، منظمة       )يقي للمنظمات اليهودية  أيضـاً باسم اجمللس التنس    (الدولـية   
، )، واحتاد احلقوقيني العرب   االحتاد العام للمرأة العربية   أيضاً باسم   (الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       

 .ومرصد األمم املتحدة

يف بيت  ة الرفيعة املستوى لتقّصي احلقائقويف اجللسة نفسها، أجابت السيدة كريستني تشنكن، عضو البعث -٤٦
 .، على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية٣/١-حانون، املُنشأة مبوجب القرار دإ

 ٣/٣ متابعة القرار -٢

أدىل املراقـبان عـن إسرائيل ولبنان، بوصف بلديهما بلدين معنيني، ببيانني بشأن تقرير مفوضة األمم                 -٤٧
 ). أعاله٤٣انظر الفقرة ) (A/HRC/5/9( حلقوق اإلنسان املتحدة السامية

ويف اجللسـة نفسـها، أدلت الوفود التالية ببيانات تتصل بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق                 -٤٨
 :اإلنسان

باسم منظمة املؤمتر   (، باكستان   )باسم االحتاد األورويب  (أملانيا  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 ، كوبا، وماليزيا؛)سالمياإل

 الواليات املتحدة األمريكية؛: املراقب عن الدولة التالية )ب( 

 .جلنة احلقوقيني الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية التالية )ج( 

يف بيت حانون، املُنشأة مبوجب  ويف اجللسـة نفسها أجابت عضو البعثة الرفيعة املستوى لتقّصي احلقائق     -٤٩
 .، السيدة كريستني تشنكن، على األسئلة املطروحة وقدمت مالحظاهتا اخلتامية٣/١-ار دإالقر
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، أدىل ببيان يف إطار ممارسة حق الرد املراقبان         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف       -٥٠
 . ولبنانمجهورية إيران اإلسالميةعن 

 ٤/٨ متابعة القرار -٣

املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق     ، قدمت   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣دسة، املعقودة يف    يف اجللسـة السا    -٥١
، السيدة سيما مسر، تقرير الفريق      ٤/٨اإلنسـان يف السـودان ورئيسـة فريق اخلرباء املنشأ مبوجب قرار اجمللس              

(A/HRC/5/6) .ًوأدىل املراقب عن السودان ببيان بوصف بلده بلداً معنيا. 

احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللسة السابعة، أدلت الوفود التالية ببيانات وطرحت أسئلة وأثناء  -٥٢
 :على السيدة مسر

باسم (، باكستان )باسم االحتاد األورويب(االحتاد الروسي، أملانيا : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 
، مجهورية كوريا، سويسرا، الصني، ) الدول األفريقيةباسم جمموعة(، تونس، اجلزائر )مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

 فرنسا، كندا، كوبا، ماليزيا، املغرب، ونيجرييا؛

أستراليا، آيسلندا، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية العربية       : املراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
 من؛السورية، زمبابوي، العراق، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، والي

 املراقب عن فلسطني؛ )ج( 

 االحتاد األفريقي؛: املراقب عن منظمة حكومية دولية )د( 

اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية     : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية        )ه( 
 مجعية النساء األفريقيات،  والتنمية، منظمة العفو الدولية، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، منظمة تضامن          

، )أيضاً باسم جلنة احلقوقيني الدولية(، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، مرصد حقوق اإلنسان  للمرأةحواء
 .االحتاد العاملي لنقابات العمالو

و أيضاً  ويف اجللسـة نفسها أيضاً، أجاب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وه               -٥٣
، السيد والتر كالني، والسيدة مسر على األسئلة املطروحة         ٤/٨عضـو يف فريق اخلرباء املنشأ مبوجب قرار اجمللس          

