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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات واملقررات  :اجلزء األول

ــسادسة       -    ً  أوالً  ــه ال ــس يف دورت ــدها اجملل ــيت اعتم ــرارات ال                                                             الق
   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]         الفرع ألف  ، Add.1   وA/HRC/6/L.11    نظر  ا [  

                                                           املقــررات الــيت اعتمــدها اجمللــس يف دورتــه الــسادسة       -      ً  ثانياً 
   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]   باء        ، الفرع Add.1   وA/HRC/6/L.11     انظر  [  

                                                                         بيانات الـرئيس الـيت وافـق عليهـا اجمللـس يف دورتـه الـسادسة                 -      ً  ثالثاً 
   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]           ، الفرع جيمAdd.1   وA/HRC/6/L.11     انظر  [  

   ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             موجز الوقائع   :          اجلزء الثاين

   ٥    ٩٩-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         سائل التنظيمية واإلجرائية  امل  -    ً  أوالً 
                                                                     التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا           -      ً  ثانياً 

    ٢٠     ١١٠-    ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    املفوضية واألمني العام
                                                                    تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والـسياسية واالقتـصادية            -      ً  ثالثاً 

    ٢٢     ٢٢٣-    ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . .          التنمية                                    واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف
    ٤٠     ٢٥٩-    ٢٢٤  . . . . . . . . . . . . . . .                                          حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -      ً  رابعاً 

    ٤٦     ٢٨٩-    ٢٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          هيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا  -      ً  خامساً 
    ٥٠     ٢٩٧-    ٢٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       االستعراض الدوري الشامل  -      ً  سادساً 
    ٥٢     ٣١٣-    ٢٩٨  .                                                       حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -      ً  سابعاً 
    ٥٥     ٣٢٧-    ٣١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -      ً  ثامناً 

                                                                   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -      ً  تاسعاً 
    ٥٩     ٣٦٠-    ٣٢٨  . . . . . . . .                                      متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان  :             أشكال التعصب

    ٦٥     ٣٨١-    ٣٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              املساعدة التقنية وبناء القدرات  -      ً  عاشراً 
    ٦٩     ٣٨٥-    ٣٨٢  .                                                        تقرير جملس حقوق اإلنسان إىل اجلمعية العامة عن دورته السادسة  -        دي عشر   حا
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  )تابع (احملتويات

  الصفحة    

  املرفقات

  ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال  - األول 
ه ـا اجمللس يف دورتـما يترتب على القرارات واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمده  - الثاين 

  ار يف امليزانية الربناجميةالسادسة من آثار إدارية وآث
  ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ُ                      ي درج يف التقرير النهائي[

  احلضور  - الثالث 
  ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ُ                      ي درج يف التقرير النهائي[  

  قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة السادسة للمجلس  - الرابع 
  ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ُ                      ي درج يف التقرير النهائي[

ق بوضع ـلواجب اختاذها فيما يتعلاخلطوات الرئيسية ا"مذكرة أعدهتا األمانة وعنواهنا   - اخلامس 
  ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ")يف اجلولة األوىل(برنامج عمل آلية االستعراض الدوري الشامل 

ة ـار آليـدة يف إطـم املتحـاجلدول الزمين للنظر يف أوضاع الدول األعضاء يف األم  - السادس 
  ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل

 راضـل املعين باالستعـاألوىل للفريق العامراض أثناء الدورات الثالث ـترتيب االستع  - السابع 
  ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدوري الشامل

  ٧٩  . . . . . . . . )٢٠٠٧/٢٠٠٨(برنامج العمل السنوي للجولة الثانية جمللس حقوق اإلنسان   - الثامن 
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  القرارات واملقررات: اجلزء األول
   القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة- أوالً 

  فرع ألف، لالطالع على القرارات املعتمدة، الAdd.1، وA/HRC/6/L.11 انظر[
  ]يف الدورة السادسة

   املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة- ثانياً 
  ، الفرع باء، لالطالع على املقررات املعتمدةAdd.1، وA/HRC/6/L.11 انظر[

  ]يف الدورة السادسة

  السادسة بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس يف دورته - ثالثاً 
  ، الفرع جيم، لالطالع على بيانات الرئيس املوافق عليهاAdd.1، وA/HRC/6/L.11 انظر[

  ]يف الدورة السادسة
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   موجز الوقائع- اجلزء الثاين 
   املسائل التنظيمية واإلجرائية- أوالً 

   افتتاح الدورة ومدهتا- ألف 

، كما وردت يف اجلزء السابع من مرفق قرار من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان) ب(٨طبقاً للمادة   - ١
أغسطس / آب ٢٤ عقد االجتماعان التنظيميان للدورة السادسة يف        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اجمللس  

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦و

 افتتح السيد دورو رومولوس كوستيا، رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠ويف   - ٢
 ٢٨ إىل   ١٠وعقدت الدورة السادسة يف مكتب األمم املتحـدة جبنيـف يف جـزأين مـن                . السادسة للمجلس 

  .، على التوايل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٠سبتمرب ومن /أيلول

 ١٢يف أثناء اجلزء األول من دورته السادسة وعقد ) A/HRC/6/SR.1-22انظر ( جلسة ٢٢وعقد اجمللس   - ٣
  ). أدناه٢٠انظر أيضاً الفقرة ( يف دورته السادسة املستأنفة )١()A/HRC/6/SR.23-34انظر (جلسةً 

   احلضور- باء 

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة يف اجمللس ومراقبون عن دول غري أعضاء يف                   - ٤
لوكاالت املتخصصة واملنظمـات ذات     األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، ومراقبون عن كيانات األمم املتحدة وا         

. الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية            
  .وترد قائمة احلضور يف املرفق الثالث هبذا التقرير

   انتخاب أعضاء املكتب- جيم 

تماع التنظيمي األول للجولة الثانية جمللس       انتخب اجمللس بالتزكية يف االج     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩يف    - ٥
  :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم) A/HRC/OM/1/1انظر (حقوق اإلنسان 

  )رومانيا(السيد دورو رومولوس كوستيا   :الرئيس  
  )جيبويت(السيد حممد سياد دواله    :نواب الرئيس  
  )هولندا(السيد بودوين فان اينينام     
  )سري النكا(السيد دايان جاياتيليكا     
  )أوروغواي(السيد أليخاندرو أرتوسيو    :نائب الرئيس واملقرر  

                                                      

وتعتبـر هنائيـة بإصـدار تصويب موحد . ختضـع احملاضـر املوجـزة لكـل جلسـة للتصويـب )١(
)A/HRC/6/SR.1-34/Corrigendum.(  
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   جدول األعمال وبرنامج العمل- دال 

، عرض الرئيس برنامج عمل الدورة الـسادسة،  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٦
وإطار برنامج العمل كمـا ورد يف       ) تقرير انظر املرفق األول هبذا ال     -  A/HRC/6/1(على أساس جدول األعمال     

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس 

: ويف خالل املناقشات اليت تلت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس ببيانات  - ٧
، واململكة املتحـدة لربيطانيـا      )منظمة املؤمتر اإلسالمي  باسم   (وباكستان،  )باسم جمموعة الدول األفريقية   (مصر  

  ).باسم جمموعة الدول الغربية ودول أخرى(العظمى وآيرلندا الشمالية 

  .ببيان أيضاً) باسم حركة عدم االحنياز(، أدىل ممثل كوبا ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ويف اجللسة الثانية املعقودة يف   -٨

، عمم الرئيس مشروع برنـامج العمـل   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣، املعقودة يف ٣٢ويف اجللسة     - ٩
  .السنوي جلولة اجمللس الثانية

، اعتمد اجمللس برنامج العمل الـسنوي       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ١٠
  ).انظر املرفق الثامن) (٢٠٠٧/٢٠٠٨(جلولته الثانية 

   تنظيم األعمال- هاء 

، يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلك احلد        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠جمللس يف جلسته األوىل، املعقودة يف       نظر ا   - ١١
 دقائق  ٣ دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، و         ٥: الزمين للكالم، وسيكون على النحو التايل     

 اآلخرين، مبن فيهم املراقبون عن كيانات األمم املتحدة لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية 

وترتب قائمة املتكلمني بالترتيب الزمين للتسجيل وسـيكون ترتيـب          . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية    
البلدان املعنية، إن وجدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس فاملراقبون عن الدول غري             : تكلمني على النحو التايل   امل

  .األعضاء يف اجمللس مث املراقبون اآلخرون

 حدد الرئيس وسائل احلوار التفاعلي مـع ذوي         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ١٢
 دقائق للبلد املعين،    ٥ دقائق لعرض صاحب الوالية، و     ١٠:  اخلاصة، ويتم ذلك على النحو التايل      والية اإلجراءات 

 دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللـس واملـراقبني   ٣إن وجد، وللدول األعضاء يف اجمللس، و  
مات ذات الصلة، واملنظمات احلكوميـة     اآلخرين، مبن يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظ         

 دقـائق   ٥الدولية، وغريها من الكيانات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمـات غـري احلكوميـة؛ و              
  .للمالحظات اخلتامية لذوي الوالية

 على التـوايل،    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ و ٢٥ و ١٧ و ١٤ املعقودة يف    ١٧ و ١٥ و ٦ و ٥ويف اجللسات     - ١٣
 دقـائق لبيانـات املقـدمني    ٨: س أساليب استعراض وترشيد الواليات وحتسينها بأن تكون كما يلي     حدد الرئي 
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 دقائق لبيانات الـدول  ٣ دقائق لبيانات أصحاب الواليات، و٦الرئيسيني للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، و  
ء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبـن يف        لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضا     ) دقيقتان (٢األعضاء يف اجمللس و   

ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من        
 ٣ويف النهاية ُتعطى لذوي الواليات      . الكيانات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية       

  . دقائق الختتام املناقشة٥الحظاهتم اخلتامية، وُتعطى للمقدمني الرئيسيني للقرارات املتعلقة بالوالية دقائق إلبداء م

  :وقدمت البيانات املتصلة بأساليب االستعراض وترشيد وحتسني الواليات كما يلي  - ١٤

  مصر؛: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   )أ(  

  اجلزائر ومصر؛: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧ادسة املعقودة يف يف اجللسة الس  )ب(  

باسم جمموعـة الـدول     (اجلزائر ومصر   : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     )ج(  
  ؛)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان ) األفريقية

ا، والصني، وكوبا، ومصر    كند: ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ و ٢٦، املعقودتني يف    ١٩ و ١٨يف اجللستني     )د(  
  .، واالحتاد الروسي، وسويسرا)باسم االحتاد األورويب(، واهلند، وباكستان، والربتغال )باسم جمموعة الدول األفريقية(

 وافق اجمللس على ورقة غري رمسية من الرئيس عن          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     - ١٥
  :وفيما يلي نص الوثيقة. اءات اخلاصة وحتسينهااستعراض وترشيد واليات اإلجر

  ؛٥/١املساواة يف معاملة مجيع الواليات، يف االستعراض والترشيد والتحسني طبقاً ألحكام القرار   - ١"

تستعرض الواليات دون املساس باالستعراض والترشيد والتحسني لإلجراءات اخلاصة حـسب             - ٢
   وتتمته؛٥/١الوالية احملددة يف القرار 

  ؛٦٠/٢٥١  وقرار اجلمعية العامة٥/١يتوقع اجمللس تقيُّد مقدمي القرار والوفود بأحكام قرار اجمللس   -٣

ديـسمرب لتنقـيح    /يواصل رئيس جملس حقوق اإلنسان املشاورات من اآلن وحىت كانون األول            - ٤
  ".النهج واملنهجية لالستعراض والترشيد والتحسني

على النظر، يف اجلزء األول من دورته الـسادسة، يف مجيـع مـشاريع              ويف اجللسة نفسها وافق اجمللس        - ١٦
  .١املقترحات اخلاصة باستعراض وترشيد وحتسني الواليات يف إطار البند 
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، أبلغ الرئيس اجمللس بأنه واصل مشاوراته ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢، املعقودة يف ٢٩ويف اجللسة   - ١٧
وعمم الرئيس وثيقة تتضمن عناصر مقترحة يتعني مراعاهتا        . ها وحتسينها بشأن مسألة استعراض الواليات وترشيد    

  .)٢(يف عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها

، أدىل ممثل كل من مصر وباكستان ببيانني ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤، املعقودة يف ٣٤ويف اجللسة   - ١٨
  .متعلقني بتنظيم أعمال املؤمتر

املنظمة  باسم  أيضاً) (كويكرز(سها، أدىل ببيان املراقب عن جلنة األصدقاء العاملية للتشاور          ويف اجللسة نف    - ١٩
، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومعهد القاهرة لدراسات حقـوق  الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية     

  ).مة الدولية حلقوق اإلنساناإلنسان، ومركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، وجتمع حقوق اإلنسان، واخلد

   االجتماعات والوثائق- واو 

 جلسة خبدمات كاملة يف خالل اجلزء األول مـن          ٢٢ أعاله، عقد اجمللس     ٣على النحو املبني يف الفقرة        - ٢٠
 جلسة خبدمات كاملة يف أثنـاء الـدورة         ١٢وعلى النحو املبني يف الفقرة نفسها، عقد اجمللس         . الدورة السادسة 

  .ملستأنفةالسادسة ا

 كـانون  ١٣، املعقـودة يف  ٣١ديسمرب، واجللـسة  / كانون األول١١، املعقودة يف ٢٦وكانت اجللسة    - ٢١
  .، جلستني إضافيتني٢٠٠٧ديسمرب /األول

ن أجل االحتفال بيـوم     ـ م ٢٤ و ٢٣ق الرئيس اجللستني    ـ، عل ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٢٢
  .حقوق اإلنسان

ول من هذا التقرير نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات الـرئيس             وترد يف اجلزء األ     - ٢٣
  .املوافق عليها بتوافق اآلراء

 املؤرخ ٥/١ويتضمن املرفق األول جدول أعمال اجمللس كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس   - ٢٤
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

 التقديرية املترتبة على قرارات اجمللس ومقرراته وعلى بيانـات الـرئيس يف             ويتضمن املرفق الثاين اآلثار     - ٢٥
  .امليزانية اإلدارية وامليزانية الربناجمية

  .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور  - ٢٦

  .ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة السادسة للمجلس  - ٢٧

                                                      

 .ى الشبكة اخلارجيةلالطالع على الوثيقة اليت عممها الرئيس، انظر موقع جملس حقوق اإلنسان عل )٢(
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اخلطوات الرئيسية اليت تتخذ فيما يتعلق بوضع " أعدهتا األمانة بعنوان ويتضمن املرفق اخلامس املذكرة اليت  - ٢٨
  )".للدورة األوىل(برنامج عمل االستعراض الدوري الشامل 

 دولة عضواً يف األمم املتحدة يف إطار آلية         ١٩٢ويتضمن املرفق السادس اجلدول الزمين للنظر يف موقف           - ٢٩
  .االستعراض الدوري الشامل

ملرفق السابع ترتيب االستعراض يف خالل اجللسات الـثالث األوىل للفريـق العامـل املعـين               ويتضمن ا   - ٣٠
  .باالستعراض الدوري الشامل

على ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(ويتضمن املرفق الثامن برنامج العمل السنوي للجولة الثانية جمللس حقوق اإلنسان          - ٣١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤حنو ما اعتمد يف 

  رات الزيا- زاي 

 أدىل السيد اإلمام ولد تغيدي، وزير العـدل يف          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٣٢
  .ويف هذا الصدد أدىل املراقبان عن اجلزائر واملغرب ببيانني. موريتانيا ببيان أمام اجمللس

ودور ستارسيفنش مساعد وزير     أدىل السيد في   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ٣٣
  .خارجية صربيا ببيان أمام اجمللس باسم رئيس جلنة وزراء جملس أوروبا

 أدىل السيد عبد اهللا الشاهد وزيـر خارجيـة          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٣٤
  .ملديف ببيان أمام اجمللس

  ٥/١ متابعة قرار اجمللس - حاء 

  د وحتسني الواليات استعراض وترشي- ١

  املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد

باسـم االحتـاد    (، أدىل ببيان ممثل الربتغـال       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٣٥
  .بصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد) األورويب

  . اجللسة نفسها أدلت ببيان السيدة آمسا جاهاجنري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقدويف  - ٣٦

 / أيلـول  ١٧ و ١٤ن يف   ـة، املعقودتي ـة والسادس ـويف خالل املناقشة اليت دارت يف اجللستني اخلامس         - ٣٧
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات٢٠٠٧سبتمرب 



A/HRC/6/L.10/Rev.1 
Page 10 

  

 

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي    (االحتاد الروسي، وباكستان    :  اجمللس ممثلو الدول األعضاء يف     )أ(  
، واململكة املتحدة لربيطانيا )باسم جمموعة الدول األفريقية(والربازيل، ومجهورية كوريا، وسويسرا، وكندا، ومصر 

  العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا؛

  ، وأستراليا، وبلجيكا، واجلزائر، وكولومبيا؛األرجنتني: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

أيـضاً باسـم اجمللـس      (الرابطة الدولية للحرية الدينية     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ج(  
االستشاري األنغليكاين، الطائفة البهائية الدولية، اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، الدومينيكان يف خدمـة              

، هيئة الفرنسيسكان الدولية، معهد التركيب الكوكيب، االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني،           العدالة والسالم 
االحتاد الدويل للجامعيات، الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، رابطة سوسيال دارما               

كذلك (، واملنظمة العاملية للمرأة )نظمة العاملية للمرأةالدولية، االحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، وامل
باسم مؤسسة التنمية التعليمية الدولية، الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، االحتـاد                

  ).النسائي الدويل للسالم العاملي

باسـم  (ثل الربتغال ببيان ختامي     ، أدىل مم  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ة املعقودة يف    ـويف اجللسة السادس    - ٣٨
  ).االحتاد األورويب

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

أدلت السيدة ليلى زروقي، الرئيسة املقررة للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، ببيان يف اجللـسة                 - ٣٩
  .ملعين باالحتجاز التعسفي، بشأن والية الفريق العامل ا٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤اخلامسة املعقودة يف 

 أدىل ممثل فرنسا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٤٠
  .للقرار املتعلق بوالية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  :ه ببياناتويف خالل املناقشات اليت دارت يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدنا  - ٤١

باسـم االحتـاد    ( )٣(االحتاد الروسي، والربازيـل، والربتغـال     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، ونيجرييا؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، وكندا، ومصر )األورويب

  ، تركيا، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلزائر، شيلي؛إثيوبيا، األرجنتني: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

منظمة العفو الدولية، احلركة الدولية للدفاع عن األطفال،        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
ـ       )أيضاً باسم جملس السالم العاملي    (حركة توباي أمارو اهلندية      ات حقـوق   ، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابط

  .، املؤسسة الدولية للنظرة العاملية)أيضاً باسم مرصد حقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب(اإلنسان، 

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس تتكلم باسم دول أعضاء ودول مراقبة )٣(
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  .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل فرنسا ببيان  - ٤٢

  .يف اجللسة السابعة املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ممثل هولندا ببيان ممارسة حلق الرد  - ٤٣

  ستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييتاخلبري امل

 البلد املعين، ببيان عـن      بصفتها، أدىل ممثل هاييت،     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥، املعقودة يف    ١٥يف اجللسة     - ٤٤
  .والية اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

لسة نفسها أدىل ببيان السيد لويس جوانيه، اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالـة                ويف اجل   - ٤٥
  .حقوق اإلنسان يف هاييت

  :ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٤٦

، )ر اإلسـالمي  باسم منظمـة املـؤمت    (أوروغواي، وباكستان   : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسـم  (، وبريو، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، وكوبا، ومـصر          )باسم االحتاد األورويب  ( )٤(والربتغال

  ، واملكسيك؛)جمموعة الدول األفريقية

  اجلزائر، وشيلي، ولكسمربغ، واملغرب؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

   االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا؛اللجنة: املراقب عن مؤسسة حقوق وطنية  )ج(  

  جلنة احلقوقيني الدوليـة، االحتـاد الـدويل لرابطـات          : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني      )د(  
  .حقوق اإلنسان

  .ويف اجللسة نفسها رد السيد جوانيه على األسئلة وأدىل مبالحظات  - ٤٧

  .ببيان ختامي) باسم جمموعة أصدقاء هاييت(ازيل ويف اجللسة نفسها أيضاً أدىل ممثل الرب  - ٤٨

  . البلد املعين، مبالحظات ختاميةبصفتهاويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل هاييت،   - ٤٩

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 للقرار   املقدم الرئيسي  بصفته أدىل ببيان ممثل كوبا،      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ٥٠
  .املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

  .ويف اجللسة نفسها أدىل السيد جان زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ببيان  - ٥١

                                                      

 .املرجع نفسه )٤(
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  :ويف خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ٥٢

باسم منظمة املـؤمتر  (االحتاد الروسي، وأوروغواي، وباكستان   :  اجمللس ممثلو الدول األعضاء يف     )أ(  
، وبنغالديش، وبوليفيـا، والـسنغال، وسويـسرا،        )باسم االحتاد األورويب  ( )٥(، والربازيل، والربتغال  )اإلسالمي

  ، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(والصني، ومصر 

  ؛) البوليفارية- مجهورية (إكوادور، وبلجيكا، وتونس، وفنـزويال :  الدول التاليةاملراقبون عن  )ب(  

أيـضاً باسـم   (املعهد األملاين حلقوق اإلنسان     : املراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  ؛)ناللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واجمللس االستشاري املغريب حلقوق اإلنسا

اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، والرابطة الدولية حلقـوق        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
أيضاً باسم مركز العـامل الثالـث       (الشعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب          

  ).والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية

  .ها رد السيد زيغلر على األسئلة وأدىل مبالحظاتويف اجللسة نفس  - ٥٣

  .وكذلك أدىل ممثل كوبا يف اجللسة نفسها ببيان ختامي  - ٥٤

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

ببيان بصفته  ) ك أيضاً باسم املكسي (، أدىل ممثل غواتيماال     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧يف اجللسة     - ٥٥
  .املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد رودولفو ستافنهاغن، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات                - ٥٦
  . ببياناألساسية للسكان األصليني

  : من اليوم نفسه أدىل املذكورون أدناه ببيانات١٨ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة   - ٥٧

