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 احملتويات

 الصفحة راتــالفق الفصل
 القرارات واملقررات: اجلزء األول 

 القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة -أوالً  
 ٤ -     ......................................]، الفرع ألفA/HRC/6/L.11 انظر[ 

 املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة -ثانياً  
 ٤ -     .......................................]، الفرع باءA/HRC/6/L.11 انظر[ 

 رئيس اليت وافق عليها اجمللس يف دورته السادسةبيانات ال -ثالثاً  
 ٤ -     ......................................]، الفرع جيمA/HRC/6/L.11 انظر[ 

 الوقائع املوجزة: اجلزء الثاين 

 ٥ ٩١-١   ...............................................املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً  

الـتقرير السـنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقريرا            -ثانياً  
 ١٨ ٩٧-٩٢  ..................................................... العاماملفوضية واألمني

تعزيـز ومحايـة مجـيع حقـوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية             -ثالثاً  
 ٢٠ ١٤٤-٩٨  .........................واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 ٢٨ ١٥٠-١٤٥ ......................حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا -رابعاً  

 ٣٠ ١٧١-١٥١ ............................................هتاهيئات حقوق اإلنسان وآليا -خامساً 

 ٣٤ ١٧٩-١٧٢ ...............................................االستعراض الدوري الشامل -سادساً 

 ٣٦ ١٩٥-١٨٠ ......حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى -سابعاً 

 ٣٩ ٢٠٥-١٩٦ .................................متابعة إعالن وبرنامج عمل فيينا وتنفيذها -ثامناً 

: ا يتصل بذلك من تعصب    العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وم      -تاسعاً 
 ٤٢ ٢٣٨-٢٠٦ .................................متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 ٤٩ ٢٤٧-٢٣٩ ............................................املساعدة التقنية وبناء القدرات -عاشراً 

 ٥١ -     ............. تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة عن دورة اجمللس السادسة-حادي عشر 
 ]ُيدرج يف التقرير النهائي[ 
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 )تابع( احملتويات

 املرفقات

 الصفحة  فقاملر

 ٥٢  .......................................................................جدول األعمال -األول 

 اآلثــار اإلداريــة واآلثــار عــلى امليزانــية الــربناجمية املترتــبة عــلى القــرارات -الثاين 
 واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة

 ٥٣  ............................................................]ُيدرج يف التقرير النهائي[ 

 احلضور -الثالث 
 ٥٣  ............................................................]ُيدرج يف التقرير النهائي[ 

  قائمة بالوثائق الصادرة للدورة السادسة للمجلس-الرابع 
 ٥٣  ............................................................]ُيدرج يف التقرير النهائي[ 

اخلطوات الرئيسية اليت يتعني اختاذها بشأن إنشاء       "مذكرة أعدهتا األمانة العامة معنونة       -اخلامس 
 ٥٤  ..................)"للدورة األوىل(برنامج العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل 

جـدول زمـين للـنظر يف اسـتعراض الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف إطار آلية          -دس السا
 ٦٠  ...........................................................االستعراض الدوري الشامل

 ترتيــب االســتعراض خــالل الــدورات الــثالث األوىل مــن دورات      -السابع 
 ٦١  .....................................الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
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 القرارات واملقررات: اجلزء األول

  القرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة-أوالً 

 ، الفرع ألف، لالطالع على القرارات املعتمدةA/HRC/6/L.11 انظر[
 ] يف اجلزء األول من الدورة السادسة

  املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة-ثانياً 

 مدة، الفرع باء، لالطالع على املقررات املعتA/HRC/6/L.11 انظر[
 ] يف اجلزء األول من الدورة السادسة

  بيانات الرئيس اليت وافق عليها اجمللس يف دورته السادسة-ثالثاً 

 ، الفرع جيم، لالطالع على بيانات الرئيس املوافق عليها A/HRC/6/L.11 انظر[
 ] يف اجلزء األول من الدورة السادسة
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  الوقائع املوجزة-اجلزء الثاين 

  التنظيمية واإلجرائية املسائل-أوالً 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما وردت يف اجلزء الثاين من مرفق قرار           ) ب(٨طبقاً للمادة    -١
أغسطس / آب ٢٤ عقد االجتماع التنظيمي للدورة السادسة يف        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اجمللـس   
 ).A/HRC/OM/1/1انظر  (٢٠٠٧

 افتتح السيد دورو رومولوس كوستيا، رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠ويف  -٢
 .السادسة للمجلس

وعقد جملس حقوق اإلنسان اجلزء األول من دورته السادسة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف الفترة من  -٣
يف  )١()A/HRC/6/SR.1-22انظر  ( جلسة   ٢٢فعقد  ). دناه أ ١٥انظر الفقرة    (٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ١٠

 .اجلزء األول من الدورة السادسة

  احلضور-باء 

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة يف اجمللس ومراقبون من غري الدول األعضاء                 -٤
حدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات     يف األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، ومراقبون عن كيانات األمم املت         

. 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 

 االجتماع التنظيمي األول للدورة الثانية جمللس        انتخب اجمللس بالتزكية يف    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(يليكا السيد دايان جايات  

 )أوروغواي(السيد أليخاندرو أرتوشيو   :نائب الرئيس واملقرر 

                                                      

 (-A/HRC/6/SR.1وتعترب هنائيـة بإصدار تصويب موحد . ختضع احملاضر املوجزة لكل جلسة للتصويب )١(

(22/Corrigendum. 
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  جدول األعمال وبرنامج العمل-دال 

 عـرض الرئـيس يف اجللسـة األوىل بـرنامج العمـل للدورة السادسة، على أساس جدول األعمال                   -٦
)A/HRC/6/1 -     كما ورد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار        وإطار برنامج العمل    )  انظر املرفق األول هبذا التقرير

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اجمللس 

: وخـالل املناقشات اليت تلت ذلك يف اجللسة نفسها أدىل ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس ببيانات           -٧
ملكة املتحدة لربيطانيا   ، وامل )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (، وباكتسان   )باسـم جمموعة الدول األفريقية    (مصـر   

 ).باسم جمموعة الدول الغربية األخرى(العظمى وآيرلندا الشمالية 

) باسم حركة عدم االحنياز   (، أدىل ممثل كوبا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ويف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -٨
 .ببيان أيضاً

  تنظيم األعمال-هاء 

 يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلك احلد الزمين         ٢٠٠٧بتمرب  س/ أيلول ١٠نظـر اجمللـس يف جلسته األوىل يف          -٩
 دقائق  ٣ دقائق لكلمات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية و         ٥: للكـالم الـذي يكون على النحو التايل       

لكـلمات املراقـبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين مبن فيهم املراقبون عن وكاالت األمم                  
تحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الوكاالت واملؤسسات امل

وترتب قائمة املتكلمني بالترتيب الزمين للتسجيل ويكون ترتيب . الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية
جدت، تليها الدول األعضاء يف اجمللس فاملراقبون عن الدول غري          البلدان املعنية، إن و   : املتكلمني على النحو التايل   

 .األعضاء يف اجمللس مث املراقبون اآلخرون

 حدد الرئيس وسائل احلوار التفاعلي مع ذوي        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ويف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -١٠
 دقائق للبلد املعين، إن     ٥ب الوالية، و   دقائق لعرض صاح   ١٠: الواليـة لإلجراءات اخلاصة، ويتم ذلك كما يلي       

 دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني           ٣وجـد، وللـدول األعضـاء يف اجمللس، و        
اآلخرين، مبن يف ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات والكيانات              

 دقائق للمالحظات اخلتامية    ٥واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية؛ و       احلكومية الدولية،   
 .لذوي الوالية

 على التوايل،   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ و ٢٥ و ١٧ و ١٤ املعقودة يف    ١٧ و ١٥ و ٦ و ٥ويف اجللسـات     -١١
دقائق لبيانات املقدمني  ٨: حـدد الرئـيس أسـاليب استعراض وترشيد الواليات وحتسينها بأن تكون كما يلي         

 دقائق لبيانات الدول ٣ دقائق لبيانات أصحاب الواليات، و٦الرئيسـيني للقرارات ذات الصلة بالوالية املعنية، و   
لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبن يف            ) دقيقتان (٢األعضـاء يف اجمللس و    

ة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات والكيانات احلكومية الدولية، ذلك كيانات األمم املتحد
 دقائق إلبداء ٣ويف النهاية ُتعطى لذوي الواليات . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية   

 . دقائق الختتام املناقشة٥ مالحظاهتم اخلتامية، وُتعطى للمقدمني الرئيسيني للقرارات املتعلقة بالوالية
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 :وقدمت البيانات املتصلة بأساليب االستعراض وترشيد وحتسني الواليات كما يلي -١٢

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

 اجلزائر ومصر؛: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧يف اجللسة السادسة املعقودة يف  )ب( 

باسم جمموعة الدول   (اجلزائر ومصر   : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥املعقـودة يف     ١٥يف اجللسـة     )ج( 
 ؛)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وباكستان ) األفريقية

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

 .وسويسرا

 وافق اجمللس على ورقة غري رمسية من الرئيس عن          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقودة يف    ٢٢ويف اجللسة    -١٣
 :وفيما يلي نص الوثيقة. استعراض وترشيد واليات اإلجراءات اخلاصة وحتسينها

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

تسـتعرض الواليات دون املساس باالستعراض والترشيد والتحسني لإلجراءات اخلاصة حسب            -٢ 
 ؛٥/١الوالية احملددة يف القرار 

 معية العامة  وقرار اجل  ٥/١يـتوقع اجمللـس تقـيُّد مقدمي القرار والوفود بأحكام قرار اجمللس              -٣ 
 ؛٦٠/٢٥١

ديسمرب لتنقيح  /يواصـل رئـيس جملس حقوق اإلنسان املشاورات من اآلن وحىت كانون األول             -٤ 
 ".النهج واملنهجية املبينني يف االستعراض والترشيد والتحسني

ني ويف اجللسة نفسها وافق اجمللس على النظر يف مجيع مشاريع املقترحات اخلاصة باستعراض وترشيد وحتس -١٤
 .١الواليات يف إطار البند 

  االجتماعات والوثائق-واو 

 جلسة خمدومة بالكامل خالل اجلزء األول من        ٢٢ أعاله فإن اجمللس عقد      ٣كمـا هو واضح يف الفقرة        -١٥
 .الدورة السادسة