 .وقدما مالحظاهتما اخلتامية

  متابعة مقررات أخرى جمللس حقوق اإلنسان-٤

 ٢/١١١ و٢/١٠٥املقراران 

. ، ناقش اجمللس متابعة مقرراته األخرى     ٢٠٠٧ه  يوني/ حزيران ١٣يف اجللسـة السابعة أيضاً، املعقودة يف         -٥٤
وكان معروضاً على اجمللس تقرير املتابعة الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن الدراسة 

، وكذلك مذكرة األمانة املتعلقة ٢/١٠٥، املقدم عمالً باملقرر  (A/HRC/5/7)املـتعلقة بـاحلق يف معرفة احلقيقة  
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، (A/HRC/5/8)دم احملرز بشأن التقارير والدراسات املتصلة حبقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية             بالتق
 .٢/١١١عمالً مبقرر اجمللس املقدمة 

 :ويف اجللسة نفسها، أدلت الوفود التالية ببيانات -٥٥

لربازيل، سويسرا،  االحتاد الروسي، األرجنتني، أوروغواي، ا    : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 فرنسا، وكوبا؛

 إسبانيا، بوليفيا وشيلي؛: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني )ج( 
رابطة نساء الشعوب ارد الشعوب األصلية، وأيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية مو(واجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود 

 .ااألصلية لكند

 ٣/٢القرار 

اجمللَس علماً بآخر املعلومات املتعلقة بتنفيذ قرار       يف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف اليوم نفسه، أحاط رئيس اجمللس             -٥٦
 ".ر ديربان االستعراضي األعمال التحضريية ملؤمت" واملعنون ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢اجمللس 

 بناء املؤسسات -جيم 

 اجمللَس علماً بآخر املعلومات املتعلقة    املعقودة يف اليوم نفسه، أحاط رئيس اجمللس        يف اجللسـة الثامـنة،       -٥٧
 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١بالتقدم احملرز بشأن عملية بناء املؤسسات اليت يتوالها اجمللس، عمالً بقرار اجلمعية العامة              

 .٢٠٠٦ارس م/آذار

 ).باسم جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اجلزائر ببيان  -٥٨

، أدلت وزيرة خارجية املكسيك، السيدة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ويف اجللسـة التاسـعة، املعقودة يف         -٥٩
 .باتريسيا إسبينوزا، ببيان

 النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا -دال

مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار       بـناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و         
  اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

اجمللَس بأن هناك اتفاقاً على  رئيس اجمللس ، أبلغ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف   -٦٠
، وعلى مشروع مدونة "بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة"س واملعنون النص الذي أعده الرئي

اللذين من املقرر أن ينظر     ،  قواعـد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           
 .اجمللس فيهما معاً
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قُدم للمجلس تقدير ملا يترتب على مشروع        من النظام الداخلي للجمعية العامة،       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٦١
 إدارية وآثار   ٭من آثار ،  "بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "، املعنون   A/HRC/5/L.2القرار  

 .على امليزانية الربناجمية

املعنون  النص الذي أعده الرئيس و     ويف اجللسة نفسها، قرر اجمللس، بدون تصويت، أن هناك اتفاقاً على           -٦٢
وعلى مشروع مدونة قواعد السلوك ،  )A/HRC/5/L.2" (بناء قدرات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       "

اللذين نظر اجمللس ،  (A/HRC/5/L.3/Rev.1)للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
ولالطالع على نصي  . ٥/١٠١ل، الفرع باء، املقرر     ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل األو      . فـيهما معـاً   

 .٥/٢ والقرار ٥/١القرارين، انظر الفصل األول، الفرع ألف، القرار 

ويف اجللسـة نفسها، قرر اجمللس أيضاً بدون تصويت، إرجاء اختاذ إجراء بشأن مجيع مشاريع القرارات                 -٦٣
يونيه / حزيران ١٩اجتماعه التنظيمي، املقرر عقده يف      واملقـررات اليت مل ُيبت فيها، وبشأن مشروع التقرير إىل           

 .٥/١٠٢ولالطالع على نص املقرر، انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر . ٢٠٠٧

- - - - - 

                                                      

 .انظر املرفق الثالث ∗