باسـم االحتـاد    ( )٦(االحتاد الروسي، والربازيـل، والربتغـال     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسم جمموعة الدول   ( وكندا، وكوبا، ومصر     ، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والفلبني،      )األورويب
  ، واملكسيك، ونيجرييا، ونيكارغوا؛)األفريقية

األرجنتني، وإكوادور، وبنما، واجلزائـر، وشـيلي، وفنــزويال،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، والنرويج؛ ) البوليفارية- مجهورية (

                                                      

 .املرجع نفسه )٥(

 .املرجع نفسه )٦(
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أيضاً باسم حركة   (اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
، اجمللـس الـدويل     )مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلريـة           

  .، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان)أيضاً باسم املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية(ملعاهدات اهلنود 

  .ويف اجللسة نفسها رد السيد ستافنهاغن على األسئلة وأدىل مبالحظات  - ٥٨

  .ببيان ختامي) أيضاً باسم املكسيك(ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل غواتيماال   - ٥٩

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

إمياكوليه ناهايو، وزيرة التـضامن     ، أدلت السيدة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦، املعقودة يف    ١٨يف اجللسة     - ٦٠
الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني يف بوروندي، ببيان يتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق                 

  .اإلنسان يف بوروندي

  : ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل املذكورون أدناه بيانات  - ٦١

، وزامبيا، وسلوفينيا، )باسم االحتاد األورويب( )٧(أملانيا، والربتغال: ضاء يف اجمللسممثلو الدول األع  )أ(  
، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      )باسم جمموعة الدول األفريقية   (وسويسرا، وغانا، وفرنسا، وكندا، ومصر      

  وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛ 

جيكا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وروانـدا، وكـوت        أوغندا، وبل : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ديفوار، واليونان؛

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  

رابطة املواطنني العاملية، منظمـة رصـد حقـوق         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
  ). باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيبأيضاً(ويل لرابطات حقوق اإلنسان اإلنسان، واالحتاد الد

  . ببيان ثاٍن لزيادة توضيح موقفه) باسم جمموعة الدول األفريقية(وأدىل ممثل مصر   - ٦٢

  .ويف اجللسة نفسها أدىل وزير التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني مبالحظات ختامية  - ٦٣

  قل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاخلبري املست

باسم جمموعة (، بناًء على طلب من مصر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ١٩قرر اجمللس يف اجللسة   - ٦٤
سان يف ومثىن عليه من سري النكا، أن يرجئ مناقشة والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلن   ) الدول األفريقية 

                                                      

 .املرجع نفسه )٧(
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 إىل الدورة العاديـة  )A/HRC/6/L.19(مجهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك النظر يف مشروع املقرر ذي الصلة    
  .التالية للمجلس

  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 املقـدم  بـصفته سا، ، أدىل ببيان ممثل النم٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣، املعقودة يف   ٣٠يف اجللسة     - ٦٥
  .الرئيسي للقرار املتعلق بوالية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد فالتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، ببيان  - ٦٦

  :جللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببياناتويف خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف ا  - ٦٧

باسم منظمة املـؤمتر    (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وباكستان     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيا، ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية       - باسم االحتاد األورويب والبلدان املرشحة      ( )٨(، والربتغال )اإلسالمي

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل -  وبلدان عملية االستقرار واالنتساب واملرشحني احملتملني السابقة، وكرواتيا؛
باسـم جمموعـة الـدول      (، وبنغالديش، وسويسرا، والـصني      )األسود، وصربيا؛ وأرمينيا، وجورجيا ومولدوفا    

  ، واهلند؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وكندا، ومصر )اآلسيوية

األرجنتني، وأوغندا، واجلزائر، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،         : ن عن الدول التالية   املراقبو  )ب(  
  ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، والسودان، والعراق، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والنرويج؛

ألمم مفوضية ا: املراقب عن كيانات األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  )ج(  
  املتحدة لشؤون الالجئني؛

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رواندا؛: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )د(  

 أيضاً(جلنة احلقوقيني الكولومبية، جلنة دراسة تنظيم السالم : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية  )ه(  
 أيضاً (جملس الالجئني النروجيي  قوق اإلنسان لألقليات األمريكية،     ، الرابطة الدولية حل   )باسم املعهد الدويل للسالم   

  ).باسم مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد كالني على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٦٨

  .تامي، أدىل ممثل النمسا ببيان خأيضاًويف اجللسة نفسها   - ٦٩

                                                      

 .املرجع نفسه )٨(
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  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 املقدم  بصفته، أدىل ببيان ممثل املكسيك،      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣١يف اجللسة     - ٧٠
قوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق        الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ح         

  .مكافحة اإلرهاب

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنـسان                  - ٧١
  .واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  : املذكورون أدناه ببياناتويف أثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل  - ٧٢

 باسم  أيضاً( )٩(االحتاد الروسي، وإيطاليا، وباكستان، والربتغال    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، وبنغالديش، وسويسرا، والصني، وفنلندا، وكندا، وكوبا، ومصر؛)االحتاد األورويب

  يا، واجلزائر، والنرويج؛األرجنتني، وبلجيكا، وترك: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

 باسم املعهـد    أيضاً(املعهد األملاين حلقوق اإلنسان     : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
الدامنركي حلقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية اليونانية حلقوق 

  ؛)يب حلقوق اإلنسان، واملركز النروجيي حلقوق اإلنساناإلنسان، واجمللس االستشاري املغر

احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا،         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
، وجلنة احلقوقيني   ) باسم جملس السالم العاملي    أيضاً( أمارو   توبايومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واحلركة اهلندية       

  . الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرينمنظمةالدولية، و

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد شاينني على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٧٣

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل املكسيك ببيان ختامي  - ٧٤

  كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسباملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق 

، ) باسم فنلنداأيضاً(، أدىل ببيان ممثل أملانيا ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣عقودة يف ، امل٣١يف اجللسة   - ٧٥
 املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى          بصفته

  .معيشي مناسب

اص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق       أدىل السيد ميلون كوثر، املقرر اخل     ويف اجللسة نفسها،      - ٧٦
  .يف مستوى معيشي مناسب ببيان

                                                      

 .املرجع نفسه )٩(
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  :ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أدىل ببيانات املذكورون أدناه  - ٧٧

باسم االحتاد األورويب، ( )١٠(االحتاد الروسي، وإيطاليا، والربتغال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
 تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هـي يف عمليـة              -  والبلدان املرشحة 

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ فضالً عن         - االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة      
   وسويسرا، ومصر؛)أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا

  األرجنتني واجلزائر؛: قبان عن الدولتني التاليتنياملرا  )ب(  

املركز اآلسيوي للموارد القانونية ومركز حقوق  : املراقبان عن املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني       )ج(  
  .اإلسكان وحاالت اإلخالء

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد كوثري على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٧٨

  .ببيان ختامي)  باسم أملانياأيضاً(، أدىل ممثل فنلندا يضاًأويف اجللسة نفسها   - ٧٩

  املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 املقـدم   بصفته، أدىل ببيان ممثل الربازيل،      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٨٠
  .ملتعلق حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةالرئيسي للقرار ا

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان السيد بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى                    - ٨١
  .مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

  :سة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببياناتويف أعقاب املناقشة اليت أعقبت ذلك، يف اجلل  - ٨٢

باسـم  ( )١١(االحتاد الروسي، وإيطاليا، وباكستان، والربتغـال     : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان الـيت  - االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة     

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبـل األسـود،        - رار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة      هي يف عملية االستق   
  ، وبريو، وسويسرا، والصني، وكندا، وكوبا، ومصر؛)وصربيا؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا

  إسرائيل، وأوغندا، واجلزائر، لكسمربغ؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

                                                      

 .املرجع نفسه )١٠(

 .املرجع نفسه )١١(
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، اخلدمة  املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ج(  
الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة        باسم منظمة العفو الدولية و     أيضاً(الدولية حلقوق اإلنسان    

  . نريمنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشو) اإليدز/البشرية

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد هانت على األسئلة وأبدى مالحظات  - ٨٣

  .، أدىل ممثل الربازيل ببيان ختاميأيضاًويف اجللسة نفسها   - ٨٤

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

باسم االحتـاد   (لربتغال  ، أدىل ببيان ممثل ا    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٢يف اجللسة     - ٨٥
 كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا؛ والبلدان اليت هـي يف            - األورويب والبلدان املرشحة    

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد - عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة 
؛ باإلضافة إىل أرمينيا آيسلندا - وروبية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية العضو يف الرابطة األ

اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق        املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية       بصفته،  )ومولدوفاوجورجيا  وأوكرانيا  
  .اإلنسان يف ليبرييا

يانا باسم السيدة شارلوت أباكا، اخلبرية املستقلة املعنيـة حبالـة   ويف اجللسة نفسها، تال السيد كوثري ب       - ٨٦
  .حقوق اإلنسان يف ليبرييا

 البلد املعين، ببيان بشأن والية اخلبرية املستقل املعـين  بصفتهويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن ليبرييا،        - ٨٧
  .حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

  :بت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانويف خالل املناقشات اليت أعق  - ٨٨

  زامبيا، وسويسرا، وغانا، وكندا؛: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

  اجلزائر، والسويد، وكوت ديفوار، والواليات املتحدة األمريكية؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

  .ظمة رصد حقوق اإلنسانمن: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية  )ج(  

  .ببيان ختامي) باسم االحتاد األورويب(، أدىل ممثل الربتغال أيضاًويف اجللسة نفسها   - ٨٩

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

باسم جمموعة الدول (، أدىل ببيان ممثل مصر ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣، املعقودة يف ٣٢يف اجللسة   - ٩٠
  . املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودانبصفته، )فريقيةاأل

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدلت السيدة سيما مسر، املقرر اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان ببيان  - ٩١
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ببيان متعلق بوالية املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق           البلد املعين،    بصفتهوأدىل املراقب عن السودان،       - ٩٢
  .اإلنسان يف السودان

 كـانون   ١٤ و ١٣، املعقـودتني يف     ٣٣ و ٣٢ويف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلـك، يف اجللـستني             - ٩٣
  :، أدىل املذكورون أعاله ببيانات٢٠٠٧ديسمرب /األول

باسم االحتاد األورويب والبلـدين      )١٢( والربتغال االحتاد الروسي، : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
واالنتـساب    كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار           - املرشحني  

وبيـة   ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطـة األور            - والبلدان املرشحة احملتملة    
، ) آيسلندا؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا    - للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية        

  وزامبيا، وسويسرا، وغانا، وكندا، وكوبا؛

األرجنتني، وآيرلندا، وتونس، واجلزائر، والسويد، والعراق، واملغرب، : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية؛

 باسم اللجنة   أيضاً(اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان     : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(
الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجلزائر، واللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واملعهد األملاين حلقوق              

  ؛)وطنية الكينية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية الرواندية حلقوق اإلنساناإلنسان، واللجنة ال

 للمعونة اإلنسانية والتنمية،    األمريكية -  اجلمعية األفريقية : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
حتاد الدويل  ومنظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واال            

  .لرابطات حقوق اإلنسان، واجمللس السوداين للوكاالت التطوعية ومرصد األمم املتحدة

باسم جمموعة الـدول    (، أدىل ممثل مصر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املعقودة يف    ٣٣ويف اجللسة     - ٩٤
  .ببيان ختامي) األفريقية

  ا النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ اإلجراءات بشأهن- ٢

  الفريق العامل السابق املعين بالبالغات

اختذ اجمللس مقرراً اعتربه تدبرياً انتقالياً بشأن الفريق ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠يف اجللسة   - ٩٥
  .٦/١٠١ املقرر ، الفصل ثانياً،ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء األول. العامل السابق املعين بالبالغات

  ٥/١عة قرار جملس حقوق اإلنسان متاب

  .A/HRC/6/L.24عرض الرئيس مشروع املقرر ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠يف اجللسة   - ٩٦
                                                      

 .املرجع نفسه )١٢(
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 املبادئ التوجيهيـة العامـة      وضع  عملية  أعطيت الكلمة ملمثل املغرب بصفته ميسر      ،ويف اجللسة نفسها    - ٩٧
  .املإلعداد املعلومات مبوجب االستعراض الدوري الش

سري النكا  ممثل  ، و )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          ( سلوفينيا   وأدىل ممثل   - ٩٨
  . تعليالً لتصويتهما بعد التصويتببيانني) باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية اليت هي أعضاء يف اجمللس(

الفـصل ثانيـاً،    النص املعتمد، انظر اجلزء األول، لالطالع على و. املقرر دون تصويت  مشروع  واعتمد    - ٩٩
  .٦/١٠٢املقرر 
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق          - ثانياً 
  اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 من تقرير املفوضة السامية حيث سيعرض تقريرها يف ٢شة موضوعية يف إطار البند مل يعقد اجمللس أي مناق  - ١٠٠
  .٢٠٠٨مارس /الدورة الرئيسية جمللس حقوق اإلنسان يف آذار

  تقريرا املفوضية واألمني العام

 عرض وكيل املفوضة السامية حلقوق      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ١٧ املعقودتني يف    ١٥ و ٧يف اجللستني     - ١٠١
. (A/HRC/6/2) وتقريراً من إعداد األمني العام    ) A/HRC/6/4 و A/HRC/6/3(ن تقريرين من إعداد املفوضية      اإلنسا

 املتعلقني بالقضايا املواضـيعية     ٩ و ٣هذه التقارير املطلوبة مبقتضى قرارات اجمللس، يف إطار البندين          قد نوقشت   و
  ).انظر الفصلني ثالثاً وتاسعاً، على التوايل(

  ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانبيان مفوضة ا

ربور، مفوضة األمم املتحدة    آأدلت السيدة لويز    ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        - ١٠٢
  .السامية حلقوق اإلنسان، ببيان

 ١٤ و ١٣ يف اجللـستني الثالثـة والرابعـة املعقـودتني يف            أعقبت ذلك ويف خالل املناقشة العامة اليت        - ١٠٣
  : أُديل بالبيانات التالية٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

باسم منظمة (االحتاد الروسي، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، وجنوب     )باسم االحتاد األورويب  ( )١٣(، والربازيل، والربتغال  )املؤمتر اإلسالمي 

، )باسم جمموعة الدول األفريقيـة    (، وسري النكا، وسويسرا، والصني، والفلبني، وكندا، وكوبا، ومصر          أفريقيا
  واملكسيك، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا؛

 - مجهوريـة   (إثيوبيا، واألرجنتني، وأستراليا، وإكوادور، وإيـران       : مراقبون عن الدول التالية     )ب(  
وندي، وتايلند، وتركيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية كوريا الـشعبية          ، وبلجيكا، وبور  )اإلسالمية

  الدميقراطية، واجلزائر، والسودان، والسويد، وشيلي، وكولومبيا، واملغرب، وميامنار، ونيوزيلندا، ونيبال؛

  االحتاد األفريقي؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  

                                                      

 .املرجع نفسه )١٣(
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منظمة العفو الدولية، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       :  املنظمات غري احلكومية   مراقبون عن   )د(  
، )باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، باكس رومانا أيضاً(

، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي        باسم رابطة املواطنني العامليني    أيضاً(ورابطة التعليم العاملي    
رصد حقوق اإلنسان، جلنـة     منظمة  ، حركة دميقراطيي الوسط الدولية، جلنة احلقوقيني الكولومبية،         )لليهودية التقدمية 

  . العامل الرابع- ني احلقوقيني الدولية، منظمة التنمية التعليمية الدولية، احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوب
  . أدلت املفوضة السامية ببيان٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف   - ١٠٤
  .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية وزمبابوي وكولومبيا ببيانات ممارسة حلق الرد  - ١٠٥

  انمستجدات من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس
، عرضت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١، املعقودة يف ٢٦يف اجللسة   - ١٠٦

  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ما استجد من أنشطتها وأنشطة مفوضيتها
ون، بصفتها  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو أفغانستان، والربازيل، وسري النكا، والسودان، وغاب             - ١٠٧

  .بلدانا معنية

  :ويف خالل املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، يف اجللسة نفسها، أدىل املذكورون أدناه ببيانات  - ١٠٨
، ) باسـم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي        أيضاً( إندونيسيا، وباكستان    :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ والبلدان اليت       -املرشحان  باسم االحتاد األورويب والبلدان      ()١٤(والربتغال

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود؛ باإلضافة إىل        -هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة         
سرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكنـدا،      وبنغالديش، ومجهورية كوريا، والسنغال، وسوي    ) أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا  

  ؛، واهلند، وهولندا، واليابان)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وماليزيا، ومصر )باسم حركة بلدان عدم االحنياز(وكوبا 
اجلزائر، والسويد، واملغرب، والنرويج، ونيوزيلنـدا، والواليـات        : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  

  ية؛املتحدة األمريك

 منظمة العفو الدولية، املركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمـة  :املراقبون عن املنظمات غري احلكومية     )ج(  
، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الـدويل لرابطـات حقـوق     املنظمة الدولية املشتركة بني األديان    رصد حقوق اإلنسان،    

 باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان      أيضاً (ية املعنية بالتنمية اإلندونيسية   احملفل الدويل للمنظمات غري احلكوم    اإلنسان،  
  ). باسم احتاد احلقوقيني العربأيضاً(ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين ) آسيا - منتدى(والتنمية 
  .ويف اجللسة نفسها، أدلت املفوضة السامية مبالحظات ختامية  - ١٠٩
وأدىل ممثل . ة نفسها، أدىل ممثلو سري النكا والعراق وهولندا ببيانات يف إطار ممارسة حق الردويف اجللس  - ١١٠

  .سري النكا ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد، باالرتباط مع البيانات اليت قدمت ممارسة حلق الرد

                                                      

 .املرجع نفسه )١٤(
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تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية              -ثالثاً 
  الجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالقتصادية وا

  )١٥( تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام- ألف 

  التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

 عرضت وكيلة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ١١١
 املقدم عمالً مبقرر (A/HRC/6/2) العام عن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تقرير األمني

  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/١٠٣اجمللس 

  :يانات املذكورون أدناه بب أدىل، يف اجللسة نفسهاأعقبت ذلك،ويف خالل املناقشة اليت   - ١١٢

  وكوبا؛) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(كستان با: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  

  بيالروس واجلزائر؛: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

  .منظمة التنمية التعليمية الدولية: املراقب عن املنظمة غري احلكومية  )ج(  

  احلصول العادل على مياه الشرب واملرافق الصحية

عرضت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      ،  ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ١١٣
اإلنسان تقريرها عن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الـشرب                

 املؤرخ ٢/١٠٤، املقدم عمالً مبقرر اجمللس (A/HRC/6/3)واملرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
  .٢٠٠٦نوفمرب /رين الثاين تش٢٧

  :املذكورون أدناه ببيانات أدىل ، يف اجللسة نفسهاأعقبت ذلك،ويف خالل املناقشة اليت   - ١١٤

أملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وبنغالديش، وبوليفيـا،      : ن عن الدول األعضاء يف اجمللس     واملراقب  )أ(  
  وسويسرا، واهلند، وهولندا؛

  إسبانيا، وبلجيكا، وتركيا، واجلزائر، واملغرب؛: تاليةن عن الدول الاملراقبو  )ب(  

اإلخالء، ومركز حبوث   حاالت  ن و اسكمركز حقوق اإل  : ن عن املنظمتني غري احلكوميتني    واملراقب  )ج(  
  .القانون البيئي الدويل

                                                      

 .١٠١انظر الفقرة  )١٥(
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   احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة- باء 

  حرية الدين أو املعتقد

 عرضت السيدة أمساء جاهاجنري، املقررة اخلاصـة        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣قودة يف   يف اجللسة الثانية املع     - ١١٥
  .(A/HRC/6/5)املعنية حبرية الدين أو املعتقد تقريرها 

 أسئلة على رحوا ببيانات وط املذكورون أدناه يف اجللسة نفسها، أدىلأعقب ذلك،ويف خالل احلوار الذي   - ١١٦
  :السيدة جاهنجري

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وإيطاليـا،    : األعضاء يف اجمللس   الدول   وممثل  )أ(  
، وبـنغالديش،   )باسـم االحتـاد األورويب    ( )١٦(، والربازيل، والربتغال  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  

  ؛ومجهورية كوريا، والصني، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واهلند، وهولندا

أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وبلجيكا، وتايلند، وتـونس،        : ن عن الدول التالية   املراقبو  )ب(  
  وشيلي، والنرويج، ونيوزيلندا؛

باسم رابطة املواطنني العامليني،  أيضاً(رابطة التعليم العاملي : ن عن املنظمات غري احلكوميةاملراقبو  )ج(  
، الطائفة البهائية الدولية، االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية، اخلدمـة           ) التقدمية واالحتاد العاملي لليهودية  
وبـاكس  )) الكويكرز(باسم منظمة العفو الدولية وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور          أيضاً(الدولية حلقوق اإلنسان    

كز اآلسيوي للموارد القانونية، واحلركة الدولية باسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملر أيضاً(رومانا 
باسـم   أيضاً(، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب         )ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية    

 املشتركة الدولية واملنظمةمؤسسة دانييل ميتران، :  احلريات- الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، وفرنسا 
ديان، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، والتحرير، بني األ

  ). وباكس رومانا، ومجعية الشعوب املهددة

  . األسئلة وأدلت مبالحظات ختاميةعنويف اجللسة الثالثة املعقودة يف اليوم نفسه أجابت السيدة جاهاجنري   - ١١٧

 أدىل ممثال سري النكا والصني ببيانني ممارسـة         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤اجللسة الرابعة املعقودة يف     ويف    - ١١٨
  . من هذا التقرير١٠٥ولالطالع على ممارسة مجهورية إيران اإلسالمية حلق الرد، انظر الفقرة . حلق الرد

  التضامن الدويل

 عرض السيد رودي حممد رزقي، اخلبري املـستقل         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ١١٩
  .(A/HRC/4/8)املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، تقريره 

                                                      

 ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )١٦(
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أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا      ، يف اجللسة نفسها   الذي أعقب ذلك،  ويف خالل احلوار التفاعلي       - ١٢٠
  :أسئلة على السيد رزقي

، )باسـم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي    (إندونيسيا، وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، والصني، وكوبا، ومصر 