رئيس وتـرد يف اجلزء األول من هذا التقرير نصوص القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس وبيانات ال                -١٦
 .املوافق عليها بتوافق اآلراء
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 املؤرخ ٥/١ويتضمن املرفق األول جدول أعمال اجمللس كما ورد يف اجلزء خامساً من مرفق قرار اجمللس                 -١٧
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

مقرراته، ويتضـمن املرفق الثاين اآلثار يف امليزانية اإلدارية وامليزانية الربناجمية، التقديرية لقرارات اجمللس و     -١٨
 .فضالً عن بيانات الرئيس

 .ويتضمن املرفق الثالث قائمة احلضور -١٩

 .ويتضمن املرفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة للدورة السادسة للمجلس -٢٠

اخلطوات الرئيسية اليت تتخذ فيما يتعلق بوضع "ويتضمن املرفق اخلامس املذكرة اليت أعدهتا األمانة بعنوان  -٢١
 )".للدورة األوىل( االستعراض الدوري الشامل برنامج عمل

 دولة عضواً يف األمم املتحدة يف إطار آلية         ١٩٢ويتضمن املرفق السادس اجلدول الزمين للنظر يف موقف          -٢٢
 .االستعراض الدوري الشامل

االستعراض ويتضمن املرفق السابع ترتيب االستعراض خالل اجللسات الثالث األوىل للفريق العامل املعين ب -٢٣
 .الدوري الشامل

  الزيارات-زاي 

 أدىل السيد اإلمام ولد تغيدي، وزير العدل يف         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠يف اجللسـة األوىل املعقودة يف        -٢٤
 .ويف هذا الصدد أدىل املراقبان عن اجلزائر واملغرب ببيانني. موريتانيا ببيان أمام اجمللس

 أدىل السيد فيودور ستارسيفنش مساعد وزير       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤  ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف     -٢٥
 .خارجية صربيا ببيان أمام اجمللس باسم رئيس جلنة وزراء جملس أوروبا

 أدىل السيد عبد اهللا الشاهد وزير خارجية        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف اجللسـة العاشـرة املعقودة يف         -٢٦
 .ملديف ببيان أمام اجمللس

 ٥/١بعة قرار اجمللس  متا-حاء 

  استعراض وترشيد وحتسني الواليات-١

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد

باسم االحتاد  (، أدىل ببيان ممثل الربتغال      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسـة اخلامسـة، املعقـودة يف          -٢٧
 . املعين حبرية الدين واملعتقدبصفته املقدم الرئيسي للقرار املتعلق بوالية املقرر اخلاص) األورويب

 .ويف اجللسة نفسها أدلت ببيان السيدة آمسا جاهاجنري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد -٢٨
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، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧ و١٤، املعقودتني يف يف اجللستني اخلامسة والسادسةوخالل املناقشة اليت دارت  -٢٩
 :أدىل ببيانات كل من

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

 العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا؛

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

وأيضاً باسم اجمللس   (الرابطة الدولية للحرية الدينية     : املراقـبون عـن املـنظمات غري احلكومية        )ج( 
خدمة االستشـاري األنغليكاين، الطائفة البهائية الدولية، اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، الدومينيكان يف              

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

، واملنظمة العاملية للمرأة    )ثودية واملوحدة، واملنظمة العاملية للمرأة    الدولـية، االحتـاد العـاملي لنساء الكنائس املي        
وكذلك باسم مؤسسة التنمية التعليمية الدولية، الرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ، جنوب شرق آسيا،             (

 ).االحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي

باسم االحتاد (، أدىل ممثل الربتغال ببيان ختامي ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف  -٣٠
 ).األورويب

 الفريق العامل املعين باالحتجاز القسري

أدلـت السـيدة ليلى زروقي، الرئيسة املقررة للفريق العامل املعين باالحتجاز القسري، ببيان يف اجللسة              -٣١
 .ية الفريق العامل املعين باالحتجاز القسري، بشأن وال٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤اخلامسة املعقودة يف 

 أدىل ممثل فرنسا ببيان، بصفته املقدم الرئيسي        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف       -٣٢
 .للقرار املتعلق بوالية الفريق العامل املعين باالحتجاز القسري

 :ملمثلون التاليون ببياناتوخالل املناقشات اليت دارت يف اجللسة نفسها، أدىل ا -٣٣

باسم االحتاد   ()٢(االحتاد الروسي، والربازيل، والربتغال   : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
 ، ونيجرييا؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(، وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، وكندا، ومصر )األورويب

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

                                                      

 .الدولة املراقبة يف اجمللس تتكلم باسم الدول األعضاء والدول املراقبة )٢(
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منظمة العفو الدولية، احلركة الدولية للدفاع عن       : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
اد الدويل  ، جلنة احلقوقيني الدولية، االحت    )وأيضاً باسم جملس السالم العاملي    (األطفال، حركة توباي أمارو اهلندية      

، املؤسسة الدولية )وأيضاً باسم مرصد حقوق اإلنسان، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب(لرابطات حقوق اإلنسان، 
 .للنظرة العاملية

 .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل فرنسا ببيان -٣٤

 .ق الردويف اجللسة السابعة املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ممثل هولندا ببيان ممارسة حل -٣٥

 اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

، أدىل ممثل هاييت، بوصفها البلد املعين، ببيان عن ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥، املعقودة يف    ١٥يف اجللسـة     -٣٦
 .اييتوالية اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف ه

ويف اجللسـة نفسها أدىل ببيان السيد لويس جوانيه، اخلبري املستقل الذي عينه األمني العام واملعين حبالة                  -٣٧
 .حقوق اإلنسان يف هاييت

 :وخالل املناقشات اليت دارت أدىل املمثلون للدول التالية ببيانات -٣٨

، )اسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   ب(أوروغواي، وباكستان   : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللس        )أ( 
باسم (، وبريو، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، وكوبا، ومصر         )باسـم االحتاد األورويب   ( )٣(والـربتغال 

 ، واملكسيك؛)جمموعة الدول األفريقية

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

 اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا؛: ق وطنيةاملراقب عن مؤسسة حقو )ج( 

 جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابطات      : املراقـبان عـن املنظمـتني غـري احلكوميتني         )د( 
 .حقوق اإلنسان

 .ويف اجللسة نفسها رد السيد جوانيه على األسئلة وأدىل مبالحظات -٣٩

 .ببيان ختامي) باسم جمموعة أصدقاء هاييت( أدىل ممثل الربازيل ويف اجللسة نفسها أيضاً -٤٠

 .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل هاييت، بوصفها البلد املعين، مبالحظات ختامية -٤١

                                                      

 .املرجع نفسه )٣(
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 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 املقدم الرئيسي للقرار  بوصفه ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٧قـدم ممثل كوبا بياناً يف اجللسة         -٤٢
 .املتعلق بوالية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 .ويف اجللسة نفسها أدىل السيد جني زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ببيان -٤٣

 : وخالل املناقشة اليت جرت يف اجللسة نفسها أدىل ببيانات كل من -٤٤

باسم منظمة املؤمتر (االحتاد الروسي، وأوروغواي، وباكستان   : لسممـثلو الدول األعضاء يف اجمل      )أ( 
، وبنغالديش، وبوليفيا، والسنغال، وسويسرا،     )باسم االحتاد األورويب   ()٤(، والـربازيل، والـربتغال    )اإلسـالمي 

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

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

وأيضاً باسم  (املعهد األملاين حلقوق اإلنسان     : املراقـبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       )ج( 
 ؛)اللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان، واجمللس االستشاري املغريب حلقوق اإلنسان

اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود، والرابطة الدولية حلقوق       : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية      )د( 
وأيضاً باسم مركز العامل الثالث     (الشـعوب وحتريرها، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب           

 ).والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية

 .ا رد السيد زيغلر على األسئلة وأدىل مبالحظاتويف اجللسة نفسه -٤٥

 .كذلك ألقى ممثل كوبا يف اجللسة ذاهتا بياناً ختامياً -٤٦

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

 ) يك أيضاً وباسم املكس  (٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقـودة يف     ١٧أدىل ممـثل غواتـيماال يف اجللسـة          -٤٧
ببـيان باعتـباره 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               -٤٨
 .ليني ببياناألساسية للسكان األص

 : يف اليوم نفسه أدىل ببيانات١٨وخالل املناقشات اليت دارت يف اجللسة  -٤٩

                                                      

 .املرجع نفسه )٤(
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باسم االحتاد   ()٥(االحتاد الروسي، والربازيل، والربتغال   : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
باسم جمموعة الدول   (، وبوليفيا، وبريو، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والفلبني، وكندا، وكوبا، ومصر           )األورويب
 ، واملكسيك، ونيجرييا، ونيكارغوا؛)األفريقية

األرجنتني، وإكوادور، وبنما، واجلزائر، وشيلي، وفنـزويال،      : املراقـبون عـن الـدول التالية       )ب( 
 ، والنرويج؛ ) البوليفارية-مجهورية (

وأيضاً باسم حركة ( اجلنوبية اجمللس اهلندي ألمريكا: املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية )ج( 
، اجمللس الدويل   )مناهضـة العنصـرية وتوطـيد الصداقة بني الشعوب، والرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية             

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

 .د السيد ستافنهاغن على األسئلة وأدىل مبالحظاتويف اجللسة نفسها ر -٥٠

 .ببيان ختامي) وأيضاً باسم املكسيك(ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل غواتيماال  -٥١

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

 يف بوروندي، أدلـت السيدة إمياكوليه ناهايو، وزيرة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني         -٥٢
 .ببيان يتعلق بوالية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

 : وخالل املناقشات الناجتة يف اجللسة نفسها أدىل بالبيانات كل من -٥٣

، وزامبيا،  )باسم االحتاد األورويب   ()٦(أملانيا، والربتغال : ممثـلي الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
، واململكة املتحدة لربيطانيا   )باسم جمموعة الدول األفريقية   (سويسرا، وغانا، وفرنسا، وكندا، ومصر      وسلوفينيا، و 

 العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا؛ 

كوت ديفوار،  ورواندا،  ومجهورية ترتانيا املتحدة،    وبلجيكا،  وأوغندا،  : املراقـبني عن الدول التالية     )ب( 
 اليونان؛و

 املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: نظمة احلكومية الدولية التاليةاملراقب عن امل )ج( 

رابطة املواطنني العاملية، منظمة رصد حقوق      : املراقـبني عـن املـنظمات غري احلكومية التالية         )د( 
 ).وباسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب(اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان 

 . ببيان ثاٍن لزيادة توضيح موقفه) باسم جمموعة الدول األفريقية(صر وأدىل ممثل م -٥٤

                                                      

 .املرجع نفسه )٥(
 .رجع نفسهامل )٦(
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 .ويف اجللسة نفسها أدىل وزير التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني مبالحظات ختامية -٥٥

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

باسم جمموعة (، بناًء على طلب من مصر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧املعقودة يف  ١٩قرر اجمللس يف اجللسة  -٥٦
ومثىن عليه من سري النكا، أن يرجئ مناقشة والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف    ) الدول األفريقية 

 الدورة العادية    إىل A/HRC/6/L.19(مجهوريـة الكونغو الدميقراطية وكذلك النظر يف مشروع املقرر ذي الصلة            
 .التالية للمجلس

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ اإلجراءات بشأهنا-٢

 الفريق العامل السابق املعين بالبالغات

، اعتربه تدبرياً انتقالياً بشأن الفريق ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠اختذ اجمللس مقرراً يف اجللسة  -٥٧
 .٦/١٠١ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء األول من الفصل ثانياً من املقرر . الغاتالعامل السابق املعين بالب

 ٥/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان 

 .A/HRC/6/L.24 مشروع املقرر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ املعقودة يف ٢٠عرض الرئيس يف اجللسة  -٥٨

ه ميسر إعداد املبادئ التوجيهية العامة إلعداد       ويف اجللسـة نفسـها أعطيت الكلمة ملمثل املغرب بصفت          -٥٩
 .املعلومات مبوجب االستعراض الدوري الشامل

، وسري النكا   )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممـثال سـلوفينيا       -٦٠
 .ببيانات تعليالً لتصويتهما بعد التصويت) باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية اليت هي أعضاء يف اجمللس(

 .٦/١٠٢ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول من الفصل ثانياً، املقرر . واعتمد املقرر دون تصويت -٦١

 والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

ع القرار  ، مشـرو  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املعقـودة يف     ٢٠عـرض ممـثل كوبـا يف اجللسـة           -٦٢
A/HRC/6/L.5/Rev.1         وإيطاليا،  ) اإلسالمية -مجهورية  ( املقـدم من أذربيجان، وإسبانيا، وأوروغواي، وإيران ،

والربتغال، وبلجيكا، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتونس، وتونغا، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، واجلمهورية 
ري النكا، والسفادور، وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفنـزويال   الدومينيكية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وس    

، وفنلندا، وكوبا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهاييت،         ) البوليفارية -مجهوريـة   (
حقاً إىل وانضمت إكوادور، وأملانيا، وإندونيسيا، والربازيل، وبلغاريا، وبنغالديش، وسلوفينيا، ومصر، والنرويج ال

 .مقدمي مشروع القرار

 .ويف اجللسة نفسها نقح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار باستبدال الفقرة الثالثة من الديباجة -٦٣
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 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٦٤
 .مليزانية الربناجمية إدارية وآثار يف ا)٧(مشروع القرار من آثار

باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول اآلسيوية       (وأدىل ببيان بصدد مشروع القرار كل من سري النكا           -٦٥
باسم الدول األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية اليت هي أعضاء          (، وغواتيماال، ومصر    )اليت هي أعضاء يف اجمللس    

 ).يف اجمللس

ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء      . صيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت    واعـتمد مشروع القرار ب     -٦٦
 .٦/٢األول، الفصل أوالً، القرار 

 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 A/HRC/6/L.6 مشروع القرار    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ٢٠عـرض ممثل كوبا يف اجللسة        -٦٧
وبيالروس، وتايلند،  )  اإلسالمية -مجهورية  (دور، وإندونيسيا، وإيران    املقـدم من كوبا وانضمت إثيوبيا، وإكوا      

وتونس، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، والصني،            
 .قدمي مشروع القرار، وفييت نام، وكوبا، والكونغو، ونيكاراغوا بعد ذلك إىل م) البوليفارية-مجهورية (وفنـزويال 

 .ويف اجللسة نفسها نقح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بوضعه ثالث فقرات جديدة يف الديباجة -٦٨

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٦٩
 .ربناجمية إدارية وآثار يف امليزانية ال)٨(مشروع القرار من آثار

 ).باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(وأدىل ببيان ممثل سلوفينيا  -٧٠

) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبـناًء عـلى طلب ممثل سلوفينيا         -٧١
 صوتاً  ١٢ صوتاً مقابل    ٣٤وياً فاعُتمد بأغلبية    أُجـري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شف         

 :وكان التصويت كما يلي.  عضواً عن التصويت١٢وامتناع 

االحتـاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكستان،          :املؤيدون
وسري النكا، والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، 

والسـنغال، والصني، وغابون، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا،          
ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، 

 .ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٧(
 .املرجع نفسه )٨(
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رسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا،     أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهل     :املعارضون
 .وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند الشمالية، وهولندا، واليابان

 .سويسرا :املمتنعون

 .٦/٣ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار  -٧٢

 ص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودانوالية املقرر اخلا

 ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة   ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (عرضـت مصـر      -٧٣
 ).باسم جمموعة الدول األفريقية(، املقدم من مصر A/HRC/6/L.20مشروع املقرر 

 عتمد انظر اجلزء األول، الفصل ثانياً،     ولالطالع على النص امل   . واعـتمد مشـروع املقرر دون تصويت       -٧٤
 .٦/١٠٣املقرر 

 حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 A/HRC/6/L.28 مشروع البيان    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١عـرض الرئـيس يف اجللسة        -٧٥
وشيلي، املقـدم مـن األرجنـتني، وإسـبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، والربازيل، والربتغال، وبريو،               

 .وغواتيماال، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، والنرويج، وهاييت، والواليات املتحدة األمريكية

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقرير ما يترتب على مشروع ١٥٣ووفقاً للمادة  -٧٦
 .إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )٩(القرار من آثار

ولالطالع على النص املتفق عليه، انظر اجلزء       . اجمللس قد اتفق على مشروع البيان بتوافق اآلراء       وكـان    -٧٧
 .PRST/1/6األول، الفصل ثالثاً، بيان الرئيس 

 االحتجاز التعسفي

، A/HRC/6/L.30 مشروع القرار    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١عـرض ممثل فرنسا يف اجللسة        -٧٨
بريو، وبلجيكا،  والربتغال،  وإيطاليا،  وآيرلندا،  وأوكرانيا،  وأندورا،  وأملانيا،  وإستونيا،  وإسبانيا،  ويا،  املقـدم من أرمين   

، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد،           ليشيت -تـيمور   و
كوبا، والتفيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واململكة     وسويسرا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، و      

املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان،              
وانضـمت بعـد ذلك إىل مقدمي مشروع القرار كل مـن األرجنتني، وإستونيا، وآيسلندا، وبلغاريا، وبولندا،                

                                                      

 .املرجع نفسه )٩(
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، ومجهورية كوريا، وصربيا، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، واملغرب، واملكسيك، ونيكاراغوا،          واجلبل األسود 
 .ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية

ويف اجللسة نفسها نقح ممثل فرنسا شفوياً مشروع القرار باالستعاضة عن الفقرة اخلامسة من الديباجة،                -٧٩
 .٩رة وتعديل الفق ) ه(١بتعديل الفقرة 

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٨٠
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية)١٠(مشروع القرار من آثار

 ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء     . واعـتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         -٨١
 .٦/٤األول، الفصل أوالً، القرار 

 اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية املقدمة إىل بوروندي

 مشروع القرار   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢١عـرض ممـثل بورونـدي يف اجللسـة           -٨٢
A/HRC/6/L.29/Rev.1          ة، ورواندا،  ، املقـدم من أوغندا، وبوروندي، وبوركينا فاسو، ومجهورية ترتانيا املتحد

 .وانضمت أنغوال وكوت ديفوار بعد ذلك إىل مقدمي مشروع القرار. وزامبيا، وغانا، وموريشيوس

ويف اجللسـة نفسـها نقح ممثل بوروندي مشروع القرار شفوياً بأن وضع فقرة جديدة يف الديباجة بعد             -٨٣
 .الفقرة الثانية منها

ية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على   مـن النظام الداخلي للجمع     ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٨٤
 .إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )١١(مشروع القرار من آثار

ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء      . واعـتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت         -٨٥
 .٦/٥األول، الفصل أوالً، القرار 

والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         : ب األصلية حقـوق اإلنسـان والشـعو     
 للسكان األصليني

، مشروع القرار   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢١عـرض ممـثل غواتـيماال يف اجللسـة           -٨٦
A/HRC/6/L.26        ،وأوروغواي، وإيطاليا،    املقدم من األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا 

وبلجيكا، وبنما، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا،            
 ، وفنلـندا، وقـربص، وكرواتـيا، وكوبا، ولكسمربغ، واملكسيك،          ) البولـيفارية  -مجهوريـة   (وفـنـزويال   

                                                      

 .املرجع نفسه )١٠(
 .املرجع نفسه )١١(
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الشمالية، والنرويج، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، واليونان،      واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا       
وانضمت بعد ذلك إىل مقدمي مشروع القرار أندورا، وآيسلندا، والربازيل، واجلمهورية الدومينيكية، وسلوفينيا،            

 .والسويد، وكندا، وكوستاريكا، ونيوزيلندا

 شفوياً باالستعاضة عن الفقرة الثانية من الديباجة        ويف اجللسة نفسها نقح ممثل غواتيماال مشروع القرار        -٨٧
 ).ز(١وبتعديل الفقرة 

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، وجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -٨٨
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية)١٢(مشروع القانون من آثار

 .ي، وأوكرانيا، والربازيل، وبوليفيا، وكندا ببيانات بصدد مشروع القراروأدىل ممثلو االحتاد الروس -٨٩

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . واعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت        -٩٠
 .٦/١٢األول، الفصل أوالً، القرار 

 ثال الدامنرك وفنلندا ببيانني بصدد     ، أدىل مم  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢٢ويف اجللسـة     -٩١
 .اعتماد القرار