  ؛) البوليفارية- مجهورية (إثيوبيا، وإسبانيا، وتايلند، وتونس، وفنـزويال : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

رابطة املواطنني العامليني، احتاد رابطات الدفاع عن حقـوق         : بون عن املنظمات غري احلكومية    املراق  )ج(  
وباسم اجمللس االستشاري األنغليكاين، وجامعة برامها كوماريس الروحية العاملية، وجلنة احلقوقيني (اإلنسان وتعزيزها 

س العاملي، واحتاد أتراك غرب تـراس يف أوروبـا،          الكولومبية، وجلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائ       
ومعهد التركيب الكوكيب، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، والرابطة الدولية للحرية     

نـوب  الدينية، واالحتاد الدويل للحقوقيات، ومكتب السلم الدويل، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ وج           
شرقي آسيا، وباكس رومانا، واحتاد احلقوقيني العرب، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، ومؤسسة القمة العاملية 

  .، منظمة اإلنسانية اجلديدة)للمرأة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملنظمة العاملية للمرأة

  . األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةعنه، أجاب السيد رزقي  املعقودة يف اليوم نفس،ويف اجللسة الثالثة  - ١٢١

  حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

، عرض السيد رودولفو ستافنهاغن، املقرر      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢، املعقودة يف    ٢٩يف اجللسة     - ١٢٢
  ).Add.1-3 وA/HRC/6/15(ان األصليني، تقريره اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسك

  .لبلد املعين، بشأن تقرير البعثة ذي الصلةا بصفتهويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل بوليفيا ببيان،   - ١٢٣

 كـانون   ١٣ و ١٢، املعقـودتني يف     ٣٠ و ٢٩ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني            - ١٢٤
  :املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد ستافنهاغن، أبدى ٢٠٠٧ديسمرب /األول

باسـم  ( )١٧(االحتاد الروسي، وإندونيسيا، والربازيل، والربتغال    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، والفلـبني، وكنـدا، وكوبـا،       )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (، وبنغالديش، وبريو، والصني     )االحتاد األورويب 

  يا، واملكسيك، ونيكاراغوا، واهلند؛وماليز

األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة،       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ؛، وفنلندا، وفييت نام، وكمبوديا، والنرويج، ونيبال)البوليفارية -  مجهورية(وفرتويال 

  اللجنة الوطنية املاليزية حلقوق اإلنسان؛: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  
                                                      

 .املرجع نفسه )١٧(



A/HRC/6/L.10/Rev.1 
Page 25 

احلقوقيني الكولومبية، واللجنة احلقوقية من أجل التنمية        جلنة: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
  .واملركز اهلولندي للشعوب األصلية)  باسم املنظمة الدولية لتنمية املوارد احملليةأيضاً(الذاتية للشعوب األصلية األندية 

، أجاب السيد ستافنهاغن عن األسـئلة       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     - ١٢٥
  .وأبدى مالحظاته اخلتامية

، عرض السيد مارتن شـاينني، املقـرر        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢، املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     - ١٢٦
ـ        ات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، تقريـره            اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلري

)A/HRC/6/17و Add.1-4.(  

، أدىل ممثل جنوب أفريقيا واملراقبون عن إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وفلسطني ويف اجللسة نفسها  - ١٢٧
  .م ممثلني لبلدان معنية أو أطراف، بشأن تقارير البعثات ذات الصلةبصفتهببيانات 

 كـانون   ١٣ و ١٢، املعقودتني يف    ٣٠ و ٢٩الل احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، يف اجللستني         ويف خ   - ١٢٨
  :، أدىل املذكورون أدناه ببيانات وطرحوا أسئلة على السيد شاينني٢٠٠٧ديسمرب /األول

ربازيل، ، وال )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (االحتاد الروسي، وباكستان     :ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
  ، ومجهورية كوريا، وسري النكا، والصني، وكوبا، ومصر، واملكسيك؛)باسم االحتاد األورويب( )١٨(والربتغال

، وتركيـا،   )اإلسـالمية  -  مجهورية(األرجنتني، وإسبانبا، وإيران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، والنرويج؛)البوليفارية -  مجهورية(واجلزائر، وفرتويال 

  جلنة حقوق اإلنسان جلنوب أفريقيا؛: املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )ج(  

االحتاد األمريكي للحريات املدنية، منظمة العفو الدولية،       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )د(  
  .مؤسسة التراث

ني عن األسئلة وأبدى ، أجاب السيد شاين  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣، املعقودة يف    ٣٠ويف اجللسة     - ١٢٩
  .مالحظاته اخلتامية

، أدىل املراقبان عن إسرائيل وفلـسطني       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢، املعقودة يف    ٢٩ويف اجللسة     - ١٣٠
وأدىل كل من املراقبني عن إسرائيل وفلسطني ببيان ثان يف إطار ممارسة حق الرد، . ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد

  .يانني املقدمني يف إطار ممارسة حق الردباالرتباط مع الب

                                                      

 .املرجع نفسه )١٨(
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   املسلحوالرتاعاحلوار التفاعلي مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال  - جيم 

عرضت السيدة راديكا كوماراسـوامي، املمثلـة       ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ املعقودة يف    ١٢يف اجللسة     - ١٣١
وأدىل ممثلو مجهوريـة الكونغـو      . (A/HRC/4/45) املسلح، تقريرها    لرتاعوااخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال      

  . بلداناً معنيةبصفتهاالدميقراطية، وسري النكا، والسودان، وميامنار ببيانات عن التقرير 

وطرحوا  ببيانات    املذكورون أدناه   أدىل ، يف اجللسة نفسها   الذي أعقب ذلك،  ويف خالل احلوار التفاعلي       - ١٣٢
  : السيدة كوماراسواميأسئلة على

، )باسـم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي       (إيطاليا، وباكـستان    : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
، )باسم جمموعة الدول األفريقيـة  ( ، وسلوفينيا، وسويسرا، وكندا، ومصر      )باسم االحتاد األورويب  ( )١٩(والربتغال

  لية، واليابان؛واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما

أستراليا، وتايلند، وتركيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وليختنشتاين،       : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ولكسمربغ، ونيبال، ونيوزيلندا؛

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: املراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  

املركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمة التنميـة       : يةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التال       )د(  
  .التعليمية الدولية، املنظمة النسائية الصهيونية الدولية

  . األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتاميةعن أجابت السيدة كوماراسوامي ،ويف اجللسة نفسها  - ١٣٣

   من جدول األعمال٣ املناقشة العامة بشأن البند - دال 

  ٣امة بشأن البند املناقشة الع

، ٣ اجمللس مناقشة عامة بشأن البنـد        ، أجرى ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ يف اجللسة السابعة، املعقودة يف        - ١٣٤
  :ببياناتاملذكورون أدناه ها ئأدىل يف أثنا

 املرشحةباسم االحتاد األورويب والبلدان     ( )٢٠(باكستان، والربتغال :  يف اجمللس  تني العضوتني  الدول ممثال  )أ(  
البلدان كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب و - 

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة   - املرشحة احملتملة   
  ؛) ليختنشتاين؛ باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا- ية األوروبية والعضو يف املنطقة االقتصاد

                                                      

 .املرجع نفسه )١٩(

 .املرجع نفسه )٢٠(
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  أرمينيا، واجلزائر، ولكسمربغ؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، الشبكة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ج(  
متالزمة نقص املناعة املكتسب، جلنة األصدقاء العاملية للتـشاور         /ناعة البشري القانونية الكندية لفريوس نقص امل    

احلقـوق  (باسم منظمة العفو الدولية، واملركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطيـة             أيضاً) (الكويكرز(
، والرابطة الدولية حلقوق    ، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان         ))والدميقراطية

اإلنسان لألقليات األمريكية، املعهد الدويل للسالم، االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، حركة الشباب             
  .والطالب الدولية لُنْصرة األمم املتحدة، مؤمتر العامل اإلسالمي

 واملغرب، واهلند ببيانات ممارسة حلـق        أدىل ممثلو باكستان، واجلزائر، وسري النكا،      ،ويف اجللسة نفسها    - ١٣٥
  . ممارسة حلق الرد، بصدد البيانات املقدمة ممارسة حلق الرد ثانينيوأدىل ممثال اجلزائر، واملغرب ببيانني. الرد

  تصحيح الوضع القانوين للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، عرض السيد فيليب تيكسييه، رئيس جلنة       ٢٠٠٧يسمرب  د/ كانون األول  ١٠، املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة     - ١٣٦
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقرير اللجنة عن تصحيح الوضع القانوين للجنة احلقـوق االقتـصادية               

 تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بـشأن        أيضاًوكان أمام اجمللس    ). A/HRC/6/20(واالجتماعية والثقافية   
  .)A/HRC/6/21( نفسه املوضوع

الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              
  واالجتماعية والثقافية

، عرضت السيدة كاتارينا دي ألبوكريكي، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١، املعقودة يف ٢٥يف اجللسة     - ١٣٧
بروتوكول اختياري للعهد الـدويل اخلـاص       ق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع       بصفتها مقررة خاصة للفري   

، املعقودة )A/HRC/6/8(، التقرير املتعلق بالدورة الرابعة للفريق العامل     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ إىل ١٦يف الفترة من 

س مناقشة متعلقة بالتقارير املذكورة أعاله، أدىل يف خالهلا املذكورون          ـويف اجللسة نفسها، أجرى اجملل      - ١٣٨
  :أدناه ببيانات

االحتاد الروسي، وأذربيجان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكستان،      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
ا اليوغوسـالفية الـسابقة،     كرواتيا، ومجهورية مقـدوني    - باسم االحتاد األورويب والبلدان املرشحة      ( )٢١(والربتغال

 ألبانيا، والبوسـنة واهلرسـك،      - واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة      وتركيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار      
 - واجلبل األسود وصربيا؛ والبلد العضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبيـة                 

، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسويـسرا،        )ضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا    النرويج؛ باإل 
                                                      

 .املرجع نفسه )٢١(
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، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسويـسرا، وكنـدا،          )ضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا ومولدوفا    باإل
  ؛، واملكسيك، واهلند) باسم جمموعة الدول األفريقيةأيضاً (وكوبا، ومصر

ويال األرجنتني، وإسبانيا، وبلجيكا، وتايلند، واجلزائر، وشيلي، وفرت      : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، واملغرب؛)البوليفارية -  مجهورية(

مكتـب  : دة، والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة     ـاملراقب عن كيانات األمم املتح      )ج(  
  العمل الدويل؛

 باسم املعهـد    أيضاً(املعهد األملاين حلقوق اإلنسان     : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )د(  
اللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان واجمللس االستـشاري املغـريب           الدامنركي حلقوق اإلنسان، و   

  ؛)حلقوق اإلنسان

 باسـم   أيـضاً (مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية      )ه(  
 الكولومبية، واللجنة احلقوقية ، وجلنة احلقوقيني)شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاءمنظمة العفو الدولية و

من أجل التنمية الذاتية للشعوب األصلية األندية، واالحتاد الدويل حلقوق وحريات الشعوب، وحركة مناهـضة               
 أمارو  توباي، واحلركة اهلندية    )العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية         

  .، وجلنة احلقوقيني الدولية واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان)م العاملي باسم جملس السالأيضاً(

ويف اجللسة نفسها، قامت املقررة اخلاصة للفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكـول اخيتـاري      - ١٣٩
  .وأبدت مالحظاهتا اخلتاميةملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإلجابة عن األسئلة 

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا - هاء 

  محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح

، A/HRC/6/L.1، عرض ممثل أذربيجان مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠يف اجللسة   - ١٤٠
ن، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وتونس، واجلزائر،        املقدم من أذربيجان، واألرد   

وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من االحتاد الروسي . وجيبويت، وكازاخستان، واململكة العربية السعودية
ري النكا، وعمان، وفرتويال    ، وبوليفيا، وبيالروس، وتيمور ليشيت، وس     ) اإلسالمية - مجهورية  (وإكوادور، وإيران   

  .، وقطر، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، ونيكاراغوا، واليمن) البوليفارية- مجهورية (

، ٧، وحذف الفقرة ٣ و١ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أذربيجان شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني   - ١٤١
  .وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

ببيان بـشأن   ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (سلوفينيا  وأدىل ممثل     - ١٤٢
  .مشروع القرار
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ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٤٣
  .٦/١انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

   املعين باحلق يف الغذاءوالية املقرر اخلاص

، عـرض ممثـل كوبـا مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املعقـودة يف     ٢٠يف اجللسة     - ١٤٤
A/HRC/6/L.5/Rev.1        وإيطاليا،  ) اإلسالمية - مجهورية  (، املقدم من أذربيجان، وإسبانيا، وأوروغواي، وإيران ،

 وتونس، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهورية والربتغال، وبلجيكا، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا،
الدومينيكية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وسري النكا، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال           

. ، وفنلندا، وكوبا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهـاييت         ) البوليفارية - مجهورية  (
ضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وأملانيا، وإندونيسيا، والربازيل، وبلغاريا، وبنغالديش، وان

  .وسلوفينيا، ومصر، والنرويج

  .ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة الثالثة من الديباجة  - ١٤٥

النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى     من   ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٤٦
  .)٢٢(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

، وغواتيمـاال،   )باسم الدول األعضاء يف اجملموعة األفريقية اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل مصر      - ١٤٧
ببيانات فيما يتعلـق    ) ألعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية اليت هي أعضاء يف اجمللس         باسم الدول ا  (وسري النكا   
  .مبشروع القرار

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٤٨
  .٦/٢انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  يلحقوق اإلنسان والتضامن الدو

، A/HRC/6/L.6، عرض ممثل كوبا مشروع القرار       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة     - ١٤٩
وانضم إىل مقدم مشـروع القرار الحقاً كل من إثيوبيا، وإكـوادور، وإندونيـسيا، وإيـران               . املقدم من كوبا  

ورية العربية السورية، ومجهورية كوريا     ، وبيالروس، وتايلند، وتونس، واجلزائر، واجلمه     ) اإلسالمية - مجهورية  (
 - مجهورية  (الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، والصني، وفرتويال           

  .، وفييت نام، والكونغو، ونيكاراغوا)البوليفارية

  . فقرات جديدة يف الديباجةويف اجللسة نفسها، نقح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بإدراج ثالث  - ١٥٠

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٢٢(
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى         ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٥١
  .)٢٣(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ببيان تعلـيالً   ) أعضاء يف اجمللس  باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي         (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٥٢
  .للتصويت قبل التصويت

، )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللـس           (وبناًء على طلب ممثل سلوفينيا        - ١٥٣
 صوتاً،  ١٢ صوتاً مقابل    ٣٤أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، فاعتمد بأغلبية            

  :وكان التصويت كما يلي. ناع عضو عن التصويتمع امت

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكستان،          :املؤيدون
والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسـري          

، والفلبني، وقطر، والكامريون،    النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال     
وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية الـسعودية،          

  .وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسـلوفينيا،            :املعارضون
  .ا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابانوفرنسا، وكند

  .سويسرا  :املمتنعون  

  .٦/٣ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ١٥٤

  االحتجاز التعسفي

، A/HRC/6/L.30، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ١٥٥
املقدم من أرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغـال، وبلجيكـا،    
ا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية تيمور ليشيت، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفيني

والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، 
. واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان

ألرجنتني، وإستونيا، وآيسلندا، وبلغاريا، وبولنـدا، واجلبـل        وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من ا        
األسود، ومجهورية كوريا، وصربيا، وغواتيماال، وكرواتيا، وكنـدا، وكوسـتاريكا، واملغـرب، واملكـسيك،       

  .ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

                                                      

  .املرجع نفسه )٢٣(
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ار باالستعاضة عن الفقرة اخلامسة من الديباجة،       ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل فرنسا شفوياً مشروع القر          - ١٥٦
  .٩وبتعديل الفقرة ) ه(١وبتعديل الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى      ١٥٣ للمادة   ووفقاً  - ١٥٧
  .)٢٤(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . وع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت      واعتمد مشر   - ١٥٨
  .٦/٤انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

قـرار  ، عـرض ممثـل كوبـا مـشروع ال         ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢١يف اجللسة     - ١٥٩
A/HRC/6/L.3/Rev.1     وبنغالديش، وبوليفيا، وبـريو، وبـيالروس،       ) اإلسالمية - مجهورية  (، املقدم من إيران ،

واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو           
، وفييت نام، والكامريون، وكوبا، ) البوليفارية- مجهورية (الدميقراطية، وزمبابوي، والسودان، والصني، وفرتويال 

  .وانضمت إندونيسيا الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار. والكونغو، وكينيا، ونيكاراغوا

  .٧ و٥ و٤ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة الثانية من الديباجة والفقرات   -١٦٠

ببيان فيما يتعلق ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(ثل سلوفينيا وأدىل مم  - ١٦١
  .مبشروع القرار

  .وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ١٦٢

ملعتمدة، ولالطالع على النص بصيغته ا    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٦٣
  .٦/٦انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

) باسم حركة عـدم االحنيـاز     (، عرض ممثل كوبا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٦٤
وانضمت كولومبيـا الحقـاً إىل      ). يازباسم حركة عدم االحن   (، املقدم من كوبا     A/HRC//6/L.7مشروع القرار   

  .مقدمي مشروع القرار

  .١٤و) ب(١٣ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني   - ١٦٥

  .وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٦٦

                                                      

  .املرجع نفسه )٢٤(
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لقرار، بصيغته املنقحة شفوياً، واعتمد وبناًء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجل بشأن مشروع ا  - ١٦٧
  :وكان التصويت كما يلي.  صوتاً، مع امتناع عضوين عن التصويت١١ صوتاً مقابل ٣٤املشروع بأغلبية 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكستان،          :املؤيدون  
وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسـري      والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو،     

النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون،         
وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية الـسعودية،          

  .وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

إيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا،        أملانيا، و   :املعارضون
  .واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

  .أوكرانيا ومجهورية كوريا  :املمتنعون  

  .٦/٧األول، القرار ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل   - ١٦٨

  حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح

مـشروع  ) باسم إسبانيا أيضاً  (، عرض ممثل أملانيا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٦٩
وغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، ، املقدم من إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأورA/HRC/6/L.13/Rev.1القرار 

 ليشيت، واجلمهورية الدومينيكية، والـدامنرك،      - والربتغال، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وبريو، وتيمور        
ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكازاخستان، والكـامريون،           

وانضم الحقاً إىل . ولكسمربغ، ومايل، واملغرب، ونيكاراغوا، وهولندا، واليونانوكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، 
  .، وكوت ديفوار، والنرويج) البوليفارية- مجهورية (مقدمي مشروع القرار كل من بلغاريا، وفرتويال 

لفصل ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، ا        . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ١٧٠
  .٦/٨األول، القرار 

  منع اإلبادة اجلماعية

، عـرض ممثـل أرمينيـا مـشروع املقـرر           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧١
A/HRC/6/L.14             ،املقدم من إثيوبيا، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيـا، وأملانيـا ،

لربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، واجلزائر، واجلمهورية وأوروغواي، وأوكرانيا، وا
التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، 

، وكينيا، والتفيـا، وليختنـشتاين،   وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، والكونغو 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريـا، وهولنـدا،             

وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع املقرر كل من أستراليا، وأندورا، وآيرلندا، وآيـسلندا، وإيطاليـا،               . واليونان
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وروندي، وبوليفيا، وبيالروس، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورومانيا، وكندا، وكوستاريكا، والربازيل، وبنما، وب
  .ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، ونيوزيلندا

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل         . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت      - ١٧٢
  .٦/١٠٤الثاين، املقرر 

ون  لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         الذكرى العشر 
  الالإنسانية أو املهينة

 A/HRC/6/L.22، عرض الرئيس مشروع البيـان       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧٣
  .باسم اجمللس

 ولالطالع على النص بصيغته املتفق عليها، انظر اجلـزء          .ووافق اجمللس بتوافق اآلراء على مشروع البيان        - ١٧٤
  .PRST/2/6األول، الفصل الثالث، بيان الرئيس 

، أدىل املراقب عن تايلند بتعليق عام بشأن بيـان          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة     - ١٧٥
  .الرئيس بصيغته املتفق عليها

   اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسانتطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق

، عـرض ممثـل إيطاليـا مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧٦
A/HRC/6/L.25املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما ، ،

 ليشيت، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفينيا، وسويسرا، وشـيلي،          - وبولندا، وبريو، وتركيا، وتيمور     
وفرنسا، وقربص، وكرواتيا، والكونغو، ولكسمربغ، ومالطة، واملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيـا            

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع     . هولندا، واليونان العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهاييت، وهندوراس، و      
كل من األرجنتني، وإستونيا، والربازيل، وبوليفيا، وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، والسويد، وصربيا، والفلبني، 

  .وكندا، وكوستاريكا، واليابان

دة، انظر اجلزء األول، الفصل     ولالطالع على النص بصيغته املعتم    . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ١٧٧
  .٦/٩األول، القرار 

  إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التعليم والتدريب

، عرض ممثال املغرب وسويسرا مـشروع القـرار         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٧٨
A/HRC/6/L.31       أوكرانيـا، وإيطاليـا، وباكـستان،      ، املقدم من إثيوبيا، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، و

 ليشيت، ورواندا، وزمبابوي، وسان مـارينو، وسـري النكـا،           - والربازيل، وبريو، وتركيا، وتونس، وتيمور      
، وكوبا، وكولومبيا،   ) البوليفارية - مجهورية  (والسنغال، وسويسرا، وشيلي، وغينيا، وفرنسا، والفلبني، وفرتويال        

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من أذربيجـان،         . وموناكو، ونيكاراغوا والكونغو، واملغرب، واملكسيك،    
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واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوغندا، والبحرين، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وتايلند، ومجهورية           
 الدميقراطية، وجيبويت،   ترتانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية الكونغو        

ورومانيا، وزامبيا، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، وغابون، وغانا، وغواتيماال، وقطر، والكـامريون، وكـوت       
ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ومايل، ومدغشقر، ومصر، وملديف، واململكة العربية الـسعودية، وموريتانيـا،             

  .ا، واليابان، واليمن، واليونانوموريشيوس، وموزامبيق، والنمسا، ونيجريي

، ٣ و ٢ و ١ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل املغرب شفوياً مشروع القرار بتعديل وإعادة ترقيم الفقـرات                 - ١٧٩
  . تبعاً لذلك٤وبإعادة ترقيم الفقرة 

، ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٨٠
  .٦/١٠انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  محاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً هاماً من مكونات تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها

، عـرض ممثـل أرمينيـا مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٨١
A/HRC/6/L.33     روس، وتونس، واجلزائر، وسري النكا، وكازاخستان، ومصر      ، املقدم من إثيوبيا، وأرمينيا، وبيال .