                                                      

 .املرجع نفسه )١٢(
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق  -ثانياً 
 اإلنسان وتقريرا املفوضية واألمني العام

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 من تقرير املفوضة السامية حيث سيعرض تقريرها يف ٢د مل يعقد اجمللس أي مناقشة موضوعية يف إطار البن -٩٢
 .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    -٩٣
. (A/HRC/6/2) وتقريراً من إعداد األمني العام    ) A/HRC/6/4 و A/HRC/6/3(ضية  اإلنسان تقريرين من إعداد املفو    

انظر ( املتعلقني بالقضايا املواضيعية ٩ و٣وهذه التقارير املطلوبة مبقتضى قرارات اجمللس، نوقشت يف إطار البندين       
 ).الفصلني ثالثاً وتاسعاً، على التوايل

 اإلنسانبيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 

أدلت السيدة لويز أربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ببيان يف اجللسة الثالثة املعقودة                -٩٤
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣يف 

سبتمرب / أيلول ١٤ و ١٣وخـالل املناقشـة العامة اليت دارت يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يف               -٩٥
 : التالية أُديل بالبيانات٢٠٠٧

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 األفريقية   (، وكندا، وكوبا، ومصر     أفريقـيا، وسري النكا، وسويسرا، والصني، والفلبني      
 واملكسيك، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا؛

 -مجهورية  (إثيوبيا، واألرجنتني، وأستراليا، وإكوادور، وإيران      : مراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
و الدميقراطية، ومجهورية كوريا الشعبية     ، وبلجيكا، وبوروندي، وتايلند، وتركيا، ومجهورية الكونغ      )اإلسـالمية 

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

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

دولية، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان     منظمة العفو ال  : مراقـبون عن املنظمات غري احلكومية      )د( 
 وباسـم املركز اآلسيوي للموارد القانونية واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية،             (والتنمـية   

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )١٣(
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وباسم رابطة املواطنني العامليني، واالحتاد الدويل للقيم اإلنسانية        (، ورابطـة التعلـيم العاملي       )بـاكس رومانـا   
، حركة دميقراطيي الوسط الدولية، جلنة احلقوقيني الكولومبية،  )واالحتـاد العاملي لليهودية التقدمية    واألخالقـية،   

مرصـد حقـوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدولية، منظمة التنمية التعليمية الدولية، احلركة الدولية إلغاثة مجيع                
 . العامل الرابع-املنكوبني 

 . أدلت املفوضة السامية ببيان٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف ويف اجللسة الرابعة املعقودة  -٩٦

 .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية وزمبابوي وكولومبيا ببيانات ممارسة حلق الرد -٩٧
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  تعزيـز ومحايـة مجـيع حقـوق اإلنسان، املدنية والسياسية            -ثالثاً 
  ذلك احلق يف التنمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف

 )١٤( 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       -٩٨
 املقدم عمالً مبقرر (A/HRC/6/2)ابري القسرية املتخذة من جانب واحد تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان والتد

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/١٠٣اجمللس 

 :وخالل املناقشة اليت دارت يف اجللسة نفسها أدىل بالبيانات التالية -٩٩

 وكوبا؛) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان : 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

سبتمرب /أيلول ١٧عرضت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف اجللسة السابعة املعقودة يف              -١٠٠
، تقريـرها عن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب                ٢٠٠٧

 املؤرخ ٢/١٠٤، املقدم عمالً مبقرر اجمللس (A/HRC/6/3)واملرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

 :اليت دارت يف اجللسة نفسها أدىل ببيانات كل منوخالل املناقشة  -١٠١

أملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وبنغالديش، وبوليفيا،     : املراقـبني عن الدول األعضاء يف اجمللس       )أ( 
 وسويسرا، واهلند، وهولندا؛

 إسبانيا، وبلجيكا، وتركيا، واجلزائر، واملغرب؛: املراقبني عن الدول التالية )ب( 

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء،       : ني عن املنظمتني غري احلكوميتني    املراقب )ج( 
 .ومركز حبوث القانون البيئي الدويل

                                                      

 .٩٣انظر الفقرة  )١٤(
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  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة-باء 

 حرية الدين أو املعتقد

اهاجنري، املقررة اخلاصة    عرضت السيدة أمساء ج    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -١٠٢
 .(A/HRC/6/5)املعنية حبرية الدين أو املعتقد تقريرها 

 :وخالل احلوار الذي دار يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات وطرحت أسئلة على السيدة جاهنجري، كل من -١٠٣

وإيطاليا، االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا،      : ممثلي الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
، وبنغالديش،  )باسم االحتاد األورويب  ( )١٥(، والربازيل، والربتغال  )باسـم مـنظمة املؤمتر اإلسالمي     (وباكسـتان   

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

لبانيا، وبلجيكا، وتايلند، وتونس،    أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وأ   : املراقـبني عن الدول التالية     )ب( 
 وشيلي، والنرويج، ونيوزيلندا؛

وباسم رابطة املواطنني العامليني،    (رابطة التعليم العاملي    : املراقـبني عـن املنظمات غري احلكومية       )ج( 
خالقية، اخلدمة  ، الطائفة البهائية الدولية، االحتاد الدويل للقيم اإلنسانية واأل        )واالحتـاد العاملي لليهودية التقدمية    

وباكس رومانا )) الكويكرز(وباسم منظمة العفو الدولية وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور (الدولية حلقوق اإلنسان 
وباسم املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، واحلركة الدولية ملناهضة             (

وباسم الشبكة اآلسيوية (، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بني الشعوب )مجيع أشكال التمييز والعنصرية
مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان،       :  احلريات -للشـعوب األصـلية والقبلية، وفرنسا       

نصرية، والتحرير، وباكس   ومـنظمة التنمية التعليمية الدولية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والع           
 ). رومانا، ومجعية الشعوب املهددة

 .ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف اليوم نفسه أجابت السيدة جاهاجنري على األسئلة وأدلت مبالحظات ختامية -١٠٤

رسة  أدىل ممثال سري النكا والصني ببيانني مما       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ويف اجللسـة الرابعة املعقودة يف        -١٠٥
 . من هذا التقرير٩٧ولالطالع على ممارسة مجهورية إيران اإلسالمية حلق الرد، انظر الفقرة . حلق الرد

 التضامن الدويل

 عرض السيد رودي حممد رزقي، اخلبري املستقل        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -١٠٦
 .(A/HRC/4/8)املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، تقريره 

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )١٥(
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 :وخالل احلوار التفاعلي الدائر يف اجللسة نفسها قدمت البيانات التالية وطرحت األسئلة على السيد رزقي -١٠٧

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(إندونيسيا، وباكستان : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
 ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ومصر والربازيل، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، والصني، وكوبا، 

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

رابطة املواطنني العامليني، احتاد رابطات الدفاع عن حقوق     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية     )ج( 
سم اجمللس االستشاري األنغليكاين، وجامعة برامها كوماريس الروحية العاملية، وجلنة          وبا(اإلنسـان وتعزيـزها     

احلقوقيني الكولومبية، وجلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي، واحتاد أتراك غرب تراس يف               
التحالف النسائي الدويل، والرابطة    أوروبـا، ومعهد التركيب الكوكيب، والرابطة الدولية للتعاون بني األديان، و          

الدولية للحرية الدينية، واالحتاد الدويل للحقوقيات، ومكتب السلم الدويل، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط              
اهلـادئ وجنوب شرقي آسيا، وباكس رومانا، واحتاد احلقوقيني العرب، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي،               

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

 .ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف اليوم نفسه، أجاب السيد رزقي على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية -١٠٨

م احلوار التفاعلي مع املمثلة اخلاصة لألمني العا       -جيم 
 املعنية باألطفال والصراع املسلح

عرضـت السـيدة راديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح،            -١٠٩
وأدىل ممثلو مجهورية الكونغو    . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١ املعقودة يف    ١٢ يف اجللسة    (A/HRC/4/45)تقريـرها   

 .سودان، وميامنار ببيانات عن التقرير باعتبار بلداهنم بلداناً معنيةالدميقراطية، وسري النكا، وال

وخـالل احلـوار التفاعلي الدائر يف اجللسة نفسها أدىل بالبيانات التالية وطرحت األسئلة على السيدة                 -١١٠
 :كوماراسوامي

، )ميباسم منظمة املؤمتر اإلسال   (إيطالـيا، وباكستان    : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
، )باسم جمموعة الدول األفريقية ( ، وسلوفينيا، وسويسرا، وكندا، ومصر      )باسم االحتاد األورويب  ( )١٦(والـربتغال 

 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛

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

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

 . تتمتع بصفة مراقبالدولة اليت تتمتع بصفة مراقب أمام اجمللس تتكلم باسم الدول األعضاء والدول اليت )١٦(
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املركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمة التنمية      : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د( 
 .دوليةالتعليمية الدولية، املنظمة النسائية الصهيونية ال

 .ويف اجللسة نفسها أجابت السيدة كوماراسوامي على األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية -١١١

  من جدول األعمال٣ املناقشة العامة بشأن البند -دال 

، أدىل  ٣ مناقشة عامة بشأن البند      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧أدار اجمللـس يف جلسته السابعة املعقودة يف          -١١٢
 :نات التاليةأثناءها بالبيا

 باسم االحتاد األورويب والبلدان طالبة    ( )١٧(الربتغالوباكستان،  : ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 االنضمام إليه وهي كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار

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

 أرمينيا، واجلزائر، ولكسمربغ؛: املراقبون عن الدول التالية )ب( 

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، الشبكة        : اقبون عن املنظمات غري احلكومية    املر )ج( 
متالزمة نقص املناعة املكتسب، جلنة األصدقاء العاملية للتشاور        /القانونـية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري      

احلقوق ( والتنمية الدميقراطية    وباسـم مـنظمة العفـو الدولية، واملركز الدويل حلقوق اإلنسان          ) (الكويكـرز (
، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والرابطة الدولية حلقوق             ))والدميقراطية

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

ويف اجللسـة نفسها أدىل ممثلو باكستان، واجلزائر، وسري النكا، واملغرب، واهلند ببيانات ممارسة حلق                -١١٣
 .وأدىل ممثال اجلزائر، واملغرب ببيانني ممارسة ثانية حلق الرد، بصدد البيانات املقدمة ممارسة حلق الرد. الرد

  النظر يف مشاريع املقترحات والبت فيها-هاء 

 محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الصراع املسلح

، مشروع القرار   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلـول  ٢٧ املعقـودة يف     ٢٠عـرض ممـثل أذربـيجان يف اجللسـة           -١١٤
A/HRC/6/L.1  ستان، والبحرين،  أذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وباك     :  املقدم من

مث انضمت الدول التالية الحقاً إىل مقدمي . وتونـس، واجلزائر، وجيبويت، وكازاخستان، واململكة العربية السعودية       
  ليشيت،-، وبوليفيا، وبيالروس، وتيمور ) اإلسالمية-مجهورية (االحتاد الروسي، وإكوادور، وإيران : مشروع القرار

                                                      

 .املرجع نفسه )١٧(
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، وقطر، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، ) البوليفارية -مجهورية  (وسـري النكـا، وعمـان، وفـنـزويال         
 .ونيكاراغوا، واليمن

 ٧ وحذف الفقرة    ٣ و ١ويف اجللسـة نفسها نقح ممثل أذربيجان مشروع القرار شفوياً بتعديل الفقرتني              -١١٥
 .وإعادة ترقيم الفقرات بعد ذلك

باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء  (وأدىل ممثل سلوفينيا ببيان بصدد مشروع القرار -١١٦
 ).يف اجمللس

ولالطالع على النص املعتمد انظر اجلزء      . واعـتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         -١١٧
 .٦/١األول، الفصل أوالً، القرار 

 تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

 مشـروع القرار    ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املعقـودة يف     ٢١عـرض ممـثل كوبـا يف اجللسـة           -١١٨
A/HRC/6/L.3/Rev.1       وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وبيالروس،     ) اإلسالمية -مجهورية  ( املقـدم مـن إيران ،

، ومجهورية الكونغو   واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        
، وفييت نام، والكامريون،    ) البوليفارية -مجهورية  (الدميقراطـية، وزمـبابوي، والسودان، والصني، وفنـزويال        

 .مث انضمت إندونيسيا بعد ذلك إىل مقدمي مشروع القرار. وكوبا، والكونغو، وكينيا، ونيكاراغوا

 فوياً بتعديل الفقرة الثانية من الديباجة والفقرات ويف اجللسـة نفسـها نقح ممثل كوبا مشروع القرار ش       -١١٩
 .٧ و٥ و٤

ببيان بصدد  ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وأدىل ممـثل سلوفينيا      -١٢٠
 .مشروع القرار

 .وأدىل ممثل اليابان ببيان لتعليل تصويته بعد التصويت -١٢١

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت    واعتمد مشروع القرار     -١٢٢
 .٦/٦األول، الفصل أوالً، القرار 

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

) باسم حركة عدم االحنياز (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١عـرض ممـثل كوبـا يف اجللسة          -١٢٣
 .وانضمت كولومبيا إليها بعد ذلك). باسم حركة عدم االحنياز( املقدم من كوبا A/HRC/6/L.7ار مشروع القر

 .١٤و) ب(١٣ويف اجللسة نفسها نقح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني  -١٢٤

 .وأدىل ممثل كندا ببيان لتعليل تصويته قبل التصويت -١٢٥



A/HRC/6/L.10 
Page 25 

ري تصويت مسجل، على مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، واعتمد        وبناء على طلب ممثل كندا، أج      -١٢٦
 وكانت نتيجة التصويت   .  صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت     ١١ صوتاً مقابل    ٣٤مشـروع القـرار بأغلبية      

 :كما يلي

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكستان،         :املؤيدون
ازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري         والـرب 

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

 .غوا، واهلندوموريشيوس، ونيجرييا، ونيكارا

أملانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا،          :املعارضون
 .، وهولندا، والياباناململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةو

 .أوكرانيا، ومجهورية كوريا :املمتنعون

 .٦/٧املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار ولالطالع على نص مشروع القرار بصيغته  -١٢٧

 حقوق اإلنسان واحلصول بشكل عادل على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح

إسبانيا،  املقدم من    A/HRC/6/L.13/Rev.1مشروع القرار   ) وباسم إسبانيا أيضاً  (عـرض ممـثل أملانيا       -١٢٨
لندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكـا، وبوركينا فاسو،      وإسـتونيــا، وإكـوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وآير      

، والدانـمرك، ورومانيا، وسلوفينيـا، وسويسرا،     اجلمهورية الدومينيكية  ليشيت، و  -وبوليفـيا، وبريو، تيمور     
وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمربغ، ومايل، 

، وكوت ) البوليفارية-مجهورية (وانضمت بعد ذلك بلغاريا، وفرتويال . غرب، ونيكاراغوا، وهولندا، واليونانوامل
 .ديفوار، والنرويج إىل مقدمي مشروع القرار

 ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،        . واعـتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٢٩
 .٦/٨القرار 

 ة اجلماعيةمنع اإلباد

 A/HRC/6/L.14، مشروع املقرر ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١عرض ممثل أرمينيا يف اجللسة  -١٣٠
أوروغواي، وأملانيا، وألبانيا، وإكوادور، وإستونيا،  وإسبانيا،  وأرمينيا،  و،  إثيوبـيا، واألرجنـتني   : املقـدم مـن   

اجلمهورية التشيكية،  واجلزائر،  وبريو،  وبولندا،  ونة واهلرسك،   البوسوبلغاريا،  وبلجيكا،  والربتغال،  وأوكرانيا،  و
رواندا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا،        ومجهوريـة ترتانـيا املـتحدة،       و

وغواتـيماال، وفرنسـا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، والتفيا، وليختنشتاين،       
هولندا، وهنغاريا،  ونيكاراغوا،  والنمسا،  و،  ململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج        وا



A/HRC/6/L.10 
Page 26 

 

بوروندي، وبنما،  والربازيل،  وإيطاليا،  وآيسلندا،  وآيرلندا،  وأندورا،  ووانضمت بعد ذلك، أستراليا،     . الـيونان و
يا، وغواتيماال، وكندا، وكوستاريكا، ولكسمربغ،     بـيالروس، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورومان     وبوليفـيا،   و

 .وليتوانيا، واملكسيك، ونيوزيلندا، إىل مقدمي مشروع املقرر

 ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل ثانياً،  . واعـتمد مشـروع املقرر دون تصويت       -١٣١
 .٦/١٠٤املقرر 

 هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الذكـرى السنوية العشرون لبدء نفاذ اتفاقية منا      
 أو الالإنسانية أو املهينة

  A/HRC/6/L.22 مشروع البيان    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ٢١عـرض الرئـيس يف اجللسة        -١٣٢
 .باسم اجمللس

ق عليه، انظر اجلزء األول،     ولالطالع على النص املتف   . واتفـق اجمللس على مشروع البيان بتوافق اآلراء        -١٣٣
 .PRST/2/6الفصل ثالثاً، بيان الرئيس، 

  أدىل ممثل تايلند بتعليق عام على بيان الرئيس         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املعقـودة يف     ٢٢ويف اجللسـة     -١٣٤
 .املتفق عليه

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

، A/HRC/6/L.25 مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١عرض ممثل إيطاليا يف اجللسة  -١٣٥
 - إسبانيا، أستراليا، ألبانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بريو، تركيا، تيمور            املقدم من   

، سان مارينو، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، قربص، كرواتيا، الكونغو، لكسمربغ،           ليشيت، الدامنرك، رومانيا  
مالطة، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هاييت، هندوراس، هولندا، 

 مجهورية ترتانيا املتحدة، السويد،     وانضـمت بعد ذلك األرجنتني، إستونيا، الربازيل، بوليفيا، تايلند،        . الـيونان 
 .صربيا، الفلبني، كندا، كوستاريكا، اليابان إىل مقدمي مشروع قرار

 ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،         . واعـتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٣٦
 .٦/٩القرار 

 بإعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التعليم والتدري

، وإسبانيا، وإكوادور،   إثيوبيا، املقدم من    A/HRC/6/L.31عرض ممثال سويسرا واملغرب مشروع القرار        -١٣٧
 ليشيت، ورواندا،   -وأوروغـواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل، وبريو، وتركيا، وتونس، وتيمور           

ي، وغينيا، وفرنسا، والفلبني، وفنـزويال     وزمـبابوي، وسان مارينو، وسري النكا، والسنغال، وسويسرا، وشيل        
وانضمت . ، وكوبا، وكولومبيا، والكونغو، واملغرب، واملكسيك، وموناكو، ونيكاراغوا       ) البوليفارية -مجهورية  (

بنغالديش، والبحرين،  وأوغندا،  وأنغوال،  وإندونيسيا،  واألردن،  ومشـروع القرار أذربيجان،     بعـد ذلـك إىل      
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اجلمهورية العربية  و،  اجلمهورية الدومينيكية ومجهورية ترتانيا املتحدة،    وتايلند،  وا،  بوليفـي وبوركيـنا فاسـو،     و
غابون، وصربيا،  والسودان،  وسلوفينيا،  وزامبيا،  ورومانيا،  وجيبويت،  و،  مجهورية الكونغو الدميقراطية  و،  السورية

مصر، ومدغشقر،  ومايل،  وكينيا،  وكوستاريكا،  وكوت ديفوار،   والكامريون،  وقطر،  وغواتـيماال،   وغانـا،   و
 ، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، والنمسا، ونيجرييا، واليابان،       اململكـة العربـية السعودية    وملديـف،   و

 .واليمن، واليونان

، ٣ و٢ و١ويف اجللسـة نفسـها نقح ممثل املغرب مشروع القرار شفوياً بتعديل وإعادة ترقيم الفقرات           -١٣٨
 .  وفقاً لذلك٤ة وذلك بإعادة ترقيم الفقر

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . واعـتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت         -١٣٩
 .٦/١٠األول، الفصل أوالً، القرار 

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

، A/HRC/6/L.33 مشروع القرار ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودة يف ٢١سة عرض ممثل أرمينيا يف اجلل -١٤٠
 وبعد ذلك انضم. إثيوبيا، وأرمينيا، وبيالروس، وتونس، واجلزائر، وسري النكا، وكازاخستان، ومصراملقدم من 

 .ي مشروع قرار، والسودان، ونيكاراغوا إىل مقدم اإلسالميةإيرانمجهورية االحتاد الروسي، وإكوادور، وأنغوال، و