، ) اإلسـالمية  - مجهورية  (وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من االحتاد الروسي، وإكوادور، وأنغوال، وإيران             
  .والسودان، ونيكاراغوا

؛ ٥نة من الديباجة والفقرة ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل أرمينيا مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة الثام  - ١٨٢
 ٥ وأعيد ترقيم الفقرات التالية للفقرة. ١٠؛ وبإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة ١٠؛ وبتعديل الفقرة ٦وحبذف الفقرة 

  .تبعاً لذلك

ببيان بـشأن   ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثل سلوفينيا      - ١٨٣
  .وأدلت مصر ببيان بشأن البيان الذي أدلت به سلوفينيا. رمشروع القرا

  .وأدىل ممثل أذربيجان ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ١٨٤

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٨٥
  .٦/١١انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            : وق اإلنسان والشعوب األصلية   حق
  للسكان األصليني

، عـرض ممثـل غواتيمـاال مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ١٨٦
A/HRC/6/L.26 ،وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، ، املقدم من األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا

وبلجيكا، وبنما، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا،            
، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، ولكسمربغ، واملكسيك، واململكة املتحدة ) البوليفارية- مجهورية (وفنلندا، وفرتويال 
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وانضم الحقـاً إىل  .  العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، واليونان        لربيطانيا
مقدمي املشروع كل من أندورا، وآيسلندا، والربازيل، واجلمهورية الدومينيكية، وسلوفينيا، والسويد، وكنـدا،             

  .وكوستاريكا، ونيوزيلندا

يماال شفوياً مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة الثانية من الديباجة          ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل غوات       - ١٨٧
  ).ز(١وبتعديل الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى      ١٥٣ووفقاً للمادة     - ١٨٨
  .)٢٥(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  . ممثلو االحتاد الروسي، وأوكرانيا، والربازيل، وبوليفيا، وكندا، ببيانات بشأن مشروع القراروأدىل  - ١٨٩

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ١٩٠
  .٦/١٢انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

، أدىل املراقبان عن الدامنرك وفنلندا ببيانني عامني        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ة يف    املعقود ٢٢ويف اجللسة     - ١٩١
  .بشأن اعتماد القرار

وضع أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، يعلن عنها رمسياً مبناسبة االحتفال بالذكري الستني لإلعـالن                
  العاملي حلقوق اإلنسان

، عرض ممثل الربازيـل مـشروع القـرار         ٢٠٠٧ديسمرب  /ل كانون األو  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ١٩٢
A/HRC/6/L.36/Rev.1          ،املقدم من األرجنتني، وإكوادور، وأنغوال، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبنما ،

 ليشيت، واجلزائر، وسري النكا، وسويسرا، وشيلي، وكولومبيا، ونيكاراغوا،  - وبوليفيا، وبريو، وتايلند، وتيمور     
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من إسـبانيا، وإسـتونيا، وإكـوادور، وإيطاليـا،        .  وهندوراس وهاييت،

  .وسلوفينيا، وقربص، ومايل، واملغرب، واملكسيك، ومولدوفا، واليونان

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى    ١٥٣ووفقاً للمادة    - ١٩٣
  .)٢٦(لقرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميةمشروع ا

ببيانني ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممثال كوبا وسلوفينيا       - ١٩٤
  .بشأن مشروع القرار

  .وأدىل ممثل اليابان ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ١٩٥

                                                      

  .املرجع نفسه )٢٥(
  .املرجع نفسه )٢٦(
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ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع         . القرار بدون تصويت  واعتمد مشروع     - ١٩٦
  .٦/٢٦ألف، القرار 

  حتالف احلضارات

، عرض ممثال تركيا وإسبانيا مـشروع املقـرر         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ١٩٧
A/HRC/6/L.37  باسم االحتـاد األورويب (، والربتغال )نظمة املؤمتر اإلسالميباسم م(، املقدم من إسبانيا، وباكستان( ،

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من االحتاد الروسي، وأذربيجـان، واألردن، وإكـوادور، وألبانيـا،                . وتركيا
ـ             الفية وأندورا، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبريو، وتونس، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقـدونيا اليوغوس
  .السابقة، وجيبويت، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكوبا، ومولدوفا، والنرويج، ونيكاراغوا

ببيـان  ) باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس     (وأدىل ممثل باكستان      - ١٩٨
  .بشأن مشروع املقرر

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع         . بدون تصويت واعتمد مشروع املقرر      - ١٩٩
  .٦/١٠٦باء، املقرر 

  السكن الالئق كعنصر من العناصر املكوِّنة للحق يف مستوى معيشي مناسب

) باسم فنلنـدا أيـضاً    (، عرض ممثل أملانيا     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٢٠٠
، املقدم من إسبانيا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، A/HRC/6/L.41 القرار مشروع

 ليشيت، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال،       - وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وتيمور      
وانضم الحقاً .  والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونانوفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، واملكسيك، والنرويج،

إىل مقدمي املشروع كل من إكوادور، وبلغاريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وفرتويـال              
  .، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، ومولدوفا، واليابان) البوليفارية- مجهورية (

  .٢ و١ أملانيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل  - ٢٠١

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى      ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٠٢
  .)٢٧(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . اً، بدون تصويت  واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوي       - ٢٠٣
  .٦/٢٧انظر اجلزء األول، الفرع ألف، القرار 

                                                      

  .املرجع نفسه )٢٧(
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والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية      : محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب        
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، عرض ممثل املكسيك مـشروع القـرار        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣اجللسة  يف    - ٢٠٤
A/HRC/6/L.43    بلجيكا، وستونيا،  إوإيطاليــا،  وآيرلندا،  وأوروغواي،  وإسرائيــل،  وإسبانيا،  ، املقدم من

يـة ترتانيـا املتحـدة،      مجهورواجلمهورية التشيكية،   وبريو،  وبولنـدا،  والبوسنة واهلرسك،   وبنما،  وبلغاريا،  و
لكسمربغ، والتفيـا،  وقربص،وفنلندا، وفرنسا، وشيلي، وسويسرا، والسويد، وسلوفاكيا، ورومانيا، والدامنرك، و
هنغاريـا،  والنرويج،  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       واملكسيك،  ومصر،  وليختنشتاين،  و
 كـل مـن االحتـاد       وانضم الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار     . اليونانوكية،  الواليات املتحدة األمري  وهولندا،  و

الروسي، واألردن، وأرمينيا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، والربتغال، 
اتيمـاال، وفرتويـال    ومجهورية كوريا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، وغانا، وغو         

، وقطر، وكندا، وكوستاريكا، وليتوانيا، وليسوتو، ومايل، وموريـشيوس، ومونـاكو،      ) البوليفارية - مجهورية  (
  .والنمسا، ونيجرييا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واليابان

يترتـب علـى    من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا  ١٥٣ووفقاً للمادة    - ٢٠٥
  .)٢٨(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع         . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٠٦
  .٦/٢٨ألف، القرار 

  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

، عرض ممثل الربازيـل مـشروع القـرار         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٢٠٧
A/HRC/6/L.44   وبلجيكا،  والربتغالالربازيل،  وإيطاليا،  وأوروغواي،  وأملانيا،  و وإسرائيل،،  ، املقدم من إسبانيا ،

، وقربصفرنسا، و، وغينيا االستوائيةويسرا، سوسري النكا، و،  ليشيت- وتيمور ، وتايلندبريو، وبوليفيا، و، وبنما
هولنـدا،  وموريـشيوس،   واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،        واملكسيك،  وكوبا،  وكندا،  و
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من أرمينيا، وإكوادور، وبلغاريا، وتركيا، ومجهوريـة ترتانيـا               . اليونانو

، وكوسـتاريكا، ولكـسمربغ،   ) البوليفاريـة - مجهوريـة  (ا، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال     املتحدة، وسلوفيني 
  .ومدغشقر، والنمسا، ونيكاراغوا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى    ١٥٣ووفقاً للمادة    - ٢٠٨
  .)٢٩(ناجميةمشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الرب
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ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع         . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٠٩
  .٦/٢٩ألف، القرار 

  والية ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

لنمـسا مـشروع القـرار      ، عرض ممثل ا   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢١٠
A/HRC/6/L.46            ،املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأوغندا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغـال ،

وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة،             
لسابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا،         ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ا   

وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، 
، والنمسا، وهنغاريـا،    وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج        

وانضمت الحقاً إىل مقدمي املشروع أرمينيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وآيـسلندا،           . وهولندا، واليونان 
 ليشيت، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وزامبيـا،         - وبوليفيا، وبريو، واجلبل األسود، وتيمور      

  .وصربيا، ومولدوفا، واليابان

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل النمسا شفوياً مشروع القرار بإدراج فقرات جديدة بعد الفقـرات األوىل                  - ٢١١
، وبإعادة )ه(٦، وبإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة ١٠والفقرة ) أ(٦والثالثة والرابعة من الديباجة، وبتعديل الفقرة 

  .ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

ظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى     من الن١٥٣ووفقاً للمادة    - ٢١٢
  .)٣٠(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .وأدىل ممثال أذربيجان وإندونيسيا ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢١٣

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . ون تصويت واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بد        - ٢١٤
  .٦/٣٢انظر اجلزء األول، الفرع ألف، القرار 

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن أرمينيا بتعليق عام بشأن القرار  - ٢١٥

  القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد

) باسم االحتـاد األورويب   (، عرض ممثل الربتغال     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ة يف    املعقود ٣٤يف اجللسة     - ٢١٦
، املقدم من األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل،   A/HRC/6/L.15/Rev.1مشروع القرار   

ليا، والربازيل، والربتغـال، وبلجيكـا،      وألبانيا، وأملانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطا       
وبلغاريا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، وتايلند، وتركيا، واجلبل األسـود، واجلمهوريـة التـشيكية،               

 ليشيت، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،            - ومجهورية تيمور   
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ومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، والدامنرك، ور
وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين،           

، وموزامبيق، وموناكو، والنرويج، والنمـسا،      رلندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآي    وليسوتو، ومالطة، و  
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من    . ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهاييت، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان      

  .إكوادور، وأنغوال، وباراغواي، والسلفادور، ومدغشقر، واملكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى    ١٥٣للمادة ووفقاً    - ٢١٧
  .)٣١(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

، الواردة يف   L.15/Rev.1ويف اجللسة نفسها، قام ممثل باكستان بسحب التعديالت على مشروع القرار              - ٢١٨
  ).باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، واملقدمة من باكستان A/HRC/6/L.49الوثيقة 

  .وأدىل ممثال االحتاد الروسي وكوبا ببيانني فيما يتعلق مبشروع القرار  - ٢١٩

باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي (وأدىل ممثلو أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وباكستان   - ٢٢٠
، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وقطر، وماليزيا، ومصر، واململكة العربيـة           )لساليت هي أعضاء يف اجمل    

  .السعودية ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت

باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هـي أعـضاء يف             (وبناء على طلب ممثل باكستان        - ٢٢١
 ١٨ صوتاً مقابل ال شيء، مع امتناع   ٢٩ القرار الذي اعتمد بأغلبية      ، أجري تصويت مسجل بشأن مشروع     )اجمللس

  :وكان التصويت كما يلي. عضواً عن التصويت

االحتاد الروسي، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيـا، وإيطاليـا، والربازيـل،             :املؤيدون
بيا، وسلوفينيا،  والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وزام       

وسويسرا، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلـبني، وكنـدا، وكوبـا، ومدغـشقر،            
واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، وموريـشيوس،           

  .ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا، واليابان

  .ال شيء  :املعارضون

ا، وباكستان، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وجيبويت،       وإندونيسي أذربيجان، واألردن،   :املمتنعون
وسري النكا، والسنغال، والصني، وغابون، وقطر، والكامريون، ومـايل، وماليزيـا،           

  .ومصر، واململكة العربية السعودية، ونيجرييا

  .٦/٣٧ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع ألف، القرار   - ٢٢٢

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقبون عن اجلزائر واملغرب والواليات املتحدة األمريكية ببيانات بشأن اعتماد القرار  -٢٢٣
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   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا- رابعاً 

   بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور١/٣/ متابعة قرار اجمللس إت- ألف

  رباء املعين بدارفورحتديث مقدم من فريق اخل

، قام ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤ املعقودة يف ١٣يف اجللسة   -٢٢٤
داخلياً، السيد فالتر كالني، بوصفه مقرر وعضو فريق اخلرباء املعين بدارفور املكلف من جملس حقوق اإلنسان يف القرار 

 بناء على طلب اجمللس يف مقرره A/HRC/6/7ؤقت عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور ، بعرض التقرير امل٤/٨
 الذي اعتمـده جملس ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨متابعة القرار  ("٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ ١/٣/إت

 ٢٠٠٦ديسمرب /ول كانون األ١٣ املؤرخ ٤/١٠١- متابعـة املقـرر دإ`حقـوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون 
  ").`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`: الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون

  .ببيان عن التقرير، باعتباره البلد املعين، وأدىل املراقب عن السودان  - ٢٢٥

  :بيانات بدىلأ يف اجللسة نفسها، اليت تلت ذلكوخالل املناقشة العامة   - ٢٢٦

، )ة املؤمتر اإلسالميـباسم منظم(إندونيسيا، وباكستان : اء يف اجمللسـدول األعضـو الـثلمم  )أ(  
باسم جمموعة الدول (، ومجهورية كوريا، والصني، وكندا، وماليزيا، ومصر )باسم االحتاد األورويب( )٣٢(والربتغال
  يابان؛، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وال)األفريقية

  آيرلندا، واجلزائر، والنرويج؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

مجعية حواء وهيئة التضامن للنساء األفريقيات، : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية  )ج(  
  .االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانو احلقوقيني الدولية، وجلنةمرصد حقوق اإلنسان، وللمرأة، 

  .على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتاميةبالرد  السيد كالني قامويف اجللسة نفسها   - ٢٢٧

  التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بدارفور

، عرضت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     - ٢٢٨
 التقرير النهائي املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف دار فور، الذي أعـده فريـق               اإلنسان يف السودان، السيدة سيما مسر،     

  .٢٠٠٧ يوينه/ حزيران٢٠ املؤرخ ١/٣/بناًء على طلب اجمللس يف قراره إ ت) A/HRC/6/19(اخلرباء املعين بدار فور 

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن التقرير  - ٢٢٩

                                                      

  ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٣٢(
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  :  أثناء املناقشة العامة اليت تلت ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل ببياناتويف  - ٢٣٠

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(إندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
السابقة وكرواتيا؛  ومها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية - باسم االحتاد األورويب والبلدين املرشحني  ()٣٣(والربتغال

 وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسـك،      - والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة           
، ومجهوريـة كوريـا، وزامبيـا،       )واجلبل األسود، وصربيا؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا        

، واململكة املتحدة لربيطانيا )باسم جمموعة الدول األفريقية(يزيا، ومصر وسويسرا، والصني، وفرنسا، وكندا، ومال  
  العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛

أستراليا، وآيسلندا، وبلجيكا، واجلزائـر، والـسويد، والنـرويج،         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنـسانية      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
وباسم رابطة املواطنني العاملني، واالحتاد الـدويل للقـيم   (والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة التعليم العاملي   

، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنـسان، واجمللـس         )دميةاإلنسانية واألخالقية، واالحتاد العاملي لليهودية التق     
االستشاري للمنظمات اليهودية، ومجعية حواء للمرأة، ومرصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد 

  .الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومرصد األمم املتحدة

 اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة مسر، ومعها املقرر         - ٢٣١
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيلب ألستون، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق   
 اإلنسان، السيدة هينا جيالين، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               

  .أو الالإنسانية أو املهينة، السيد مانفريد نوفاك، بالرد على األسئلة وإبداء املالحظات اخلتامية

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن السودان ببيان، ممارسة حلق الرد  - ٢٣٢

   املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار٥/١-  متابعة قرار اجمللس دإ- باء 

، عرض املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١عقودة يف    امل ٢٧يف اجللسة     - ٢٣٣
 ٥/١- بناًء على طلب اجمللس يف قراره دإ) A/HRC/6/14(اإلنسان يف ميامنار، السيد باولو سرجيو بنهيريو، تقريره 

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ 

  .، باعتباره البلد املعين، ببيانويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن ميامنار  - ٢٣٤

، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٢ املعقودة يف    ٢٨ويف أثناء املناقشة العامة اليت تلت ذلك، يف اجللسة            - ٢٣٥
  : أدىل ببيانات

                                                      

 .نفسهاملرجع  )٣٣(
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االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وباكستان      : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 تركيـا،   - باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة       ()٣٤(، والربازيل، والربتغال  )ر اإلسالمي باسم منظمة املؤمت  (

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلـدان              
 وصربيا؛ وبلد عضو يف الرابطة األوروبيـة         وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،      - املرشحة احملتملة   

 وهو آيسلندا؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، ومجهوريـة         - للتجارة احلرة وعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية        
، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وماليزيـا،           )ملدوفا، وجورجيا 
   لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا، واليابان؛واململكة املتحدة

إسبانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وبنمـا، وتايلنـد، ومجهوريـة الو          : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
بية، والسويد، وشيلي، وفييت نام، وكمبوديا، وليختنشتاين، والنرويج، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا،          الدميقراطية الشع 

  والواليات املتحدة األمريكية؛

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إندونيـسيا       : املراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  
  ؛)باسم جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا أيضاً(

منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقـوق       : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، ومركـز التنظـيم     )أيضاً باسم مركز القانون والوساطة أين أو ساليس كندرا        ) (منتدى آسيا (اإلنسان والتنمية   

ة اإلندونيسية، وحمامو مينبيون من أجـل       والبحث والتعليم، ومنتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمي        
جمتمع دميقراطي، واملنظمة الدولية ملكافحة العنف ومنظمة زورق السالم، واملركز اآلسيوي للموارد القانونيـة،              
ومرصد حقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للحقوقيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، والفريق العامـل              

  .ان األصليني، ومراسلون بال حدود، ومرصد األمم املتحدةالدويل لشؤون السك

  .ويف اجللسة نفسها، رد السيد بنهريو على األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  - ٢٣٦

   من جدول األعمال٤لبند املتعلقة با املناقشة العامة -  جيم

، ٤لبند بشأن اقشة عامة  منا٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤ املعقودتني يف ١٤ و١٣أجرى اجمللس يف جلستيه   - ٢٣٧
  :ديل أثناءها ببياناتأ

باسم االحتاد األورويب والبلدين ( )٣٥(أملانيا، وباكستان، والربتغال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
، وسري النكا، )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، باإلضافة إىل جورجياومها  - املرشحني 

اململكة املتحدة لربيطانيا و، )باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر وكوبا، وكندا، وفرنسا، و، الصنيوسويسرا، و
  اليابان؛ وهولندا، والعظمى وآيرلندا الشمالية، 

                                                      

 .املرجع نفسه )٣٤(

  .املرجع نفسه )٣٥(
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الدامنرك، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وبلجيكا، وأستراليا، : املراقبون عن الدول التالية  )ب(  
  ؛الواليات املتحدة األمريكيةو نيوزيلندا،وليسوتو، والسويد، و

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

اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنـسانية      : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
الطائفـة  ويوي للموارد القانونية، املركز اآلسواملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية،  ووالتنمية،  

جلنة الكنائس املعنية   واللجنة الكولومبية للحقوقيني،    ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،      والبهائية الدولية،   
وباسم حمفل احمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية، واملركز اآلسيوي (بالشؤون الدولية للمجلس العاملي للكنائس 

مرصد حقوق  و مؤسسة دانييل ميتران،     - " فرنسا احلريات "مؤسسة  وجتمع حقوق اإلنسان،    و،  )انونيةللموارد الق 
الرابطة الدولية ملدارس العمل    والرابطة الدولية للتعاون بني األديان،      واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،     واإلنسان،  

االحتاد الدويل لرابطات ولجنة الدولية للحقوقيني، الو، )وباسم االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني(االجتماعي 
االحتاد اإلسالمي الدويل ملنظمات الطالب، والرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، وحقوق اإلنسان، 

فل وباسم احمل(احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية والرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، و
حركة مناهضة العنصرية واالحتاد الدويل للشباب االشتراكي، و، )اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية وباكس رومانا

وباسـم  (احتاد احلقوقيني العـرب     واحتاد العمل النسائي،    ومؤسسة نيبون،   ووتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب،      
مـؤمتر العـامل    واالحتاد العاملي للشباب الـدميقراطي،      ودة،  مرصد األمم املتح  و،  )منظمة التنمية التعليمية الدولية   

  .جملس السالم العامليواإلسالمي، 

 أدىل ببيان ممارسةً حلق الـرد كـلُّ مـن االحتـاد الروسـي،               ، املعقودة يف اليوم نفسه    ١٤ويف اجللسة     - ٢٣٨
نيا املتحدة، ومجهورية كوريا ، وباكستان، وبيالروس، ومجهورية ترتا) اإلسالمية- مجهورية (وأوزبكستان، وإيران 

الشعبية الدميقراطية، وسري النكا، والسودان، والصني، والعراق، والفلبني، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، واملغرب، 
وأدىل ممثال كلٍ من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ببياٍن ثاٍن ممارسة حلق بالرد، فيما . واهلند، واليابان

  . هبا ممارسةً حلق الرداليت أديليانات يتصل بالب

   النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا- دال 

  والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

) باسم جمموعة الـدول األفريقيـة  (، عرضت مصر  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٣٩
  ). باسم جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/6/L.20مشروع املقرر 

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل         . واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت      - ٢٤٠
  .٦/١٠٣الثاين، املقرر 
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  متابعة التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