 ٥ويف اجللسة نفسها نقح ممثل أرمينيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة الثامنة من الديباجة والفقرة                 -١٤١
وحينئذ أعيد ترقيم الفقرات اليت تلي      . ١٠، وإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة       ١٠؛ وتعديل الفقرة    ٦حبذف الفقرة   

 . وفقاً لذلك٥الفقرة 

ببيان بصدد  ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (لوفينيا  وأدىل ممـثل س    -١٤٢
 . وأدىل ممثل مصر ببيان يتعلق ببيان سلوفينيا. مشروع القرار

 .وأدىل ممثل أذربيجان ببيان تعليالً لتصويته قبل التصويت -١٤٣

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . ويتواعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفيهاً، دون تص        -١٤٤
 . ٦/١١األول، الفصل أوالً، القرار 



A/HRC/6/L.10 
Page 28 

 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا-رابعاً 

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

ق اإلنسان للمشردين داخلياً، بوصفه مقرر وعضو       قـام السيد فالتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقو          -١٤٥
، بعرض التقرير املؤقت عن حالة حقوق ٤/٨فريق اخلرباء املعين بدارفور بوالية من جملس حقوق اإلنسان يف القرار 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ   ١/٣/ بناء على طلب اجمللس يف املقرر إت       A/HRC/6/7اإلنسـان يف دارفـور      
 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة واملعنون ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨ متابعة القرار("
 الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٤/١٠١-مـتابعة املقرر دإ   `

 ").`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`: الرابعة واملعنون

 . السودان ببيان عن التقرير باعتبار السودان البلد املعينوأدىل املراقب عن -١٤٦

 :وخالل املناقشة العامة الدائرة يف اجللسة نفسها، أُديل بالبيانات التالية -١٤٧

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(إندونيسيا، وباكستان : ممـثلو الـدول األعضـاء يف اجمللـس         )أ( 
باسم جمموعة الدول (، ومجهورية كوريا، والصني، وكندا، وماليزيا، ومصر )باسم االحتاد األورويب( )١٨(والربتغال
 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليابان؛)األفريقية

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

ة التضامن للنساء األفريقيات، مجعية حواء      هيئ: املراقـبون عـن املنظمات غري احلكومية التالية        )ج( 
 .للمرأة، مرصد حقوق اإلنسان، خنبة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

 .ويف اجللسة نفسها أجاب السيد كالني على األسئلة وأبدى مالحظاته اخلتامية -١٤٨

  من جدول األعمال٤ املناقشة العامة للبند -باء 

، ألقيت ٤ مناقشة عامة للبند ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤ املعقودتني يف ١٤ و١٣جرى اجمللس يف جلستيه    أ -١٤٩
 :خالهلا البيانات التالية

باسم االحتاد األورويب والبلدين    ( )١٩(أملانيا، وباكستان، والربتغال  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
، وسري النكا، )اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، باإلضافة إىل جورجيا مجهورية مقدونيا -املرشحني لالنتساب إليه 

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

                                                      

 .املرجع نفسه )١٨(
 .املرجع نفسه )١٩(
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الدامنرك، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،    وبلجيكا،  وأستراليا،  : املراقـبون عـن الدول التالية      )ب( 
 ؛الواليات املتحدة األمريكيةونيوزيلندا، وليسوتو، والسويد، و

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

ية اجلمعية األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسان    : املراقـبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د( 
والتنمية، منظمة العفو الدولية، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، املركز اآلسيوي للموارد القانونية، الطائفة البهائية 
الدولـية، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، اللجنة الكولومبية للحقوقيني، جلنة الكنائس املعنية بالشؤون              

حمفل احمليط اهلادئ للمرأة والقانون والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد         وباسم  (الدولية للمجلس العاملي للكنائس     
 مؤسسة دانييل ميتران، مرصد حقوق اإلنسان،       -" فرنسا احلريات "، جتمع حقوق اإلنسان، مؤسسة      )القانونـية 

العمل االجتماعي  اجمللـس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، الرابطة الدولية للتعاون بني األديان، الرابطة الدولية ملدارس              
، اللجنة الدولية للحقوقيني، االحتاد الدويل لرابطات حقوق        )وباسـم االحتـاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني      (

اإلنسان، الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان لألقليات األمريكية، االحتاد اإلسالمي الدويل ملنظمات الطالب، الرابطة             
وباسم احملفل اآلسيوي (حلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، ا

، االحتاد الدويل للشباب االشتراكي، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد         )حلقـوق اإلنسان والتنمية وباكس رومانا     
اسم منظمة التنمية   وب(الصـداقة فيما بني الشعوب، مؤسسة نيبون، احتاد العمل النسائي، احتاد احلقوقيني العرب              

 ، مرصـد األمم املتحدة، االحتاد العاملي للشباب الدميقراطي، مؤمتر العامل اإلسالمي، جملس             )التعليمـية الدولـية   
 .السالم العاملي

 املعقودة يف اليوم نفسه أدىل ببيان ممارسةً حلق الرد كلُّ من االحتاد الروسي، وأوزبكستان، ١٤ويف اجللسة  -١٥٠
، وباكستان، وبيالروس، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية كوريا الشعبية         ) اإلسالمية -ريـة   مجهو(وإيـران   

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

 .بالبيانات املدىل هبا ممارسةً حلق الرد



A/HRC/6/L.10 
Page 30 

 

  هيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا-خامساً 

  من جدول األعمال٥ مناقشة عامة بشأن البند -ألف 

، أدىل ٥أن البند ، أجرى اجمللس مناقشةً عامة بش٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       -١٥١
 : خالهلا ببيان كلٌ من

 تركيا، -باسم االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة  ()٢٠(الربتغال: ممثـلي دول أعضاء يف اجمللس     )أ( 
ومجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان              

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

أملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا،    أيضـاً باسم إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، و      ( )٢١(وسويسـرا، والتفـيا   
وإيطالـيا، وباراغواي، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية،            
ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا،            

تيماال، وفرنسا، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكندا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، وصربيا، وغوا 
واملكسـيك، وملديـف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا،             

 ؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ومصر ) وهنغاريا، وهولندا، واليونان

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

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

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

، والرابطة الدولية حلقوق الشعوب     )وباسـم املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني       (ملعـاهدات اهلـنود     
وحتريـرها، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل الدويل لشؤون السكان األصليني، والتجمع الدويل              

القانونية، واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات       وأيضاً باسم املركز اآلسيوي للموارد      (حلقوق األقليات   
اإلخـالء، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية وغريها من األقليات، واحلركة الدولية       

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

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٣انظر احلاشية  )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
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  النظر يف مشاريع مقترحات والبت فيها-باء 

 احملفل االجتماعي

، عـرض ممـثل كوبـا مشروع القرار         ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٥٢
A/HRC/6/L.17/Rev.1    وانضمت . ، وكوبا، ونيكاراغوا  ) البوليفارية -مجهورية  (ا، وفرتويال    املقـدم من بوليفي

 .إندونيسيا، ، وكولومبيا والكونغو يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على    ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٥٣
 .ة وآثار يف امليزانية الربناجميةإداري )٢٢(مشروع القرار من آثار

ببيان فيما يتعلق ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(وأدىل ممثل سلوفينيا  -١٥٤
 . مبشروع القرار

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول، الفصل         . واعتمد مشروع القرار دون تصويت     -١٥٥
 .٦/١٣، القرار أوالً

 املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة

، َعرض ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٥٦
 ، املقدَّم من األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا،      A/HRC/6/L.23/Rev.1وآيرلـندا الشمالية مشروع القرار      

وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، وبوليفيا، وبريو، 
وبيالروس، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، 

 وليتوانيا، وليختنشتاين، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا       وشـيلي، وفنلـندا، وكوبا، والتفيا، ولكسمربغ،      
وانضمت كلٌ من إستونيا،    . العظمـى وآيرلـندا الشـمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان          

ال، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وغواتيما          
 .وقربص، ومالطة، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

ويف اجللسـة نفسها، نقح ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مشروع القرار شفوياً    -١٥٧
 ).ج(٣باالستعاضة عن الفقرة التاسعة من الديباجة وحبذف الفقرة 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمللس إىل تقدير ما يترتب على              ١٥٣ادة  ووفقـاً لـلم    -١٥٨
 .إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )٢٣(مشروع القرار من آثار

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٢٢(
 .املرجع نفسه )٢٣(
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 .وأدىل ممثل مصر ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت -١٥٩

 .لتصويتوأدىل ممثل إندونيسيا ببيان تعليالً للتصويت بعد ا -١٦٠

ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة،     . واعـتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، دون تصويت         -١٦١
 .٦/١٤انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار 

 احملفل املعين بقضايا األقليات

ار ، عـرض ممـثل النمسـا مشروع القر   ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٦٢
A/HRC/6/L.34              ،املقـدم مـن أرمينـيا، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال 

، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا،      مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   وبولندا، وبريو، و  
اين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا       وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، ولكسمربغ، وليختنشت    

وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار        . الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان     
 .فيااألرجنتني وإكوادور، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وسلوفاكيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكندا، والت

ويف اجللسـة نفسها، نقَّح ممثلُ النمسا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة احلادية عشرة من الديباجة،                 -١٦٣
 ٣، مث إدراج فقرة جديدة بعد الفقرة ٦ و٤ و٣ و٢ و١واالستعاضـة عن الفقرة الثانية عشرة، وتعديل الفقرات         

 .وإعادة ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على  ١٥٣ ووفقـاً لـلمادة    -١٦٤
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )٢٤(مشروع القرار من آثار

 .وأدىل ممثل كوبا ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت -١٦٥

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . صويتواعتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون ت        -١٦٦
 .٦/١٥األول، الفصل أوالً، القرار 

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

، عـرض ممـثل بوليفـيا مشروع القرار    ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٦٧
A/HRC/6/L.35             ،املقـدَّم مـن إسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل، وبنما، وبوليفيا، وبريو، وشيلي ،

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

 .١شفوياً بتعديل الفقرة ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل بوليفيا مشروع القرار  -١٦٨

                                                      

 .املرجع نفسه )٢٤(
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 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على    ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٦٩
 .إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )٢٥(مشروع القرار من آثار

لى النص املعتمد، انظر اجلزء     ولالطالع ع . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املُنقَّحة شفوياً، دون تصويت        -١٧٠
 .٦/١٦األول، الفصل أوالً، القرار 

، أدىل ممثل سلوفينيا ببيان تعليالً للتصويت بعد        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢١ويف اجللسـة     -١٧١
عتمدة يف  فيما يتعلق بالقرارات املُ   ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (التصويت  
 .وأدىل ممثل مصر ببيان فيما يتصل بالبيان الذي أدلت به سلوفينيا. ٥إطار البند 

                                                      

 .املرجع نفسه )٢٥(
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  االستعراض الدوري الشامل-سادساً 

  من جدول األعمال٦ مناقشة عامة بشأن البند -ألف 

، أدىل ٦البند ، أجرى اجمللس مناقشةً عامة بشأن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       -١٧٢
 :خالهلا ببيان كلٌ من

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

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

وأيضاً باسم (معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان : اليةمراقبني عن املنظمات غري احلكومية الت )ج( 
) الطائفـة البهائية الدولية، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية             

وأيضاً (نود واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واجمللس الدويل ملعاهدات اهل
 ).باسم املنظمة الدولية لتنمية موارد السكان األصليني

اجلدول الزمين للنظر يف مشاريع مقترحات الدول يف إطار الفريق العامل            -باء 
 املعين باالستعراض الدوري الشامل

األول من  ، الفرع جيم، اجلزء     ٧، ووفقاً للفقرة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١، املعقودة يف    ١٢يف اجللسـة     -١٧٣
) أمر(، اتفق اجمللس على وضع جدول زمين للنظر يف          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١مـرفق قرار اجمللس     

 دولة وذلك يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل يف دورهتا ١٩٢الدول األعضاء باألمم املتحدة البالغ عددها 
اخلطوات الرئيسية : "نة يف مذكرة أعدهتا األمانة العامة معنونةووضع اجلدول الزمين بتطبيق النماذج املتضمَّ. األوىل

انظر املرفق )" (الدورة األوىل(الـيت يتعيَّن اختاذها بشأن إنشاء برنامج العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل   
/  أيلول ١٩ و ١٢وقد نوقشت النماذج اآلنفة الذكر خالل اجتماعني غري رمسيني للمجلس ُعقدا يف             ). اخلـامس 

 . على التوايل٢٠٠٧سبتمرب 

 انظر املرفق  (، كما أشارت األمانة العامة      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١وحبلـول املوعـد الـنهائي وهـو          -١٧٤
، كانت سويسرا وكولومبيا قد تطوعتا للخضوع لالستعراض باعتبارها مسألة ذات أولوية وفقاً             ))أ(١اخلامس،  

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨خ  املؤر٥/١ من مرفق القرار ١٢للفقرة 

ويف اجللسة نفسها، حدَّد اجمللس، بسحب القرعة، الدول اليت سينظر فيها الفريق العامل املعين باالستعراض  -١٧٥
ولالطالع على اجلدول   ). ٢٠١١-٢٠٠٨(الدوري الشامل يف كٍل من دوراته اإلثنيت عشرة خالل الدورة األوىل            

 .جراء، انظر املرفق السادسالزمين بصورته املوضوعية خالل اإل

وعلى هذا حدد اجمللس، بسحب القرعة، الترتيب الذي سُينظر به يف الدول املقرر استعراضها يف الدورات  -١٧٦
 .وترتيب االستعراض مستنسٌخ يف املرفق السابع. ٢٠٠٨الثالث األوىل من دورات الفريق العامل يف عام 
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 . أفريقيا والصني ببياننيويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال جنوب -١٧٧

  النظر يف مشاريع املقترحات والبت فيها-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    -١٧٨
وانضمت إندونيسيا  ). باسم جمموعة الدول األفريقية   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.12/Rev.1مشـروع القرار    

 .وملديف يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،         . واعـتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٧٩
 .٦/١٧القرار 
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سطني ويف األراضي العربية    حالة حقوق اإلنسان يف فل     -سابعاً 
 احملتلة األخرى

 بشأن حالة حقوق اإلنسان OM/1/2مـتابعة قرار جملس حقوق اإلنسان       -ألف 
 ٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة ومناقشة عامة بشأن البند 

 ، قدَّم رئيس جملس حقوق اإلنسان ووكيل املفوضة       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠، املعقودة يف    ٩يف اجللسة    -١٨٠
عن جهودمها املبذولة بشأن تنفيذ قراري "السامية حلقوق اإلنسان، باسم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقريرين 

 OM/1/2كما طلب قرار اجمللس     "  وعن امتثال إسرائيل، سلطة االحتالل، هلذين القرارين       S-3/1 و S-1/1اجمللـس   
" S-3/1 وS-1/1متابعة قراري جملس حقوق اإلنسان   : تلةحالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احمل      "املعنون  

وأدىل املراقبون عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية وفلسطني ببيانات،         . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠املؤرخني  
 .بصفتها بلداناً أو أطرافاً معنية

، أدىل  ٧ وبشأن البند    S-3/1 و S-1/1وخـالل املناقشة العامة اليت تلت ذلك بشأن تنفيذ قراري اجمللس             -١٨١
 :ببيان، يف اجللسة نفسها، كلٌ من

، )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثـلي الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا؛ -، والبلدين املرشحني    )باسم االحتاد األورويب  ( )٢٦(والـربتغال 

 ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل     -البلدان اليت هي يف عملية االستقرار واالنتساب والبلدان املرّشحة احملتملة           و
 ليختنشتاين؛  -األسود وصربيا؛ وبلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ويف املنطقة االقتصادية األوروبية              

باسم ( )٢٧(نوب أفريقيا، والسنغال، وسويسرا، والصني، والعراق     ؛ وبنغالديش، وج  )فضالً عن أوكرانيا ومولدوفا   
وأيضاً باسم  (، وماليزيا، ومصر    )باسم حركة عدم االحنياز   (، وفرنسا، وكندا، وكوبا     )جمموعـة الـدول العربية    
 ، واململكة العربية السعودية، واليابان؛)جمموعة الدول األفريقية

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

 جامعة الدول العربية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية )ج( 

الدويل " بناي بريث "لية، جملس   منظمة العفو الدو  : مراقـبني عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د( 
املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة    /، ومؤسسة بديل  )وأيضـاً باسـم جملـس التنسيق للمنظمات اليهودية        (

وأيضاً باسم الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما (والالجئني 
وأيضاً (اهلندية " توباي أمارو" للقانون والعدالة، ومرصد حقوق اإلنسان، وحركة ، واملركز األورويب)بني الشعوب

                                                      

 ).٢٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )٢٦(
 .قبةالدول املراقبة يف اجمللس املتكلمة باسم دول أعضاء ودول مرا )٢٧(
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، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واحتاد احلقوقيني العرب، )باسم جملس السالم العاملي
 .ومرصد األمم املتحدة، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

 . املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل كلٌ من ممثلي إسرائيل وفلسطني ببيان ممارسة حلق الرد١٠ويف اجللسة  -١٨٢

 .ويف اجللسة نفسها، أجابت األمانة العامة عن سؤال طرحه أحد الوفود -١٨٣

  النظر يف مشاريع مقترحات والبت فيها-باء 

 S-3/1 وS-1/1لس حقوق اإلنسان متابعة قراري جم: حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

باسم منظمة املؤمتر   (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلـول  ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٨٤
باسم منظمة املؤمتر   (، املقدَّم من باكستان     A/HRC/6/L.2مشروع القرار   ) اإلسـالمي وجمموعـة الدول العربية     

 -مجهورية  (وانضمت بيالروس، وجنوب أفريقيا، وفرتويال      ). العربيةباسم جمموعة الدول    (، والعراق   )اإلسالمي
 .، وكوبا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار)البوليفارية

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقرير ما يترتب على          ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٨٥
 .مليزانية الربناجميةإدارية وآثار يف ا )٢٨(مشروع القرار من آثار

ومصر ببيانات ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس  (وأدىل ممثلو سلوفينيا     -١٨٦
 .فيما يتعلق مبشروع القرار

 .وأدىل املراقب عن فلسطني، بصفتها طرفاً معنياً، ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار -١٨٧

 .بيان تعليالً للتصويت بعد التصويتوأدىل ممثل كندا ب -١٨٨

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،         . واعـُتمد مشروع القرار دون تصويت      -١٨٩
 .٦/١٨القرار 

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

باسم منظمة املؤمتر   (، عرض ممثل باكستان     ٢٠٠٧سبتمرب  /يلـول  أ ٢٨، املعقـودة يف     ٢١يف اجللسـة     -١٩٠
 A/HRC/4/L.3الذي حيل حمل مشروع القرار  (A/HRC/6/L.4مشروع القرار ) اإلسالمي وجمموعة الدول العربية
باسم جمموعة (، والعراق )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، املقدم من باكستان )املؤجل من الدورة الرابعة للمجلس

وانضمت بيالروس، وجنوب أفريقيا، وكوبا يف وقت الحق        ).  البوليفارية -مجهورية  (، وفرتويال   )لدول العربية ا
 .إىل مقّدمي مشروع القرار

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٢٨(
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ببيان فيما يتعلق ) باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس(وأدىل ممثل سلوفينيا  -١٩١
 .مبشروع القرار

 .املراقب عن فلسطني، باعتبارها طرفاً معنياً، ببيان فيما يتعلق مبشروع القراروأدىل  -١٩٢

، )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبـناًء على طلب ممثل سلوفينيا        -١٩٣
 عضواً ١٥ناع  صوتاً مقابل صوت واحد وامت٣١أجري تصويت مسجل على مشروع القرار الذي اعُتمد بأغلبية 

 :وجاءت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وباكستان،         :املؤيدون 
والـربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا، وبريو، وجنوب أفريقيا، وجيبيويت، وزامبيا، وسري       

انا، والفلبني، وقطر، وكوبـا، ومالـي،     النكـا، والسـنغال، والصني، وغابون، وغ      
 ومالـيزيا، ومصـر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا،          

 .ونيكاراغوا، واهلند

 .كندا  :املعارضون 

أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا،  :املمتنعون 
 وغواتيماال، وفرنسا، والكامريون، ومدغشقر، واململكة املتحدة لربيطانيا        وسويسـرا، 