باسـم االحتـاد    (، عرض ممثل الربتغـال      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ اجللسة   يف  - ٢٤١
 املقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وأملانيا، وأوكرانيا،         A/HRC/6/L.38مشروع القرار   ) األورويب

سنة واهلرسك، وبولندا، وبـريو، وتركيـا،       وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبو      
واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، والـدامنرك، ورومانيـا،             
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا،           

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنـرويج، والنمـسا،            وليختنشتاين، ومالطة، 
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من إسرائيل، واجلبل األسـود،           . ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان   

  .ريكية، واليابانوالسلفادور، وسويسرا، وصربيا، وموريشيوس، ومولدوفا، والواليات املتحدة األم

 ٢ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الربتغال شفوياً مشروع القرار بإدراج أربع فقرات جديدة بعد الفقرات                  - ٢٤٢
  .، وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك١٠ و٩ و٧ و٥ و٤ و٣، وتعديل الفقرات ٧ و٦ و٣و

تباه اجمللس إىل تقدير ما يترتـب علـى          من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه ان       ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٣
  .)٣٦(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .وأدىل املراقب عن ميامنار، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٤٤

  .وأدىل ممثلو االحتاد الروسي والصني واهلند ببيانات بشأن مشروع القرار  - ٢٤٥

  . دىل ممثلو إندونيسيا وماليزيا واليابان ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويتوأ  - ٢٤٦

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً بدون تصويت  - ٢٤٧
  .٦/٣٣اجلزء األول، الفرع ألف، القرار 

  سان يف السودانوالية املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلن

) باسم جمموعة الدول األفريقية( عرض ممثل مصر ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املعقودة يف ٣٤يف اجللسة   - ٢٤٨
وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع     ). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.50مشروع القرار   

ملانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولنـدا،         كل من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأ     
وتركيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنـسا،            

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، وامل       
  .الشمالية، ومولدوفا، وموناكو، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣٦(
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى         ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٤٩
  .)٣٧( يف امليزانية الربناجميةمشروع القرار من آثار إدارية وآثار

باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء          (وأدىل ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان        - ٢٥٠
، والصني )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(، وبنغالديش، وسلوفينيا )يف اجمللس

  . القرارببيانات بشأن مشروع 

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٥١

  .وأدىل ممثال سويسرا واليابان ببيانيني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٥٢

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفرع         . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٥٣
  .٦/٣٤لف، القرار أ

  فريق اخلرباء التابع جمللس حقوق اإلنسان واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور

باسم جمموعة الـدول    (، عرض ممثال مصر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤يف اجللسة     - ٢٥٤
باسم جمموعـة   (املقدم من مصر    ،  A/HRC/6/L.51مشروع القرار   ) باسم االحتاد األورويب  (والربتغال  ) األفريقية

وانضم الحقاً إىل مقدمي املشروع كل من تركيا، وصربيا،         ). باسم االحتاد األورويب  (والربتغال  ) الدول األفريقية 
  .وكرواتيا، ومولدوفا، وموناكو، واليابان

ببيـان  )  اجمللسباسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف     (وأدىل ممثل باكستان      - ٢٥٥
  .بشأن مشروع القرار

  .وأدىل املراقب عن السودان، باعتباره البلد املعين، ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٥٦

  .وأدىل ممثال األردن وماليزيا، ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٥٧

انظر اجلزء األول، الفرع    ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،      . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت      - ٢٥٨
  .٦/٣٥ألف القرار 

، أبدى املراقبان عن اجلمهوريـة العربيـة   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٥٩
  . ٦/٣٥ و٦/٣٤السورية والواليات املتحدة األمريكية تعليقات عامة فيما يتعلق باعتماد القرارين 

                                                      

 .املرجع نفسه )٣٧(
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  آلياهتا هيئات حقوق اإلنسان و- خامساً 
   من جدول األعمال٥ املناقشة العامة املتعلقة بالبند - ألف 

، ٥، أجرى اجمللس مناقشـةً عامـة بشأن البند       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف        - ٢٦٠
  :أدىل خالهلا ببيان

 تركيا، - لبلدان املرشحة باسم االحتاد األورويب، وا( )٣٨(الربتغال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  )أ(  
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلـدان              

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ وبلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة             - املرشحة احملتملة   
، ) ليختنشتاين؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا-  االقتصادية األوروبية احلرة وعضو يف املنطقة

أيضاً باسم إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا، وآيـسلندا،            ( )٣٩(وسويسرا، والتفيا 
اجلبل األسود، واجلمهورية التـشيكية،     وإيطاليا، وباراغواي، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، و       

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا،            
وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا، وليختنـشتاين،             

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنـرويج، والنمـسا،           ومالطـة، واملكسيك، وملديف،  
  ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ومصر ) ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان

  آيرلندا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وفنلندا، وهنغاريا؛: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية،       : ملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية     ا  )ج(  
ومنظمة العفو الدولية، ورابطة املواطنني العامليني، واللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية 

عمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصلية وأهايل اجلزر،  يف األنديز، واالحتاد األورويب للعالقات العامة، ومؤسسة أ       
، واجمللس الـدويل    )وباسم جملس السالم العاملي   (اهلندية  " توباي أمارو "واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحركة      

، والرابطة الدوليـة حلقـوق الـشعوب        )وباسم املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني      (ملعاهدات اهلنود   
وحتريرها، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، والتجمع الـدويل              

وأيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد القانونية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات            (حلقوق األقليات   
ية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واحلركة الدوليـة  اإلخالء، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثن     

ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيـد              
  .ومركز شيمني غايكو) الصداقة فيما بني الشعوب، ومجعية الشعوب املهددة باالنقراض

                                                      

  .دولة هلا صفة املراقب باجمللس، متحدثة باسم الدول األعضاء والدول اليت هلا صفة املراقب )٣٨(
  ).٣٣الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٣٩(
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   املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع- باء 

  احملفل االجتماعي

، عـرض ممثـل كوبـا مـشروع القـرار           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢١يف اجللسة     - ٢٦١
A/HRC/6/L.17/Rev.1      وانـضمت  . ، وكوبا، ونيكاراغوا  ) البوليفارية - مجهورية  ( املقدم من بوليفيا، وفرتويال

  .غو يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرارإندونيسيا، ، وكولومبيا والكون

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى      ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٦٢
  .)٤٠(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ببيان فيما يتعلق ) ورويب اليت هي أعضاء يف اجمللسباسم الدول األعضاء يف االحتاد األ(وأدىل ممثل سلوفينيا   - ٢٦٣
  . مبشروع القرار

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل         . واعتمد مشروع القرار دون تصويت      - ٢٦٤
  .٦/١٣األول، القرار 

  املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة

، َعرض ممثل اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى         ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٦٥
، املقدَّم من األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيـا،        A/HRC/6/L.23/Rev.1وآيرلندا الشمالية مشروع القرار     

وبوليفيا، وبريو، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، 
وبيالروس، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، 
وشيلي، وفنلندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، وملديف، واململكة املتحـدة لربيطانيـا             

وانضمت كـلٌ مـن إسـتونيا،       . ج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    العظمى وآيرلندا الشمالية، والنروي   
وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وغواتيماال،           

  .وقربص، ومالطة، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

 نفسها، نقح ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مشروع القرار شـفوياً  ويف اجللسة   - ٢٦٦
  ).ج(٣باالستعاضة عن الفقرة التاسعة من الديباجة وحبذف الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى    ١٥٣ووفقاً للمادة    - ٢٦٧
  .)٤١(ار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميةمشروع القر

                                                      

  .انظر املرفق الثاين )٤٠(
  .املرجع نفسه )٤١(
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  .وأدىل ممثل مصر ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢٦٨

  .وأدىل ممثل إندونيسيا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٦٩

عتمـدة،  ولالطالع على النص بصيغته امل    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         - ٢٧٠
  .٦/١٤انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  احملفل املعين بقضايا األقليات

 A/HRC/6/L.34، عرض ممثل النمسا مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ٢٧١
مجهورية لربتغال، وبولندا، وبريو، واملقدم من أرمينيا، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وا

، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، 

وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار األرجنتني وإكوادور، . وهولندا، واليونانوهنغاريا، 
  .وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وسلوفاكيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكندا، والتفيا

الديباجة، ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثلُ النمسا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة احلادية عشرة من   - ٢٧٢
، مث إدراج فقرة جديدة بعد ٦ و٤ و٣ و٢ و١واالستعاضة عن الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، وتعديل الفقرات 

  . وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك٣الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على ١٥٣ووفقاً للمادة   - ٢٧٣
  .)٤٢( القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميةمشروع

  .وأدىل ممثل كوبا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٢٧٤

، ةاملعتمدبصيغته ولالطالع على النص . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون تصويت  - ٢٧٥
  .٦/١٥، القرار األولانظر اجلزء األول، الفصل 

  جتماع غري رمسي ملناقشة أنسب اآلليات ملواصلة عمل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني ا

، A/HRC/6/L.35، عرض ممثل بوليفيا مشروع القـرار        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٧٦
  و، وشـيلي، وفرتويـال     املقدَّم من إسـبانيا، وإكـوادور، وأوروغـواي، والربازيـل، وبنمـا، وبوليفيـا، وبـري               

  .وانضمت املكسيك، ونيكاراغوا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار. ، وكندا، وكوبا) البوليفارية- مجهورية (

  .١ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل بوليفيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة   - ٢٧٧

                                                      

  .املرجع نفسه )٤٢(
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ة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى     من النظام الداخلي للجمعية العام  ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٧٨
  .)٤٣ (مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون تصويت  - ٢٧٩
  .٦/١٦انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

، أدىل ممثل سلوفينيا ببيان تعليالً للتصويت بعد ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١ اجللسة ويف  - ٢٨٠
فيما يتعلق بالقرارات املُعتمدة يف ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(التصويت 
  .دلت به سلوفينياوأدىل ممثل مصر ببيان فيما يتصل بالبيان الذي أ. ٥إطار البند 

  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية
، عرض ممثل بوليفيـا مـشروع القـرار         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٨١

A/HRC/6/L.42    وانضمت الحقاً إىل مقـدمي املـشروع إسـبانيا، والـدامنرك،           . ، املقدم من الربازيل وبوليفيا
  . وكنداوغواتيماال، 

  .وأبلغ الرئيس اجمللس بأن الربازيل قامت بسحب اشتراكها يف تقدمي مشروع القرار  - ٢٨٢

ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل بوليفيا شفوياً مشروع القرار بتعديل عنوان القرار؛ وبتعديل الفقرتني األوىل   - ٢٨٣
، )ج(١، و )أ(١، و ١لدباجة؛ وبتعديل الفقرات    والثانية من الدباجة؛ وبإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة من ا          

؛ وبإعادة ترقيم   ٧، و ٦، و ٥، و ٣، و )د(١، و )ب(١؛ وحبذف الفقرات    ١٢، و ١١، و ١٠، و ٩، و ٨، و ٤، و ٢و
  .الفقرات تبعاً لذلك

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير مـا يترتـب علـى         ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٢٨٤
  .)٤٤( من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميةمشروع القرار

  .وأدىل ممثل غواتيماال ببيان بشأن مشروع القرار  - ٢٨٥

  . وأدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  - ٢٨٦
شـتراكها يف   وقامت بوليفيا بسحب ا   . وأدىل ممثال بوليفيا وكوبا ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت          - ٢٨٧

  .تقدمي القرار بصيغته املعتمدة
ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت         - ٢٨٨

  .٦/٣٦انظر اجلزء األول، الفرع ألف، القرار 

لس الدويل ملعاهدات   ، أدىل املراقب عن اجمل    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة     - ٢٨٩
  .٦/٣٦ببيان بشأن اعتماد القرار ) باسم اجملموعة القيادية للسكان األصليني(اهلنود 

                                                      

  .املرجع نفسه )٤٣(
 .املرجع نفسه )٤٤(
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   االستعراض الدوري الشامل- سادساً 
   من جدول األعمال٦البند ب املتعلقةعامة الناقشة امل - ألف 

، أدىل  ٦س مناقشةً عامة بشأن البند      ، أجرى اجملل  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ٢٩٠
  :خالهلا ببيان

باسـم  (، وسويسرا، ومصر    )باسم االحتاد األورويب  (سلوفينيا  :  الدول األعضاء يف اجمللس    وممثل  )أ(  
  ، ونيجرييا؛)جمموعة الدول األفريقية

  إثيوبيا؛: ممثل دولة تتمتع مبركز املراقب يف اجمللس  )ب(  

وأيـضاً  (معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان      : ري احلكومية التالية  عن املنظمات غ  املراقبون    )ج(  
باسم الطائفة البهائية الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واحلركة الدولية ملناهـضة مجيـع أشـكال التمييـز              

ويل ملعاهدات  واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واجمللس الد          ) والعنصرية
  ).وأيضاً باسم املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني(اهلنود 

الدول يف إطار الفريـق     التقارير املتعلقة ب  اجلدول الزمين للنظر يف       - باء 
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

مـن  الفرع جيم   من   ٧اً للفقرة   وفقاتفق اجمللس،   ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ املعقودة يف    ١٢يف اجللسة     - ٢٩١
، على وضع جدول زمـين للنظـر يف         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اجلزء األول من مرفق قرار اجمللس       

 دولة وذلك يف إطار آلية االستعراض الدوري        ١٩٢الدول األعضاء باألمم املتحدة البالغ عددها       التقارير املتعلقة ب  
: بعنـوان يف مذكرة أعدهتا األمانة العامة      الطرائق الواردة   دول الزمين بتطبيق    ووضع اجل . الشامل يف دورته األوىل   

ـ (اخلطوات الرئيسية اليت يتعيَّن اختاذها بشأن برنامج العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل      " )" ة األوىلاجلول
 ١٩ و١٢جمللس يف عقدمها اني اآلنفة الذكر خالل اجتماعني غري رمسيطرائق وقد نوقشت ال). انظر املرفق اخلامس(

  . على التوايل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول

  انظـر املرفـق    (، كما أشارت األمانـة العامـة        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١وحبلول املوعد النهائي وهو       - ٢٩٢
، كانت سويسرا وكولومبيا قد تطوعتا للخضوع لالستعراض باعتبارها مسألة ذات أولوية وفقاً             ))أ(١اخلامس،  

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١ من مرفق القرار ١٢للفقرة 

ـ            - ٢٩٣ الفريـق العامـل املعـين      ستعرضها  ويف اجللسة نفسها، حدَّد اجمللس، بسحب القرعة، الدول اليت سي
). ٢٠١١- ٢٠٠٨ ( خالل  األوىل اليت ستعقد اجلولة  باالستعراض الدوري الشامل يف كلٍ من دوراته اإلثنيت عشرة          

  .خالل اإلجراء، انظر املرفق السادسالذي مت وضعه دول الزمين ولالطالع على اجل
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الدول املقرر يتبع يف النظر يف التقارير املتعلقة ب   حدد اجمللس، بسحب القرعة، الترتيب الذي س      فيما بعد،   و  - ٢٩٤
ض يف  ترتيب االسـتعرا  يرد  و. ٢٠٠٨ الفريق العامل يف عام      اليت سيعقدها استعراضها يف الدورات الثالث األوىل      

  .املرفق السابع

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال جنوب أفريقيا والصني ببيانني  - ٢٩٥

  اختاذ إجراءات بشأهنا النظر يف مشاريع املقترحات و- جيم 

  إنشاء صناديق آللية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان

) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٢٩٦
وانضمت إندونيـسيا   ). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.12/Rev.1مشروع القرار   

  .وملديف يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

نظر اجلزء األول، الفصل    ، ا ةاملعتمدبصيغته  ولالطالع على النص    . واعتمد مشروع القرار دون تصويت      - ٢٩٧
  .٦/١٧، القرار األول
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  العربية احملتلة األخرى  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي- سابعاً 
 عن حالـة حقـوق      ١/٢/متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان إ ت        - ألف 

  ٧اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة واملناقشة العامة بشأن البند 

، قدم كل من رئيس جملس حقـوق اإلنـسان،          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠تاسعة املعقودة يف    يف اجللسة ال    - ٢٩٨
عن جهودمها الرامية إىل "ونائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان نيابة عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، تقريراً 

، "مة باالحتالل، هلذين القرارين وعن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائ٣/١-  ودإ ١/١- تنفيذ قراري اجمللس د إ 
متابعـة  : حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة      " املعنون   ١/٢/على النحو املطلوب بقرار اجمللس إ ت      

وأدىل املراقبون عن إسرائيل . ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠املؤرخ " ٣/١ ود إ ١/١- قراري جملس حقوق اإلنسان دإ 
  .ة وفلسطني ببيانات، بوصف بلداهنم بلداناً أو أطرافاً معنيةواجلمهورية العربية السوري

 ٣/١-  ود إ    ١/١- ويف االجتماع ذاته، وأثناء املناقشة العامة اليت تلت ذلك عن تنفيذ قراري اجمللس د إ                  - ٢٩٩
  :، أدىل من يلي ببيانات٧وعن البند 

) نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(كستان االحتاد الروسي، وبا: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس    )أ(  
نيابة عن بلدين مرشحني لعضوية االحتاد األورويب، مها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا؛  ()٤٥(والربتغال

ـ               ك، وعن بلدان عملييت حتقيق االستقرار واالنتساب، واحملتمل ترشحها لعضوية االحتاد، وهي ألبانيا، والبوسنة واهلرس
، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلـرة ويف املنطقـة االقتـصادية                )مونِتنِغرو(واجلبل األسود   

، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وسويسرا، )األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابةً عن أوكرانيا ومولدوفا  
، )نيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز  (، وفرنسا، وكندا، وكوبا     )ل العربية نيابة عن جمموعة الدو   ( )٤٦(والصني، والعراق 
  ، واململكة العربية السعودية، واليابان؛)أيضاً نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(وماليزيا، ومصر 

ائر، ، واجلز ) اإلسالمية - مجهورية  (اإلمارات العربية املتحدة، وإيران     :  عن الدول التالية   املراقبون  )ب(  
  ، والكويت، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 

  جامعة الدول العربية؛: املراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  

احتاد احلقوقيني العرب، االحتاد العـاملي لليهوديـة        : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
، جلنة احلقوقيني الدولية، جملس بنـاي       )أيضاً نيابة عن جملس السلم العاملي     (قدمية، حركة توباخ أمارو اهلندية      الت

ملوارد حقوق اإلقامة وحقـوق     " بديل"، مركز   )أيضاً نيابة عن جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      (بريث الدويل   
رية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب وعن الرابطـة         أيضاً نيابة عن حركة مناهضة العنص     (الالجئني الفلسطينيني   

                                                      

  ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٤٥(
  .دولة مشاركة يف اجمللس بصفة مراقب، متحدثة نيابةً عن دول أعضاء ودول مشاركة بصفة مراقب )٤٦(
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، واملركز الدويل للقانون والعدالة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، ومنظمة )الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها  
  .رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيئة رصد األمم املتحدة

  . ذاته، أدىل املراقبان عن إسرائيل وفلسطني ببيانني ممارسةً حلق الردويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف اليوم  - ٣٠٠

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجابت األمانة على سؤال طرحه أحد الوفود  - ٣٠١

   النظر يف مشروعات املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- باء 

  ٣/١ - ود إ ١/١ -وق اإلنسان د إ متابعة قراري جملس حق: حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة

نيابة عن منظمة املؤمتر (، عرض ممثل باكستان ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١يف اجللسة   - ٣٠٢
نيابة عن منظمة املؤمتر ( املقدم من باكستان A/HRC/6/L.2مشروع القرار ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية

وانضمت الحقاً إىل مقدَمي مشروع القرار بوليفيا ). عة الدول العربيةنيابة عن جممو(والعراق ) اإلسالمي
  .وبيالروس وجنوب أفريقيا وكوبا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على ١٥٣ووفقاً للمادة   - ٣٠٣
  .)٤٧(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل مصر، وممثل سلوفينيا   - ٣٠٤
  ).اليت هي أعضاء يف اجمللس

  .وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار املراِقب عن فلسطني، بوصفها طرفاً معنياً  - ٣٠٥

  .التصويتوأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت بعد   - ٣٠٦

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل . واعُتمد مشروع القرار دون تصويت  - ٣٠٧
  .٦/١٨األول، القرار 

  احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

نيابة عـن منظمـة املـؤمتر       (ممثل باكستان    عرض   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٠٨
الذي يلغي وحيـل حمـل مـشروع القـرار           (A/HRC/6/L.4مشروع القرار   ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية   

A/HRC/4/L.3     نيابة عن منظمة املـؤمتر اإلسـالمي      (، املقدم من باكستان     ) املَرجَّأ من الدورة الرابعة للمجلس (
وانضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع ).  البوليفارية- مجهورية (وفرتويال ) ول العربيةنيابة عن جمموعة الد(والعراق 

  .القرار بيالروس وجنوب أفريقيا وكوبا

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٤٧(
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نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هـي          (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل سلوفينيا          - ٣٠٩
  ).أعضاء يف اجمللس

  .وع القرار املراِقب عن فلسطني، بوصفها طرفاً معنياًوأدىل ببيان بصدد مشر  - ٣١٠

، )نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣١١
 صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع مخسة ٣١أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، الذي اعتمد بأغلبية     

  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.  عن التصويتعشر عضواً

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل،   :املؤيدون
بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكـا، الـسنغال،            

، مايل، ماليزيا، مصر، املكـسيك، اململكـة        الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا     
  .العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

  .كندا  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريـا، رومانيـا، سـلوفينيا،         :املمتنعون  
ملتحدة لربيطانيا العظمـى    سويسرا، غواتيماال، فرنسا، الكامريون، مدغشقر، اململكة ا      

  .وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .وأدىل ممثال كندا واملكسيك ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٣١٢

  .٦/١٩لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣١٣
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  امج عمل فييناتنفيذ إعالن وبرنو متابعة - ثامناً 
   حبث مسألة تضمني عمل جملس حقوق اإلنسان منظوراً جنسانياً- ألف 

، مسألة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ و٢٠حبث اجمللس، يف جلستيه العاشرة واحلادية عشرة املعقودتني يف   - ٣١٤
  .ا إنزومووأدارت املناقشة ممثلة كينيا، السيدة ماريَّ. تضمني عمل جملس حقوق اإلنسان منظوراً جنسانياً

السيدة : ، استمع اجمللس إىل عروض قدمها كل من٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف   -٣١٥
 هوا كانغ، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ والسيدة رادهيكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة -كيونغ 

رتاعات املسلحة؛ والسيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من لألمني العام املعنية باألطفال وال
وكانت . عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب؛ والسيدة شارلُّت َبنتش، املديرة التنفيذية ملركز الريادة العاملية النسائية

  . والنرويج ونيوزيلنداأمام اجمللس مذكرة إعالمية مقدمة من وفود سلوفينيا وشيلي واملكسيك

  / أيلول٢١ و٢٠وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، يف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة املعقودتني يف   - ٣١٦
  :، أدىل من يلي ببيانات٢٠٠٧سبتمرب 

نيابة عن منظمـة املـؤمتر      (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
)٤٨(، والربتغال)أيضاً نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب( والربازيل ،)اإلسالمي

نيابة عن االحتـاد  ( 
، والسنغال، وسويسرا، )نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية(، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا، وسري النكا )األورويب

  ، واملكسيك، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا؛)فريقيةنيابة عن جمموعة الدول األ(والفلبني، وكندا، وماليزيا، ومصر 

إثيوبيا، وأستراليا، وبنما، وتايلند، وتركيا، وتـونس، ومجهوريـة         :  التالية راقبون عن الدول  امل  )ب(  
، وفنلندا، وكولومبيا، واملغرب، ونيوزيلندا ) البوليفارية- مجهورية (كوريا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وفرتويال 

  ؛) نيابة عن النرويجأيضاً(

صندوق األمـم   : املراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا           )ج(  
  املتحدة للسكان؛

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: املراقب عن منظمة حكومية دولية، هي  )د(  

أيضاً نيابة عن االحتاد الدويل     (دويل للجامعيات   االحتاد ال : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة، وعن االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، وعن حركة مناهضة العنصرية وتوطيد               

 احملـيط   الصداقة فيما بني الشعوب، وعن الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، وعن الرابطة النسائية لعموم منطقـة               
اهلادئ وجنوب شرق آسيا، وعن اجمللس االستشاري األنغليكاين، وعن اجمللس الدويل للمرأة، وعـن منظمـة زونتـا                  
الدولية، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعن املنظمة النسائية الصهيونية الدولية، وعن مؤسسة القمة العاملية للمرأة، وعن                

                                                      

 ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٤٨(
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، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، الرابطة التونسية لألمهـات،         )ني الشمال واجلنوب  وكالة املدن املتحدة للتعاون فيما ب     
الطائفة البهائية الدولية، جلنة دراسة تنظيم السلم، املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، منظمة رصد العمل الدويل من                 

لتمييز العنصري، وعن منتدى آسيا واحملـيط       أيضاً نيابةً عن احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال ا        (أجل حقوق املرأة    
، املنظمة العامليـة   ))منتدى آسيا (اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، وعن املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية            

ملـرأة،  أيضاً نيابة عن التحالف الدويل من أجل ا       (ملناهضة التعذيب، املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية          
، وعـن منظمـة     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /وعن الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري       

أيضاً نيابة عن الرابطة التونسية     (، هيئة التضامن للنساء األفريقيات      )البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديد       
  ).لدولية للسلم واحلريةلألمهات، وعن الرابطة النسائية ا

، أجـاب مقـدمو     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ و ٢٠ويف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة املعقودتني يف          - ٣١٧
  .العروض على أسئلة وأدلوا مبالحظات ختامية

، قـدمت مـديرة املناقـشة ملخـصاً         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         - ٣١٨
  .أدلت مبالحظاهتا اخلتاميةللمناقشات و

   من جدول األعمال٨ املناقشة العامة بشأن البند - باء 

، ٨، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧يف اجللسة التاسعة عشرة املعقودة يف   - ٣١٩
  :أدىل فيها من يلي ببيانات

، والربازيـل  )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس      )أ(  
نيابة عن جمموعة أصدقاء مشروع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن االستخدام املناسب للرعايـة البديلـة                (

املقدمة لألطفال والشروط الالزمة هلا، ودوهلا األعضاء هي األرجنتني، وأوروغـواي، وأوكرانيـا، والربازيـل،               
جورجيا، والسودان، والسويد، وشيلي، وغانا، والفلبني، ومصر، واملغرب، واملكسيك، واهلند؛ وأيضاً والربتغال، و

، وبنغالديش، )نيابة عن االحتاد األورويب( )٤٩(، والربتغال)نيابة عن أملانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وفنلندا، ونيكاراغوا
  وكندا، وكوبا، واهلند، وهولندا، واليابان؛وبريو، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا، وسويسرا، والفلبني، 

أستراليا، وآيرلندا، وبوركينا فاسو، واجلزائر، والسويد، وشـيلي،        : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وفنلندا، واملغرب، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

منظمة األمـم   : خصصة واملنظمات املتصلة هبا   راقبون عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املت      امل  )ج(  
  املتحدة للطفولة؛

  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، هي  )د(  

                                                      

  ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٤٩(
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احتاد العمل النسائي، اخلدمـة الدوليـة حلقـوق         : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
بني األديان، الرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية، جلنة األصدقاء العامليـة           اإلنسان، الرابطة الدولية للتعاون     

أيضاً نيابة عن االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، وعن التحـالف الـدويل إلنقـاذ             ) (الكويكرز(للتشاور  
فال، وعن اجمللس الـدويل    الطفولة، وعن التحالف النسائي الدويل، وعن فرع النرويج للخطة الدولية لكفالة األط           

للمرأة، وعن املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية، وعن املنظمة الدولية لكفالة الطفال، وعن 
  .، جلنة احلقوقيني الدولية)منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة

   النظر يف مشروعات املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

  تيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالتر

نيابة عن أرمينيا والـسنغال     (، عرض ممثل بلجيكا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة     - ٣٢٠
ويف وقت  . ، املقدم من أرمينيا وبلجيكا والسنغال واملكسيك      A/HRC/6/L.18/Rev.1مشروع القرار   ) واملكسيك

مشروع القرار إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، الحق، انضمت إىل مقدمي 
وإيطاليا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمـاال،            

، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والكونغو، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومايل       
  .وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليونان

  .٣ و٢ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثلو بلجيكا بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل فقرتيه   - ٣٢١

رتب علـى    من النظام الداخلي للجمعية العامة، استرعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يت            ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٢٢
  .)٥٠(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت  - ٣٢٣
  .٦/٢٠اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  منظومة األمم املتحدةإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على كامل نطاق 

، عرض ممثـل شـيلي مـشروع القـرار          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املعقودة يف    ٣٣يف اجللسة     - ٣٢٤
A/HRC/6/L.32/Rev.1  وأنـدوّرا،  أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيـا،        : ، املقدم من

ـ ا، وبلغاريا، وبنما، وبوركينا فا    وأوروغواي، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيك     و، وبوليفيـا، وبـريو،    س
يت، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، ومجهوريـة كوريـا،            ليش - وبيالروس، وتركيا، وتيمور    

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشـيلي،            
ال، وفنلندا، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيـا، ولكـسمربغ،            وغواتيما

وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمـسا،            
                                                      

  .انظر املرفق الثاين )٥٠(
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ىل مشروع القرار األرجنتني، وإسرائيل،     ويف وقت الحق، انضمت إ    . ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، واليونان   
وأملانيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، وبوروندي، وبولندا، واجلمهورية الدومينيكية، وزامبيا، والسلفادور،          
وصربيا، وغانا، وفرنسا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وليتوانيـا، ومدغـشقر، وموريـشيوس، ومولـدوفا،              

  .بانوهندوراس، وهولندا، واليا

  . منه٦ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل شيلي بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة   - ٣٢٥

نيابة عن الدول األعضاء يف منظمة (وأدىل ببيانات بصدد مشروع القرار ممثلو االحتاد الروسي، وباكستان   - ٣٢٦
  .اهلندوومصر، ، وجنوب أفريقيا، )املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . ، دون تصويتواعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً  - ٣٢٧
  .٦/٣٠اجلزء األول، الفرع ألف، القرار 
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نصري وكره األجانب ومـا     العنصرية والتمييز الع    - تاسعاً 
متابعة وتنفيـذ   : من أشكال التعصب  يتصل بذلك   

  يربانإعالن وبرنامج عمل د
   احلوار التفاعلي مع اهليئات املكلفة باإلجراءات اخلاصة- ألف 

  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

املعـين  ، عرض السيد دودو ديانه، املقرر اخلاص        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ٣٢٨
ه باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب، تقريـرَ                 

(A/HRC/6/6) ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٩، على النحو املطلوب بقرار اجمللس.  

  ة املعقـودتني   وأثناء احلوار التفاعلي الذي جرى بعد ذلك مع السيد ديانه يف اجللستني الرابعة واخلامـس                - ٣٢٩
  :، أدىل من يلي ببيانات وطرحوا أسئلة٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف 

االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإندونيـسيا، وباكـستان       : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
غالديش، ومجهورية  ، وبن )نيابة عن االحتاد األورويب    ()٥١(، والربازيل، والربتغال  )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (

كوريا، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا،            
  ، واهلند، وهولندا؛)نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ومصر 

وبلجيكا، وبولنـدا،   ،  ) اإلسالمية - مجهورية  (أرمينيا، وإسبانيا، وإيران    : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  وتايلند، وتونس، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، والعراق، وليسوتو، واملغرب، والنرويج؛

  املراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  

  املراقب عن منظمة حكومية دولية، هي االحتاد األفريقي؛  )د(  

  ، هي جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة          املراقب عن منظمة وطنية حلقوق اإلنسان       )ه(  
  حلقوق اإلنسان؛

اهلندي ألمريكـا   اجمللس  رابطة املواطنني العامليني،    : يةاملراقبون عن املنظمات غري احلكومية التال       )و(  
  .مؤسسة ديون الشرف اليابانيةاجلنوبية، 

  .انه على أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتاميةويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف اليوم ذاته، أجاب السيد دي  - ٣٣٠

                                                      

 ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٥١(
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  ه من جدول األعمال واملناقشة العامة بشأن٩ التقارير املقدمة يف إطار البند - باء 

  )٥٢(التقرير الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

امية حلقـوق   ، عرضت نائبة املفوضة الس    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف         - ٣٣١
 ٤/٩، على النحو املطلوب بقرار اجمللس (A/HRC/6/4)اإلنسان تقرير املفوضة عن مكافحة تشويه صورة األديان       

  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠املؤرخ 

  اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

 احلّجاجي، بصفتها  ، عرضت السيدة جناة   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف         - ٣٣٢
ديـسمرب  / كـانون األول   ٨ املؤرخ   ٣/٢رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي وعمالً بقرار اجمللس          

أغـسطس  / آب ٣١- ٢٧، تقريراً شفوياً عن الدورة التنظيمية للجنة التحضريية، اليت عقدت يف الفتـرة              ٢٠٠٦
٢٠٠٧ (A/62/375).  

  عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج 

، عرض السيد خوان مارتابيت، بـصفته      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف         - ٣٣٣
مقرر الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، تقريراً شفوياً عن اجلزء الثاين من  - رئيس 

  .(A/HRC/6/10) ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣الفترة من الدورة اخلامسة للفريق العامل، الذي عقد يف 

، أجـرى اجمللـس     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥يف اجللستني اخلامسة عشرة والسادسة عشرة املعقودتني يف           - ٣٣٤
  :، أدىل خالهلا من يلي ببيانات٩ بشأن البند  عامةً بشأن التقارير السالفة الذكر ومناقشةً عامةًمناقشةً

االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإندونيـسيا، وإيطاليـا،       : ل التالية األعضاء يف اجمللس    ممثلو الدو   )أ(  
، )أيضاً نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب(، والربازيل )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان 
تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية : ويتهنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان التالية املرشحة لعض ()٥٣(والربتغال

السابقة، وكرواتيا؛ وعن بلدان عملييت حتقيق االستقرار واالنتساب، واحملتمل ترشحها لعضوية االحتـاد، وهـي               
، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة )غرونِمونِت(ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود 

، )املنطقة االقتصادية األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابة عن أرمينيا وأوكرانيا وجورجيـا ومولـدوفا       ويف  
وبنغالديش، وبريو، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وكوبا، وماليزيا، ومصر            

  ، واملكسيك، ونيكاراغوا؛)نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(

                                                      

 .١٠١انظر الفقرة  )٥٢(

 ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٥٣(
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األرجنتني، وبنما، وتركيا، وتونس، واجلزائر، ومجهوريـة كوريـا         : املراقبون عن الدول التالية     )ب(  
  ، واملغرب، والنرويج؛) البوليفارية- مجهورية (الشعبية الدميقراطية، ورواندا، وفرتويال 

حتاد االبية، المي الدويل للمنظمات الطالاالحتاد اإلس: راقبون عن املنظمات غري احلكومية التاليةامل  )ج(  
أيضاً نيابة عن االحتاد العـاملي لليهوديـة        (االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية      األورويب للعالقات العامة،    

ابة أيضاً ني (االحتاد العاملي لليهودية التقدمية     ،  )عن رابطة املواطنني العامليني   رابطة التعليم العاملي، و   عن  التقدمية، و 
احللقة  مجيع أشكال التمييز والعنصرية،      احلركة الدولية ملناهضة  ، مجعية أخوية نوتردام،     )العامليعن رابطة التعليم    

ة الدولية للتعاون بـني األديـان،       الرابطان الدولية لألقليات األمريكية،     العاملية لتوافق اآلراء، رابطة حقوق اإلنس     
الرابطة النسائية الدولية اهضة العنصرية ومعاداة السامية، نالرابطة الدولية ملالدولية للمحامني الدميقراطيني، الرابطة 

االحتاد الدويل حلماية وعن االحتاد الدويل للجامعيات، وعن أيضاً نيابة عن احتاد احلقوقيني العرب، (للسلم واحلرية 
ـ    عن  حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، و         عـن  تراكي، و االحتاد الدويل للشباب االش

مجعية الشابات املسيحية العاملية، عن التحالف النسائي الدويل، وعن التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية، و
حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم      عن  احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، و       عن  و

رابطـة أمبـورورو للتنميـة      عن  يد الصداقة فيما بني الشعوب، و     حركة مناهضة العنصرية وتوط   عن  املتحدة، و 
الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها،     عن  الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، و     عن  االجتماعية والثقافية، و  

منطقة احملـيط   الرابطة النسائية لعموم    عن  رابطة املواطنني العامليني، و   عن  ليزية الدولية، و  نكاإل" لوند"رابطة  عن  و
هيئة العالقات بني الـشمال     عن  الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، و     عن  اهلادئ وجنوب شرق آسيا، و    

اللجنة الدولية للعمل على احتـرام      عن  جلنة احلقوقيني الكولومبية، و   عن  واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، و     
املركز اآلسيوي  عن  اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، و    عن  ه، و امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيق     

منظمة التنمية عن قامة واللجوء، وحقوق الالجئني الفلسطينيني يف اإلملوارد " بديل"مركز عن للموارد القانونية، و 
عاملية للمـرأة،  املنظمة ال عن  املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و        عن  التعليمية الدولية، و  

ركز األورويب  امل، الزمالة اليابانية للتصاحل،     )عن هيئة مراسلون بال حدود    هيئة التضامن للنساء األفريقيات، و    عن  و
 منظمة الدفاع عـن  أيضاً نيابة عن(املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         للقانون والعدالة،   

أيضاً نيابة عن البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة       (للعمل من أجل السكان والتنمية      املنظمة الكندية   ،  )ضحايا العنف 
  .مؤسسة سكان العامل، املؤمتر اإلسالمي العاملي، )عن التحالف الدويل من أجل املرأةمن أجل عهد جديد، و

مية حلقوق اإلنـسان،    ويف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف اليوم ذاته، قام كل من نائبة املفوضة السا               - ٣٣٥
مقرر الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن        - ملؤمتر ديربان االستعراضي، ورئيس     ورئيس اللجنة التحضريية    

  .وبرنامج عمل ديربان، باإلجابة على أسئلة وأدلوا مبالحظاهتم اخلتامية

   مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          حلق الرد ممثلو    أدىل ببيانات ممارسةً   ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     - ٣٣٦
 حلق الرد،  ممارسةًوأدىل ممثل كل من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ببيان ثاٍن. وسري النكا واليابان

  .بصدد البيانات اليت أديل هبا ممارسة حلق الرد
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   النظر يف مشروعات املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

   اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضيتقرير

ر الذي أوصـت     املقرَّ ، عرض الرئيسُ  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         - ٣٣٧
  .(PC.1/8)باعتماده اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي 

 بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفـصل        لالطالع على النص  . ر دون تصويت  مد مشروع املقرَّ  واعُت  - ٣٣٨
  .٦/١٠٥الثاين، املقرر 

  وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

نيابة عن جمموعة (، عرض ممثل مصر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف   - ٣٣٩
). نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/6/L.8/Rev.1مشروع القرار ) الدول األفريقية

  .وانضمت يف وقت الحق إندونيسيا وكوبا إىل مقدمي مشروع القرار

تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار ) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل مصر   - ٣٤٠
  .الثامنة من ديباجتهبتعديل الفقرة 

رعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على  من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُت١٥٣ووفقاً للمادة   - ٣٤١
  .)٥٤(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

ببيان ) مي اليت هي أعضاء يف اجمللسنيابة عن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسال(وأدىل ممثل باكستان   - ٣٤٢
  .بصدد مشروع القرار

ببيان تعليالً ) نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(وأدىل ممثل سلوفينيا   - ٣٤٣
  .للتصويت قبل التصويت

، )يب اليت هي أعضاء يف اجمللسنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورو(وبناء على طلب ممثل سلوفينيا   - ٣٤٤
 أصوات، ١٠ صوتاً مقابل ٣٢اعتمد بأغلبية فجرى تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، 

  :)٥٥(وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٤مع امتناع 

، باكستان، الربازيل، بنغالديش، االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال  :املؤيدون
الصني، غانا، سري النكا، السنغال، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، 

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٥٤(

  .ذكر ممثل غابون يف وقت الحق أن وفده كان يعتزم أن يصوت تأييداً ملشروع القرار )٥٥(
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 املكسيك، وبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر،غواتيماال، الفلبني، قطر، الكامريون، ك
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة   :عارضونامل  
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .أوروغواي، أوكرانيا، مجهورية كوريا، اليابان  :املمتنعون  

  .٦/٢١زء األول، الفصل األول، القرار لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجل  - ٣٤٥

نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره : من اخلطابة إىل الواقع
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 جمموعـة   نيابة عن (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         - ٣٤٦
). نيابة عن جمموعة الدول األفريقيـة     (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.9/Rev.1مشروع القرار   ) الدول األفريقية 

  .إندونيسيا وكوبا إىل مقدمي مشروع القراريف وقت الحق وانضمت 

ع القـرار  تنقيحاً شفوياً ملـشرو ) نيابة عن جمموعة الدول األفريقية   (ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل مصر         - ٣٤٧
  . من منطوقه٢بتعديل الفقرة 

رعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى         من النظام الداخلي للجمعية العامة، استُ      ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٤٨
  .)٥٦(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب   (نيا  وأدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل سلوفي         - ٣٤٩
  ).اليت هي أعضاء يف اجمللس

، )ضاء يف اجمللس  نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أع         (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣٥٠
 صـوتاً، مـع     ١٣  صوتاً مقابل  ٢٨مد بأغلبية   اعُتفمشروع القرار، بصيغته املنقحة،     جرى تصويت مسجل على     

  :)٥٧(وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٥امتناع 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، بنغالديش، بوليفيا،           :املؤيدون
جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانا، الفلبني، قطـر،            

ون، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغـشقر، مـصر، اململكـة العربيـة الـسعودية،       الكامري
  .موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٥٦(

  .ذكر ممثل غابون يف وقت الحق أن وفده كان يعتزم أن يصوت تأييداً ملشروع القرار )٥٧(
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أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويـسرا،             :املعارضون
  .لشمالية، هولندا، اليابانفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا

  .املكسيكغواتيماال، أوروغواي، الربازيل، بريو،   :املمتنعون  

  .٦/٢٢لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣٥١

  األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

نيابة عن جمموعـة    ( عرض ممثل مصر     ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨عقودة يف   يف اجللسة الثانية والعشرين امل      - ٣٥٢
وانضمت ). نيابة عن جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/6/L.27مشروع القرار ) الدول األفريقية

  .إندونيسيا وكوبا يف وقت الحق إىل مقدميه

تنقيحاً شفوياً ملـشروع القـرار   ) لدول األفريقيةنيابة عن جمموعة ا   (ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل مصر         - ٣٥٣
  .بتعديل الفقرة الرابعة من ديباجته وبإدراج فقرة جديدة بعدها

رعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى         من النظام الداخلي للجمعية العامة، استُ      ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٥٤
  .)٥٨(ربناجميةمشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية ال

نيابة عن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل باكستان   - ٣٥٥
  ).هي أعضاء يف اجمللس

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب   (وأدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثل سلوفينيا           - ٣٥٦
  ). اجمللساليت هي أعضاء يف

، )نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس           (وبناء على طلب ممثل سلوفينيا        - ٣٥٧
 أصوات، مـع    ١٠ صوتاً مقابل    ٣٣مد بأغلبية   اعُت مشروع القرار، بصيغته املعدلة، ف     جرى تصويت مسجل على   

  .)٥٩( النحو التايلوكانت نتيجة التصويت على.  أعضاء عن التصويت٣امتناع 

، االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، الربازيل  :املؤيدون
فريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكـا، الـسنغال،        بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أ    

دغـشقر،  ا، مايل، ماليزيـا، م    ال، الفلبني، قطر، الكامريون، كوب    الصني، غانا، غواتيما  
  .مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

                                                      

 .رفق الثاينانظر امل )٥٨(

 .ذكر ممثل غابون يف وقت الحق أن وفده كان يعتزم أن يصوِّت تأييداً ملشروع القرار )٥٩(
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أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، كندا، اململكة            :املعارضون
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

  .رية كوريا، اليابانأوكرانيا، مجهو  :املمتنعون  

  .وأدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت  - ٣٥٨

  .٦/٢٣لالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار   - ٣٥٩

لي بتعليق عـام    ، أدىل املراقب عن شي    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         - ٣٦٠
  ).٦/٢٣ و٦/٢٢ و٦/٢١القرارات  (٩بصدد القرارات املعتمدة يف إطار البند 
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   املساعدة التقنية وبناء القدرات- عاشراً 
   احلوار التفاعلي مع اهليئات املكلفة باإلجراءات اخلاصة- ألف 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

، قام السيد تيتينغا فريديريك باسـرييه،       ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل ٢٦يف اجللسة السابعة عشرة املعقودة يف         - ٣٦١
اخلبري املستقل املعني من ِقَبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بعـرض                 

  .ن التقريروأدىل املراقب عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بوصفها البلد املعين، ببيان بشأ. (A/HRC/4/7)تقريره 

  :وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل ببيانات من يلي وطرحوا أسئلة على السيد باسرييه  - ٣٦٢

، ومجهوريـة   )نيابة عن االحتـاد األورويب     ()٦٠(الربتغال: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  كوريا، وكندا؛

  كا واجلزائر؛بلجي: املراقبان عن الدولتني التاليتني  )ب(  

اللجنة االستشارية الوطنية املعنيـة حبقـوق       : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، هي        )ج(  
  اإلنسان يف فرنسا؛

  .هيئة رصد حقوق اإلنسان: املراقب عن منظمة غري حكومية، هي  )د(  

  .ويف اجللسة ذاهتا، أجاب السيد باسرييه على أسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  - ٣٦٣

   من جدول األعمال١٠ املناقشة العامة بشأن البند - باء 

  ، أجرى اجمللس مناقـشة عامـة بـشأن        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧يف اجللسة التاسعة عشرة املعقودة يف         - ٣٦٤
  :، أدىل خالهلا من يلي ببيانات١٠البند 

 )٦١(، والربتغال)ر اإلسالمينيابة عن منظمة املؤمت(باكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس  )أ(  
تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،       : نيابة عن البلدان التالية املرشحة لعضوية االحتاد األورويب       (

وكرواتيا؛ وعن بلدان عملييت حتقيق االستقرار واالنتساب، واحملتمل ترشحها لعضوية االحتـاد، وهـي ألبانيـا،                
، وصربيا؛ وعن بلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ويف           )مونِتنغرو(ألسود  والبوسنة واهلرسك، واجلبل ا   

، وبـنغالديش،   )املنطقة االقتصادية األوروبية، هو ليختنشتاين؛ وكذلك نيابة عن أوكرانيا وجورجيا ومولـدوفا           
  وسري النكا، وماليزيا؛

                                                      

  ).٤١الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٦٠(
 .املرجع نفسه )٦١(
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  شيلي، وكوستاريكا؛بوركينا فاسو، والسويد، و: املراقبون عن الدول التالية  )ب(  

أيضاً نيابة عن االحتـاد     (االحتاد الدويل للجامعيات    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
النسائي الدويل للسالم العاملي، وعن الرابطة الدولية للحرية الدينية، وعن الرابطة النسائية لعموم منطقة احملـيط                

شعوب من أجل تعليم حقوق اإلنسان، وعن منظمة اإلنسانية اجلديدة،          اهلادئ وجنوب شرق آسيا، وعن عقد ال      
وعن املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وعن منظمة سوكا غاكاي الدولية، وعن املنظمـة العامليـة        

ضامن للنـساء   للمرأة، وعن املنظمة النسائية الصهيونية الدولية، وعن مؤسسة القمة العاملية للمرأة، وعن هيئة الت             
أيضاً نيابة عن االحتاد الدويل لألِخّصائيني      (، التحالف النسائي الدويل، منظمة سوكا غاكاي الدولية         )األفريقيات

االجتماعيني، وعن االحتاد الدويل للجامعيات، وعن االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، وعن االحتاد النسائي              
رومانا، وعن احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، وعـن           الدويل للسالم العاملي، وعن باكس      

رابطة التعليم العاملي، وعن الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، وعن الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ                
ري األنغليكـاين،   وجنوب شرق آسيا، وعن عقد الشعوب من أجل تعليم حقوق اإلنسان، وعن اجمللس االستشا             

وعن معهد التركيب الكوكيب، وعن منظمة اإلنسانية اجلديدة، وعن املنظمة الدولية للحق يف التعلـيم وحريـة                 
  ).التعليم، وعن املنظمة العاملية للمرأة، وعن مؤسسة القمة العاملية للمرأة

   النظر يف مشروعات املقترحات واإلجراءات املتخذة بشأهنا- جيم 

  نسان يف هاييتحالة حقوق اإل

، عرض الـرئيس مـشروع البيـان        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         - ٣٦٥
A/HRC/6/L.28           ،املقدم من األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، والربازيل، والربتغال، وبريو ،

  .لنرويج، وهاييت، والواليات املتحدة األمريكيةوشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، وا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٦٦
 .)٦٢(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

لالطالع على النص بصيغته املتفق عليها، انظر اجلـزء         . اءواتفق اجمللس على مشروع البيان بتوافق اآلر        - ٣٦٧
  .PRST/1/6األول، الفصل الثالث، بيان الرئيس 

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي

، عرض ممثل بوروندي مشروع القرار      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         - ٣٦٨
A/HRC/6/L.29/Rev.1            ،املقدم من أوغندا، وبوركينا فاصو، وبوروندي، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وروانـدا ،

  .ويف وقت الحق، انضمت أنغوال وكوت ديفوار إىل مقدمي مشروع القرار. وزامبيا، وغانا، وموريشيوس

                                                      

 . الثاينانظر املرفق )٦٢(
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ة يف ديباجته بعد ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل بوروندي تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بإدراج فقرة جديد  - ٣٦٩
  .الفقرة الثانية منها

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل تقدير ملا يترتب علـى              ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٧٠
  .)٦٣(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . تصويتواعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون   - ٣٧١
  .٦/٥اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

، عرض ممثل كوستاريكا مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف   - ٣٧٢
A/HRC/6/L.16)   حمل مشروع القرار     الذي يلغي وحيل A/HRC/2/L.30      املَرجَّأ من الدورة الثانية للمجلـس ( ،

املقدم من األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وباراغواي، والربتغال، وبنما،         
، وقربص، وكرواتيا،   )يفارية البول - مجهورية  (وبريو، وسان مارينو، والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال        

ويف وقت الحق، انـضم إىل  . وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس  
مشروع القرار االحتاد الروسي، وأرمينيا، وإسرائيل، وأندوّرا، وأوكرانيا، والربازيل، وبلجيكا، وبوليفيا، وتايلند،   

جلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،         ليشيت، وا  - وتركيا، وتيمور   
  .وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وغواتيماال، والفلبني، وكندا، وكوت ديفوار، واملغرب، والنمسا

  . من منطوقه٩فقرة ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل كوستاريكا بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل ال  - ٣٧٣

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت  - ٣٧٤
  .٦/٢٤اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

  التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

، عرض ممثل إندونيسيا مشروع القرار      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ة والعشرين املعقودة يف     يف اجللسة الثاني    - ٣٧٥
A/HRC/6/L.21 ونيوزيلندا)نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية(، املقدم من أستراليا، وسري النكا ،.  

الفـصل  لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول،         . واعتمد مشروع القرار دون تصويت      - ٣٧٦
  .٦/٢٥األول، القرار 

                                                      

 .املرجع نفسه )٦٣(
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  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا

نيابة عن  (، عرض ممثل الربتغال     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤يف اجللسة الثالثة والثالثني املعقودة يف         - ٣٧٧
 وأملانيا، وآيرلنـدا، وإيطاليـا،     ، املقدم من إسبانيا، وإستونيا،    A/HRC/6/L.45مشروع القرار   ) االحتاد األورويب 

والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، واجلمهورية التـشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا،             
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وغانا، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكندا، وكوت ديفوار، والتفيا،            

نشتاين، ومالطة، ومايل، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،           ولكسمربغ، وليتوانيا، وليخت  
ويف وقت الحق، انضمت إىل مقدمي مشروع القرار ألبانيـا،      . والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    

يا، وليبرييا، ونيجرييـا،    وآيسلندا، وتركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وزامبيا، والسنغال، وصرب        
  .والواليات املتحدة األمريكية

 ٥ويف اجللسة ذاهتا، قام ممثل الربتغال بتنقيح مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرة األوىل من ديباجته والفقرة                   - ٣٧٨
  . من منطوقه

 تقدير ملا يترتب علـى      من النظام الداخلي للجمعية العامة، اسُترعي انتباه اجمللس إىل         ١٥٣ووفقاً للمادة     - ٣٧٩
  .)٦٤(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

نيابة عن الدول األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية اليت هي (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار ممثل مصر   - ٣٨٠
  ).أعضاء يف اجمللس

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر . ن تصويتواعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دو  - ٣٨١
  .٦/٣١، الفرع ألف، القرار "األول"اجلزء 

                                                      

 .املرجع نفسه )٦٤(
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  تقرير جملس حقوق اإلنسان إىل اجلمعية العامة عن دورته السادسة - حادي عشر 
، ، أدىل املقرر ونائب الـرئيس     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤يف اجللسة الرابعة والثالثني املعقودة يف         - ٣٨٢

  ).A/HRC/6/L.10/Rev.1(، ببيان بصدد مشروع تقرير اجمللس )أوروغواي(السيد أِلخاندرو أرتوسيو 

  .واعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة  - ٣٨٣

  .وقرر اجمللس أن َيعُهد إىل املقرِّر بوضع التقرير يف صيغته النهائية  - ٣٨٤

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي  - ٣٨٥
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  املرفقات
  املرفق األول
  )أ(جدول األعمال

  .املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١البند 

  .التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام  - ٢البند 

ماعية والثقافية، مبا يف ذلك تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجت        - ٣البند 
  .احلق يف التنمية

  .حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - ٤البند 

  .هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ٥البند 

  .االستعراض الدوري الشامل  - ٦البند 

  .حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  - ٧البند 

  .تابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينام  - ٨البند 

متابعة وتنفيـذ إعـالن     : العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           - ٩البند 
  .وبرنامج عمل ديربان

  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠البند 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــ

  .A/HRC/6/1انظر   )أ(  
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  املرفق الثاين
   القرارات واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس ما يترتب على

  يف دورته السادسة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  ]ُيدَرج يف التقرير النهائي[

  املرفق الثالث
  احلضور

  ]ُيدَرج يف التقرير النهائي[

  املرفق الرابع
  مجلسقائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة السادسة لل

  ]ُيدَرج يف التقرير النهائي[
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  املرفق اخلامس
  اخلطوات الرئيسية الواجب اختاذها فيما يتعلق"مذكرة أعدهتا األمانة وعنواهنا 

  )"يف اجلولة األوىل(بوضع برنامج عمل آلية االستعراض الدوري الشامل 

  )قبل عملية االختيار( اخلطوة األوىل - ١

، جيـوز للـدول     ٥/١تعلق ببناء املؤسسات واملرفق بقرار اجمللس        من النص امل   ١٢وفقاً للفقرة     )أ(  
. األعضاء يف اجمللس والدول املشاركة فيه بصفة مراقب أن تتطوع ألن ُتستعَرض أوضاُعها على سبيل األولويـة                

  ؛ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١قبل وينبغي إشعار األمانة بالرغبة يف ذلك 

. ان مرتبةً أجبدياً، كلٌ منها جملموعة من اجملموعات اإلقليميـة         وستضع األمانة مخَس قوائم بالبلد      )ب(  
  وسُتوضع قوائم اجملموعات اإلقليمية استناداً إىل فئات ُوضعت يف نيويورك يف ظروف متشاهبة؛

 من النص املتعلق ببناء املؤسسات، سُتحدَّد بوضوح يف كل قائمة من القـوائم              ٩ووفقاً للفقرة     )ج(  
 ∗٢٠٠٨يونيه / أو ستنتهي يف حزيران٢٠٠٧يونيه /س الذين انتهت فترات عضويتهم يف حزيرانهويةُ وأعضاِء اجملل

  ؛)انظر التذييل األول(كما سُتحدَّد يف كل قائمٍة البلدانُ املتطوعةُ الستعراض أوضاعها 

وحفاظاً على توازن قَومي بني األعضاء وغري األعضاء، سُتحدَّد أيضاً، حسب االقتضاء، هويـةُ                )د(  
  . أو بعده٢٠٠٩يونيه /أعضاء اجمللس الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف حزيران

  )عملية االختيار( اخلطوة الثانية - ٢

، بسحب قرعة الختيار الدولة األوىل العـضو أو         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١سيقوم الرئيس، يف      )أ(  
وسيعاد تشكيل  . ملذكورة أعاله وفقاً لذلك   املشاركة بصفة املراقب، اليت سُيستخَدم امسها إلعادة تنظيم القوائم ا         

يونيه /فالبلدان اليت انتهت فترات عضويتها يف حزيران). ج(١كل قائمة مع مراعاة األولويات املذكورة يف الفقرة       
، فضالً ٢٠٠٨يونيه / ستنتقل إىل أعلى القائمة، تليها البلدان اليت سوف تنتهي فترات عضويتها يف حزيران٢٠٠٧

 واألعضاء غري األوائـل يف      ٢٠٠٩يونيه  /األعضاء الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف حزيران      أما  . ملتطوعةعن البلدان ا  
 فسُيدرجون يف القائمة يف أول فرصة ممكنة يف العام الذي ستنتهي فترات ٢٠١٠اجمللس الذين ستنتهي فترات عضويتهم يف 

  عضويتهم أثناءه؛

 بلداً، أي أنـه     ٤٨بناء املؤسسات، ُينظَر سنوياً يف أوضاع        من النص املتعلق ب    ١٤ووفقاً للفقرة     )ب(  
ويف هذا .  بلداً يف كل دورة من دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    ١٦سُتستعَرض أوضاع   

                                                      

أدناه، والسنة املَبيَّنة ترد أمساء الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان خبط عريض يف التذييل األول   *
  . جبانب كل منها هي السنة اليت تنتهي فيها فترة عضويتها
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ل ، سيوضع اجلدو ) من نص بناء القدرات    ١١الفقرة  (الصدد، وحرصاً على املراعاة التامة للتوزيع اجلغرايف العادل         
   واألعوام التالية استناداً إىل اجلداول الواردة يف التذييل الثاين؛٢٠٠٨الزمين لعام 

وسيقوم الرئيس بعد ذلك بسحب قرعة لتحديد ترتيب البلدان اليت سُينظَر يف أوضاعها أثنـاء                 )ج(  
رات الـيت   وسُتسَحب قرعات مماثلة يف كل دورة عامة مـن الـدو          . الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل    

  سيعقدها الحقاً الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل؛

 أن تبيِّن قبل    ٢٠٠٨وأخرياً، سُيطلَب إىل كل دولة من الدول اليت سُتستعَرض أوضاُعها يف عام               )د(  
ن جمموعتها  ما إذا كانت تعتزم أن تطلب أن يكون أحد املقرِّرين الثالثة م ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥تاريخ  

  ).٥/١ من نص بناء املؤسسات املرفق بالقرار ١٩وهو خيار تنص عليه الفقرة (اإلقليمية 
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  التذييل األول

  قائمة غري رمسية باجملموعات اإلقليمية

  )٥٤(الدول األسيوية   )٥٣(الدول األفريقية 
دول أمريكا الالتينية والكارييب 

)٣٣(  
دول أوروبا الغربية ودول 

  )٢٣(ل أوروبا الشرقية دو  )٢٩(أخرى 
  إثيوبيا
  إريتريا
  )٢٠١٠(أنغوال 
  أوغندا
  بنن

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو

  بوروندي
  تشاد
  توغو

  )٢٠٠٧(تونس 
  )٢٠٠٧(اجلزائر 

  جزر القمر
  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

   )٢٠١٠-٢٠٠٧(  
  )٢٠٠٨(جيبويت 

  الرأس األخضر
  رواندا
  )٢٠٠٨(زامبيا 
  زمبابوي

  سان تومي وبرينسييب
  )٢٠٠٩(السنغال 
  سوازيلند
  السودان
  سرياليون
  سيشيل
  الصومال
  )٢٠٠٨(غابون 
  غامبيا
  )٢٠٠٨(غانا 
  غينيا

  غينيا االستوائية
   بيساو-غينيا 

  )٢٠٠٩(األردن 
  أفغانستان

  ملتحدةاإلمارات العربية ا
  )٢٠١٠- ٢٠٠٧(إندونيسيا 
  أوزبكستان

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  بابوا غينيا اجلديدة

  )٢٠٠٨(باكستان 
  باالو

  )٢٠٠٧(البحرين 
  بروين دارالسالم

  )٢٠٠٩(بنغالديش 
  بوتان
  تايلند

  تركمانستان
  توفالو
  تونغا 
   ليشيت-  تيمور

  جزر سليمان
  جزر مارشال

  اجلمهورية العربية السورية
  )٢٠٠٨(هورية كوريا مج

  مجهورية كوريا الشعبية
  الدميقراطية   

   الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية
  واساّم

  )٢٠٠٨ (سري النكا
  سنغافورة

  )٢٠٠٩(الصني 
  طاجيكستان

  العراق
  ُعمان
  فانواتو

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(الفلبني 
  فيجي

  فييت نام
  قربص

  )٢٠٠٧(األرجنتني 
  )٢٠٠٧(إكوادور 

  أنتيغوا وبربودا
  )٢٠٠٩(وغواي ورأ

  باراغواي
  )٢٠٠٨(الربازيل 
  بربادوس

  بليز
  بنما

  )٢٠١٠(بوليفيا 
  )٢٠٠٨(بريو 

  ترينيداد وتوباغو
  جامايكا

  جزر البهاما
  اجلمهورية الدومينيكية

  دومينيكا
  سانت فنست وجزر غرينادين

  سانت كيتس ونيفس
  سانت لوسيا
  السفادور
  سورينام
  شيلي
  غرينادا

  )٢٠٠٨(غواتيماال 
  غيانا

  ) البوليفارية- مجهورية (رتويال ف
  )٢٠٠٩(كوبا 

  كوستاريكا
  كولومبيا

  )٢٠٠٩(املكسيك 
  )٢٠١٠(نيكاراغوا 

  هاييت
  هندوراس

  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل
  )٢٠٠٩(أملانيا 
  أندوّرا
  آيرلندا
  آيسلندا
  )٢٠١٠(إيطاليا 
  الربتغال
  بلجيكا
  تركيا

  الدامنرك
  سان مارينو

  السويد
  )٢٠٠٩(سويسرا 

  )٢٠٠٨(فرنسا 
  )٢٠٠٧(فنلندا 
  )٢٠٠٩(كندا 

  لكسمربغ
  ليختنشتاين

  مالطة
  اململكة املتحدة لربيطانيا

     العظمى وآيرلند الشمالية
)   ٢٠٠٨(  

  موناكو
  النرويج
  النمسا

  نيوزيلندا
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(هولندا 

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليونان

  )٢٠٠٩(االحتاد الروسي 
  )٢٠٠٩(أذربيجان 

  أرمينيا
  ونياإست
  ألبانيا

  )٢٠٠٨(أوكرانيا 
  بلغاريا

  )٢٠١٠(البوسنة واهلرسك 
  )٢٠٠٧(بولندا 
  بيالروس

  )مونتينغرو(اجلبل األسود 
  )٢٠٠٧(اجلمهورية التشيكية 

 مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     
     السابقة
  جورجيا
  )٢٠٠٨(رومانيا 
  سلوفاكيا
  )٢٠١٠(سلوفينيا 

  صربيا
  كرواتيا
  التفيا
  ليتوانيا
  فامولدو
  هنغاريا
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  )٥٤(الدول األسيوية   )٥٣(الدول األفريقية 
دول أمريكا الالتينية والكارييب 

)٣٣(  
دول أوروبا الغربية ودول 

  )٢٣(دول أوروبا الشرقية   )٢٩(أخرى 

  )٢٠٠٩(الكامريون 
  كوت ديفوار

  الكونغو
  كينيا
  ليبرييا
  ليسوتو
  )٢٠٠٨(مايل 

  )٢٠١٠(مدغشقر 
  )٢٠١٠(مصر 

  )٢٠٠٧(املغرب 
  مالوي
  موريتانيا

  )٢٠٠٩(موريشيوس 
  موزامبيق
  ناميبيا
  النيجر

  )٢٠٠٩(نيجرييا 

  )٢٠١٠(قطر 
  قريغيزستان
  كازاخستان
  كمبوديا
  الكويت
  كرييباس

  لبنان
  )٢٠٠٩(ماليزيا 
  ملديف

اململكة العربية السعودية 
)٢٠٠٩(  

  منغوليا
  ميامنار

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناورو
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(نيبال 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(اهلند 

  )٢٠٠٨(اليابان 
  اليمن
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  ٢التذييل 

عدد تقارير االستعراض الدوري الشامل اليت سينظر فيها جملس   - ألف 
  حقوق اإلنسان أثناء اجلولة االستعراضية األوىل

  اجملموعات اإلقليمية

عدد التقارير اليت 
سُينظَر فيها خالل 
  فترة أربع سنوات

متوسط عدد 
 سُينظَر التقارير اليت

  فيها سنوياً

متوسط عدد التقارير اليت 
سُينظَر فيها يف كل دورة 

  استعراضية
  ٤,٤١  ١٣,٢٥  ٥٣  اجملموعة األفريقية
  ٤,٥  ١٣,٥  ٥٤  اجملموعة اآلسيوية

  ٢,٧٥  ٨,٢٥  ٣٣  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب
  ٢,٤١  ٧,٢٥  ٢٩  جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى

  ١,٩١  ٥,٧٥  ٢٣  شرقيةجمموعة أوروبا ال

   التوزيع حسب الدورة والسنة- باء 

 السنة/الدورة
اجملموعة 
  األفريقية

اجملموعة 
  اآلسيوية

 جمموعة أمريكـا
الالتينية 
  والكارييب

جمموعة أوروبا الغربية 
  ودول أخرى

جمموعة 
أوروبا 
  اجملموع  الشرقية

١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٨- ١  
١٦  ٢  ٢  ٢  ٥  ٥  ٢٠٠٨- ٢  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٨- ٣  
١٦  ٢  ٢  ٢  ٥  ٥  ٢٠٠٩- ٤  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠٠٩- ٥  
١٦  ١  ٢  ٣  ٥  ٥  ٢٠٠٩- ٦  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٥  ٤  ٢٠١٠- ٧  
١٦  ٢  ٣  ٣  ٤  ٤  ٢٠١٠- ٨  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٥  ٤  ٢٠١٠- ٩  

١٦  ٢  ٢  ٣  ٤  ٥ ٢٠١١- ١٠  
١٦  ٢  ٣  ٢  ٥  ٤ ٢٠١١- ١١  
١٦  ٢  ٢  ٣  ٤  ٥ ٢٠٠١- ١٢  

    ٢٣  ٢٩  ٣٣  ٥٤  ٥٣     اجملموع
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  املرفق السادس

  يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل للنظر يف أوضاع الدول األعضاء يف األمم املتحدةاجلدول الزمين 
  الدورة األوىل

)٢٠٠٨(  
  الدورة الثانية

)٢٠٠٨(  
  الدورة الثالثة

)٢٠٠٨(  
  الدورة الرابعة

)٢٠٠٩(  
  الدورة اخلامسة

)٢٠٠٩(  
  الدورة السادسة

)٢٠٠٩(  
  الدورة السابعة

)٢٠١٠(  
  الدورة الثامنة

)٢٠١٠(  
 الدورة التاسعة

)٢٠١٠(  
 الدورة العاشرة

)٢٠١١(  
 الدورة احلاديـة عشرة

)٢٠١١(  
 الدورة الثانيـة عشرة

)٢٠١١(  
مجهورية أفريقيا   الكامريون  بوتسوانا  غابون  املغرب  ١

  الوسطى
  سوازيلند  سيشيل  موزامبيق   ليبرييا  غينيا  أنغوال  كوت ديفوار

مجهورية الكونغو   تشاد  جيبويت  بوركينا فاسو  غانا  جنوب أفريقيا  ٢
  الدميقراطية

اجلماهريية    بيساو-غينيا   مصر
  العربية الليبية

  توغو  سرياليون  ناميبيا

  أوغندا  الصومال  النيجر  مالوي  كينيا  مدغشقر  غينيا االستوائية  جزر القمر  موريشيوس  بوروندي  مايل   تونس  ٣
مجهورية ترتانيا   السودان  رواندا  موريتانيا  ليسوتو  مبياغا  إريتريا  كونغو  نيجرييا  الرأس األخضر  زامبيا  اجلزائر  ٤

  املتحدة
سان تومي   لبنان  كرييباس  قطر  إثيوبيا  فانواتو  السنغال  تركمانستان  بنن  البحرين  ٥

  وبرينسييب
  زمبابوي  باالو

اجلمهورية العربية   بابوا غينيا اجلديدة  ميامنار  ملديف  الكويت  فيجي  بوتان  فييت نام  بنغالديش  توفالو  اليابان  اهلند  ٦
  السورية

اإلمارات العربية   باكستان  إندونيسيا  ٧
  املتحدة

مجهورية ( إيران  بروين دار السالم  اليمن  الصني
  ) اإلسالمية-

  طاجيكستان  ساموا  ناورو  جزر مارشال  قريغيزستان

مجهورية الو   العراق  كمبوديا  أفغانستان  األردن  أوزبكستان  مجهورية كوريا  الفلبني  ٨
  قراطية الشعبيةالدمي

ميكرونيزيا 
 -واليات (

  )املوحدة

  تايلند  سنغافورة  نيبال

   ليشيت-تيمور   جزر سليمان  عمان  منغوليا  غرينادا  كازاخستان  قربص  أوروغواي  ماليزيا  كولومبيا  سري النكا  األرجنتني  ٩
ة العربية ـاململك  جزر البهاما  تونغا  إكوادور ١٠

  السعودية
مجهورية كوريا   بليز

  عبية الدميقراطية الش
سانت فنست وجزر   باراغواي  هندوراس  غيانا  بوليفيا

  غرينادين
  ترينيداد وتوباغو

سانت كيتس   جامايكا  هاييت  نيكاراغوا  كوستاريكا  شيلي  كوبا  بربادوس  غواتيماال  الربازيل ١١
  ونيفس

 -مجهورية (فرتويال   سورينام
  )البوليفارية

  أنتيغوا وبربودا  بلجيكا  سانت لوسيا  بنما  إسبانيا  السلفادور  دومينيكا  طةمال  املكسيك  إسرائيل  بريو  هولندا ١٢
اجلمهورية   موناكو  كندا  ليختنشتاين  فرنسا  فنلندا ١٣

  الدومينيكية
الواليات املتحدة   السويد  إيطاليا

  األمريكية
  آيسلندا  الدامنرك  أستراليا

  آيرلندا  اليونان  النمسا  أندورا  تركيا  سان مارينو  رويجالن  نيوزيلندا  أملانيا  لكسمربغ  سويسرا  اململكة املتحدة  ١٤
اجلبل األسود   رومانيا  بولندا ١٥

  )مونتنغرو(
  ليتوانيا  هنغاريا  إستونيا  بلغاريا  أرمينيا  سلوفينيا  الربتغال  سلوفاكيا  االحتاد الروسي

اجلمهورية  ١٦
  التشيكية

مجهورية مقدونيا   أذربيجان  صربيا  أوكرانيا
اليوغوسالفية 

  سابقةال

  مولدوفا  التفيا  جورجيا  كرواتيا  بيالروس  البوسنة واهلرسك  ألبانيا
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  املرفق السابع
  ترتيب االستعراض أثناء الدورات الثالث األوىل للفريق العامل 

  )أ(املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
  الدورة األوىل

 ١٨- ٧يف الفترة املقرر انعقادها (
  )٢٠٠٨أبريل /نيسان

  الدورة الثانية
 ١٦- ٥املقرر انعقادها يف الفترة (

  )٢٠٠٨مايو /أيار

  الدورة الثالثة
 ١٢- ١املقرر انعقادها يف الفترة (

  )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
   بوتسوانا- ١   غابون- ١   البحرين- ١
   جزر البهاما- ٢   غانا- ٢   إكوادور- ٢
  بوروندي - ٣   بريو- ٣   تونس- ٣
   لكسمربغ- ٤   غواتيماال- ٤   املغرب- ٤
   بربادوس- ٥   بنن- ٥   إندونيسيا- ٥
  )مونتنغرو( اجلبل األسود - ٦   مجهورية كوريا- ٦   فنلندا- ٦
   اإلمارات العربية املتحدة- ٧   سويسرا- ٧   اململكة املتحدة - ٧
   إسرائيل- ٨   باكستان- ٨   اهلند- ٨
  ن ليختنشتاي- ٩   زامبيا- ٩   الربازيل- ٩

   صربيا- ١٠   اليابان- ١٠   الفلبني١٠
   تركمانستان- ١١   أوكرانيا- ١١   اجلزائر- ١١
   بوركينا فاسو- ١٢   سري النكا- ١٢   بولندا- ١٢
   الرأس األخضر- ١٣   فرنسا- ١٣   هولندا- ١٣
   كولومبيا- ١٤   تونغا- ١٤   جنوب أفريقيا- ١٤
   أوزبكستان- ١٥   رومانيا- ١٥   اجلمهورية التشيكية- ١٥
   توفالو- ١٦   مايل- ١٦  ألرجنتني ا- ١٦

  ــــــــــــ

  .٢٩٤انظر الفقرة   )أ(  
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  املرفق الثامن
  ، )٢٠٠٧/٢٠٠٨( جمللس حقوق اإلنسان برنامج العمل السنوي للجولة الثانية

  )أ(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف 

  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧يسمرب د/كانون األول

أربعة أسابيع، منها (الدورة السابعة 
  )س للجزء الرفيع املستوىأسبوع ُيكرَّ

  / آذار٢٨- ٣ -  الدورة الرئيسية - 
  ٢٠٠٨مارس 

  ) أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٢

  : املسائل التنظيمية واإلجرائية-١بند ال  : املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند   : املسائل التنظيمية واإلجرائية-١البند 
  اعتماد برنامج عمل الدورة  اعتماد تقرير الدورة

  اجلزء الرفيع املستوى
  اختيار وتعيني املكلفني بواليات

انتخاب أعـضاء اللجنـة االستـشارية       
  للمجلس

  اعتماد تقرير الدورة

  اعتماد برنامج عمل الدورة
  اختيار وتعيني املكلفني بواليات

  تقرير الدورةاعتماد 
اعتماد التقرير السنوي جمللس حقـوق      

  اإلنسان

 التقرير الـسنوي ملفوضـة      - ٢البند  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  :)ج(وتقريرا املفوضية واألمني العام

 التقرير السنوي ملفوضة األمم     - ٢البند  
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا     

  :)ج(املفوضية واألمني العام

 التقرير الـسنوي ملفوضـة      - ٢البند  
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  :)ج(وتقريرا املفوضية واألمني العام

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحـدة        بيان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان
السامية حلقوق اإلنسان وتقريران آخران     

  للمفوضية واألمني العام

تقدمـه مفوضـة    عرض للحالة الراهنة    
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     

  وتقريرا املفوضية واألمني العام

  ــــــــــــــ
 وقرارات ومقررات أخـرى اعتمـدها       ٥/١ استناداً إىل القرار     ُوضع مشروع برنامج العمل السنوي      )أ(  

ضافية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بالواليات اجمللس، وهو خاضع للتغيري وفقاً ملا قد يعتمده اجمللس من قرارات ومقررات إ
  . اخلاصة بعمليات االستعراض والترشيد والتحسني

  .ديسمرب، الذي ُوزِّع أثناء الدورة السادسة للمجلس/ كانون األول- سبتمرب /برنامج عمل دورة أيلول  )ب(  
إلنسان، أو إىل املفوضية، أو إىل مع أن مجيع التقارير املنسوبة إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا  )ج(  

 من جدول األعمال، فقد يرغب اجمللس يف أن ينظر فيها يف إطار بند آخر من                ٢األمني العام، هي ُمقدَّمة يف إطار البند        
  .بنود جدول أعماله
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  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 كانون ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع  (الدورة السابعة
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  / آذار٢٨-٣ - الدورة الرئيسية -
  ٢٠٠٨مارس 

  ) أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،      -٣البند  
املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     

  : يف التنميةوالثقافية، مبا يف ذلك احلق
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،      -٣البند  

املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     
  :والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،      -٣البند  
املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعيـة     

  :والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
  :سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي
تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان        •

  )١/١٠٢القرار (والتضامن الدويل 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو         •

  )٤/١٠القرار (املعتقد 
  :تقارير ومناقشات أخرى متصلة هبذا البند

تقرير عن إمكانية احلصول علـى املـاء      •
  )٢/١٠٤القرار (

قرير عن التدابري القسرية املتخذة مـن         •
  )٤/١٠٢القرار (جانب واحد 

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين         •
  باألطفال والرتاعات املسلحة

  :ديسمرب/كانون األول
  :احلوار التفاعلي

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالـسكان         •
  )٥/١القرار (األصليني 

 مبكافحـة   تقرير املقرر اخلاص املعـين      •
  )٥/١القرار (اإلرهاب 
  تقارير أخرى

تقارير عن تصحيح الوضـع القـانوين         •
للجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       

  )٤/٧القرار  (واالجتماعية والثقافية
تقرير الفريق العامل املعين بالربوتوكول       •

االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص     
ــة  ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ب

  )١/٣القرار (قافية والث

  :احلوار التفاعلي
  )٦/٢القرار (تقرير عن احلق يف الغذاء   •
بيـع  مبـسألة   تقرير املقرر اخلاص املعين       •

  )٥/١القرار (األطفال 
تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق        •

  ∗)٥/١القرار (
املرتزقة مبسألة  تقرير الفريق العامل املعين       •

  )٥/١القرار (
 اخلبري املستقل املعين باإلصـالح      تقرير  •

  )٥/١القرار (االقتصادي 
تقرير الفريق العامـل املعـين حبـاالت          •

االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي        
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف          •
  )*٥/١القرار (الصحة 

التعذيب مبسألة  تقرير املقرر اخلاص املعين       •
  )٥/١القرار (

املقرر اخلاص املعين حبرية التعـبري      تقرير    •
  )٥/١القرار (

العنف مبسألة  تقرير املقرر اخلاص املعين       •
  )٥/١القرار (ضد املرأة 

تقرير املقرر اخلاص املعين باملهـاجرين        •
  )٥/١القرار (

االجتار سألة  تقرير املقرر اخلاص املعين مب      •
  )٥/١القرار (غري املشروع 

ـ      • ين بالنفايـات   تقرير املقرر اخلاص املع
  )٥/١القرار (السّمية 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو         •
  )٥/١القرار (املعتقد 

املعين باالحتجـاز   الفريق العامل   تقرير    •
  )٦/٤القرار (التعسفي 

  :احلوار التفاعلي
تقرير املقرر اخلـاص املعـين بـالتعليم          •

  )**٥/١القرار (
تقرير املقرر اخلـاص املعـين حبـاالت          •

  ∗*)٥/١القرار (اإلعدام دون حماكمة 
اص املعـين باسـتقالل     تقرير املقرر اخل    •

  )**٥/١القرار (القضاة واحملامني 
رين تقرير ممثل األمني العام املعين باملهجَّ       •

  )*٥/١القرار (داخلياً 
تقرير املقرر اخلاص املعين بالشركات عرب        •

  )٥/١القرار ** (الوطنية
  :تقارير أخرى

تقرير الفريق العامل املعـين بـاحلق يف          •
  التنمية

 السامي عـن احلـق يف       تقرير املفوض   •
  )٢/١٠٢ واملقرر ١/٤القرار (التنمية 

تقرير الفريق العامل املعين بالربوتوكول       •
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص     
ــة  ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ب

  )لستكَمُي(والثقافية 

                                                      

  .٢٠٠٧ديسمرب /رهناً باستعراض الواليات وترشيدها وحتسينها يف كانون األول  ∗
  .٢٠٠٨مارس /رهناً باستعراض الواليات وترشيدها وحتسينها يف آذار  ∗∗
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  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 كانون ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع  (الدورة السابعة
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  / آذار٢٨-٣ - الدورة الرئيسية -
  ٢٠٠٨مارس 

  ) أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين         •
ــسان  ــوق اإلن ــدافعني عــن حق بامل

  )٥/١القرار (
الفقـر  مبسألة  ملستقل املعين   تقرير اخلبري ا    •

  )٥/١القرار (املدقع 
تقرير اخلبري املستقل املعـين باألقليـات         •

  )٥/١القرار (

  

  :تقارير أخرى
تقرير األمني العـام عـن إمكانيـة          •

ـ       ابة احلصول على أدوية لـدى اإلص
بأوبئة أو جوائح كفـريوس نقـص       

متالزمة نقص املناعة   /املناعة البشري 
والسل واملالريـا   ) اإليدز(املكتسب  

  )٢/١٠٧القرار (
تقرير املفوض السامي عن زيادة التعاون        •

الدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان        
  )٤/١٠٤القرار (

التقرير املرحلي املشترك لألمـني العـام        •
قامـة أنـشطة    واملفوض السامي عن إ   

إعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مـن       
بينها احلملة اإلعالمية العامليـة بـشأن       

  )٦/٩القرار (حقوق اإلنسان 
تقرير املستشار اخلاص لألمني العام عن        •

    )٦/١٠٤القرار (منع اإلبادة اجلماعية 

 حاالت حقوق اإلنـسان الـيت       -٤البند  
  تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 حقوق اإلنـسان الـيت       حاالت -٤البند  
  تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 حاالت حقوق اإلنـسان الـيت       -٤البند  
  تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  :سبتمرب/أيلول
  :احلوار التفاعلي

تقرير مرحلي لفريـق اخلـرباء املعـين          •
  )١/٣/القرار إ ت(بدارفور 
  :ديسمرب/كانون األول

  : احلوار التفاعلي
ـ      • رباء املعـين   التقرير النهائي لفريق اخل

  )١/٣/القرار إ ت(بدارفور 
 حقـوق   ةتقرير املقرر اخلاص املعين حبال      •

  )٥/١-القرار دإ(اإلنسان يف ميامنار 
  

الة حقـوق   املعين حب تقرير املقرر اخلاص      •
اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية       

  )٥/١القرار (الدميقراطية 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

  )٥/١القرار ( يف ميامنار اإلنسان
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  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 كانون ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع  (الدورة السابعة
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  / آذار٢٨-٣ - الدورة الرئيسية -
  ٢٠٠٨مارس 

  ) أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند    هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند    هيئات وآليات حقوق اإلنسان-٥البند 

  سبتمرب/أيلول

: خاصـة اهليئات املكلفـة بـإجراءات        •
  الشروط الفنية واملوضوعية

اللجنة االستـشارية جمللـس حقـوق         •
  ة واملوضوعيةالشروط الفني: اإلنسان

  الفريق العامل املعين باالتصاالت  •

األفرقة العاملة السابقة التابعة للجنة الفرعية        •
واملعنية بالسكان األصليني، والرق،    (سابقاً  

  )واألقليات واحملفل االجتماعي

تقرير عن إجـراء تقـدمي الـشكاوى          •
  )لُيستكَم(

تقرير عن إجـراء تقـدمي الـشكاوى          •
  )لُيستكَم(

   االستعراض الدوري الشامل-٦البند    االستعراض الدوري الشامل-٦البند    االستعراض الدوري الشامل-٦ البند

  سبتمرب/أيلول

اعتماد املبادئ التوجيهية العامة املتعلقـة      
باالستعراض الدوري الشامل واختيـار     
البلدان اليت سُتـستعرض أوضـاعها يف       

  ٢٠٠٨إطاره يف عام 

يق العامـل املعـين     النظر يف تقارير الفر     •  
  باالستعراض الدوري الشامل

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني      -٧البند  
  ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني      -٧البند  
  ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني      -٧البند  
  رىويف األراضي العربية احملتلة األخ

  سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي

تقرير عـن حالـة حقـوق اإلنـسان          •
يف األراضـــي العربيـــة احملتلـــة 

  )١/٢/القرار إ ت(

  :احلوار التفاعلي

تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •
اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلـة      

  )٥/١القرار  (١٩٦٧منذ عام 

  :تقارير أخرى

 ١/١-بعـة القـرارين دإ    تقرير عن متا    •
  )٦/١٨القرار  (٣/١-ودإ

تقرير عن احلقـوق الدينيـة والثقافيـة       •
ــة   ــسطينية احملتل ــي الفل يف األراض

  )٦/١٩القرار (
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  )أربعة أسابيع(الدورة السادسة 
 كانون ١٤- ١٠/سبتمرب/ أيلول٢٨- ١٠

  )ب(٢٠٠٧ديسمرب /األول

أربعة أسابيع، منها أسبوع  (الدورة السابعة
  )ُيكرَّس للجزء الرفيع املستوى

  / آذار٢٨-٣ - الدورة الرئيسية -
  ٢٠٠٨مارس 

  ) أسبوعان(الدورة الثامنة 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-٢

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـامج      -٨البند  
  عمل فيينا

 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـامج      -٨البند  
  عمل فيينا

ج  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنـام     -٨البند  
  عمل فيينا

      املنظور اجلنساينعن مناقشات 
العنـصري   العنصرية والتمييـز     -٩البند  

وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن         
متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب

  عمل ديربان

العنـصري   العنصرية والتمييـز     -٩البند  
وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن         

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب
  مل ديربانع

العنـصري   العنصرية والتمييـز     -٩البند  
وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن         

متابعة وتنفيذ إعـالن وبرنـامج      : تعصب
  عمل ديربان

  :سبتمرب/أيلول
  :احلوار التفاعلي

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالعنـصرية         •
  )٤/٩القرار (

  :تقارير أخرى
   مناقشات-مؤمتر ديربان االستعراضي   •
قرير عـن تـشويه صـورة األديـان      ت  •

  )٤/٩القرار (

  :احلوار التفاعلي
الفريـق العامـل املعـين      تقرير أعـده      •

ــدرين  ــي باملنح ــل أفريق ــن أص م
  )٥/١القرار (

تقرير املقرر اخلاص املعـين بالعنـصرية         •
  )٥/١القرار (

  :أخرىتقارير 
تقرير الفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعلي        •

 -مـل ديربـان     عإلعالن وبرنـامج    
مارس / دورة آذار  -ل  ُيستكَم(مناقشات  
  )يونيه/أو حزيران

  :تقارير أخرى
الفريق العامل املعين بالتنفيـذ الفعلـي         •

 -إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان        
مارس / دورة آذار  -ل  ُيستكَم(مناقشات  
  )يونيه/أو حزيران

   مناقشات-مؤمتر ديربان االستعراضي   •

 . املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند  . املساعدة التقنية وبناء القدرات-١٠البند  .نية وبناء القدرات املساعدة التق-١٠البند 
  سبتمرب/أيلول

  :احلوار التفاعلي
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •

اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
  )١/١٠٢القرار (

  :احلوار التفاعلي
بري املستقل املعين حبالة حقـوق      تقرير اخل   •

  )*٥/١القرار (اإلنسان يف ليبرييا 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق         •

  )*٥/١القرار (اإلنسان يف السودان 
املعـين  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام        •

حقـوق اإلنـسان يف كمبوديـا       حبالة  
  )٥/١القرار (

 حقـوق   تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة      •
اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

  )٥/١القرار (
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق         •

  )٥/١القرار (اإلنسان يف الصومال 
  :تقارير أخرى

تقرير املفوض السامي عـن التعـاون         •
تعزيز ومحايـة حقـوق     على  اإلقليمي  

اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ       
  )٦/٢٥القرار (

تقرير اخلبري املستقل املعيَّن مـن ِقبـل          •
واملعين حبالة حقوق اإلنسان    األمني العام   

 (PRST/1/6)يف هاييت 

 -  -  -  -  -  