 .العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

 .وأدىل ممثال كندا واملكسيك ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت -١٩٤

 .٦/١٩القرار ولالطالع على نص مشروع القرار املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،  -١٩٥
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   متابعة إعالن وبرنامج عمل فيينا وتنفيذها-ثامناً 

   مناقشة بشأن إدماج منظور جنساين يف أعمال جملس حقوق اإلنسان-ألف 

، أجرى اجمللس مناقشةً ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ و٢٠يف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة، املعقودتني يف  -١٩٦
 .وأدارت املناقشة ممثلة كينيا، السيدة ماريا نزومو. أعمالهبشأن إدماج منظور جنساين يف 

 - ، استمع اجمللس إىل عروض من السيدة كيونج       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف       -١٩٧
 وا كـانج، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ والسيدة رادهيكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة              

لألمـني العام املعّنية باألطفال والصراعات املسلحة؛ والسيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق               
كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب؛ والسيدة شارلوت بنش، املديرة التنفيذية ملركز الريادة العاملية 

 . وفود سلوفينيا، وشيلي، واملكسيك، والنرويج، ونيوزيلنداوتلقَّى اجمللس مذكرة إعالمية مقدمة من. النسائية

 ٢١ و ٢٠وخـالل املناقشـة الـيت تلـت ذلـك، يف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة، املعقودتني يف                   -١٩٨
 :، أدىل ببيان كلُّ من٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

، ) املؤمتر اإلسالمي  باسم منظمة (االحتاد الروسي، وباكستان    : ممثـلي الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
باسم االحتاد  ( )٢٩(، والربتغال )وأيضـاً باسـم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب          (والـربازيل   

، والسنغال، وسويسرا،   )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (، وبـنغالديش، وجنوب أفريقيا، وسري النكا        )األورويب
 ، واملكسيك، ونيكاراغوا، واهلند، وهولندا؛) جمموعة الدول األفريقيةباسم(والفلبني، وكندا، وماليزيا، ومصر 

إثيوبيا، وأستراليا، وبنما، وتايلند، وتركيا، وتونس، ومجهورية كوريا، : مراقبني عن الدول التالية )ب( 
يوزيلندا ، وفنلندا، وكولومبيا، واملغرب، ون    ) البوليفارية -مجهورية  (وسـلوفينيا، والسويد، وشيلي، وفنـزويال      

 ؛)وأيضاً باسم النرويج(

صندوق األمم  : مراقب عن كيانات األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، واملنظمات املتصلة هبا          )ج( 
 املتحدة للسكان؛

 املنظمة الدولية للفرانكوفونية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية )د( 

وأيضاً (للعمل من أجل السكان والتنمية      املنظمة الكندية   : مراقـبني عن منظمات غري حكومية       )ه( 
متالزمة نقص املناعة املكتسب، ومنظمة البدائل      /باسـم الشـبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البشري         

، ورابطة األم التونسية، والطائفة البهائية      )اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهٍد جديد، والتحالف النسائي الدويل         
وأيضاً باسم رابطة األم التونسية والرابطة (جلنة دراسة تنظيم السالم، وهيئة التضامن للنساء األفريقيات  الدولية، و 

وأيضاً باسم اجمللس االستشاري األنغليكاين، واجمللس (، واالحتاد الدويل للجامعيات )النسائية الدولية للسلم واحلرية

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )٢٩(
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 التجارية واحلرة، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل للمشتغالت باملهن
بني الشعوب، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، ووكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بني                

رية، واملنظمة  الشـمال واجلـنوب، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحل             
، واملعهد )النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة قمة العامل النسائية، واملنظمة العاملية للمرأة، ومنظمة زونتا الدولية

املهـين لدراسـات عدم االحنياز، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ومرصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة                 
ط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان          وأيضـاً باسـم منتدى آسيا واحملي      (

 .، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب)، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنف)منتدى آسيا(والتنمية 

، أجاب املتكلمون   ٢٠٠٧رب  سبتم/ أيلول ٢١ و ٢٠ويف اجللستني العاشرة واحلادية عشرة، املعقودتني يف         -١٩٩
 .عن أسئلته وأدلوا مبالحظاٍت ختامية

، خلصَّت مديرة احلوار املناقشات وأدلت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ويف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف  -٢٠٠
 .مبالحظاهتا اخلتامية

  من جدول األعمال٨ مناقشة عامة بشأن البند -باء 

، أدىل ٨، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧  ، املعقودة يف  ١٩يف اجللسـة     -٢٠١
 :خالهلا ببيان كلُّ من

باسم جمموعة أصدقاء مشروع املبادئ     (باكستان، والربازيل   : ممثـلي الدول األعضاء يف اجمللس      )أ( 
 - والشروط الالزمة هلا     التوجيهـية لألمـم املـتحدة بشأن االستخدام املناسب للرعاية البديلة املقدمة لألطفال            

األرجنتني، وأوروغواي، وأوكرانيا، والربتغال، وجورجيا، والسودان، والسويد، وشيلي، وغانا، والفلبني، ومصر، 
 ،)٣٠(والربتغال) واملغـرب، واملكسـيك، واهلـند، وأيضاً باسم أملانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وفنلندا، ونيكاراغوا         

 ريا، وسلوفينيا، وسويسرا، والفلبني، وكندا، وكوبا، واهلند، وهولندا، واليابان؛ وبنغالديش، وبريو، ومجهورية كو

أستراليا، وآيرلندا، وبوركيا فاسو، واجلزائر، وشيلي، وفنلندا،       : مراقـبني عـن الـدول التالية       )ب( 
 واملغرب، والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية؛

صندوق األمم  :  املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، واملنظمات املتصلة هبا      مراقبني عن كيانات األمم    )ج( 
 املتحدة للطفولة؛

 املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )د( 

وأيضاً (، )الكويكرز(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور     : مراقبني عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه( 
م املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية، واملنظمة الدولية لتنشئة أطفال الغري، والتحالف               باس

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )٣٠(
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النسـائي الـدويل، واجمللـس الدويل للمرأة، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، والتحالف الدويل إلنقاذ               
، والرابطة الدولية للتعاون بني     )ة قُرى جندة األطفال الدولية    الطفولـة، واملنظمة النروجيية للخطة الدولية، ومنظم      

األديان، والرابطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية، وجلنة احلقوقيني الدولية، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،             
 .واحتاد العمل النسائي

  النظر يف مشاريع مقترحات والبت فيها-جيم 

  ومحاية حقوق اإلنسانالترتيبات اإلقليمية لتعزيز

باسم أرمينيا، والسنغال،   (، عرض ممثل بلجيكا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسـة     -٢٠٢
. ، املُقّدم من أرمينيا، وبلجيكا، والسنغال، واملكسيك      A/HRC/6/L.18/Rev.1مشـروع القـرار     ) واملكسـيك 

أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا،     : منوانضـمت يف وقٍت الحق إىل مقدمي مشروع القرار كلُّ           
وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، ورومانيا، وسلوفينيا،           

ربغ، والسنغال، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والكونغو، ولكسم        
 .وليتوانيا، ومايل، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليونان

 .٣ و٢ويف اجللسة نفسها، نقّح ممثل بلجيكا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتني  -٢٠٣

اجمللس إىل ما يترتب على مشروع       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّهة نظر         ١٥٣ووفقـاً للمادة     -٢٠٤
 .إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )٣١(القرار من آثار

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      . واعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقّحة شفوياً، دون تصويت        -٢٠٥
 .٦/٢٠األول، الفصل أوالً، القرار 

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣١(
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كره األجانب وما يتصل بذلك العنصرية والتمييز العنصري و -تاسعاً 
 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: من تعصب

  احلوار التفاعلي مع إجراءات خاصة-ألف 

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

، قدم السيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين        ٢٠٠٧تمرب  سب/ أيلول ١٤يف اجللسـة الـرابعة املعقودة يف         -٢٠٦
باألشـكال املعاصـرة للعنصـرية والتميـيز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تقريره                  

(A/HRC/6/6) ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٩، كما طلب قرار اجمللس. 

ديني يف اجللستني الرابعة واخلامسة، املعقودتني يف       وخالل احلوار التفاعلي الذي تال ذلك مع السيد دودو           -٢٠٧
 :، أُديل ببيانات وطُرحت أسئلة على النحو التايل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤

باسم منظمة  (االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإندونيسيا، وباكستان      : ممثلو دول أعضاء يف اجمللس     )أ( 
، وبنغالديش، ومجهورية كوريا، وجنوب ) االحتاد األورويبباسم( )٣٢(، والربازيل، والربتغال )املؤمتـر اإلسـالمي   

باسم (أفريقـيا، وجيـبويت، والسنغال، وسويسرا، والصني، وفرنسا، والفلبني، وكندا، وكوبا، وماليزيا، ومصر              
 ، واهلند، وهولندا؛)جمموعة الدول األفريقية

، وبلجيكا، وبولندا، ) اإلسالمية-ية مجهور(أرمينيا، وإسبانيا، وإيران : مراقبون عن الدول التالية )ب( 
وتايلـند، وتونـس، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وشيلي، والعراق، وليسوتو، واملغرب،             

 والنرويج؛

 مراقب عن الكرسي الرسويل؛ )ج( 

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

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق      : ق اإلنسان مراقـب عن مؤسسة وطنية حلقو       )ه( 
 اإلنسان؛

رابطة املواطنني العامليني، ومؤسسة ديون الشرق اليابانية،       : مراقـبون عن منظمات غري حكومية      )و( 
 .واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

 .ت وأدىل مبالحظاته اخلتاميةويف اجللسة اخلامسة، يف اليوم نفسه، أجاب السيد ديني عن أسئلة طرح -٢٠٨

                                                      

 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )٣٢(
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 من جدول األعمال    ٩تقاريـر مقّدمـة يف إطـار البند          -باء 
 ومناقشة عامة بشأنه

 )٣٣(تقرير أعدَّه مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

، عرض نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقرير ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥، املعقودة يف ١٥يف اجللسة  -٢٠٩
 ٤/٩، وفق طلب قرار اجمللس      (A/HRC/6/4)السامية حلقوق اإلنسان عن مكافحة تشويه صورة األديان         املفوضة  
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠املؤرخ 

 اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

، عرضت السيدة جناة احلّجاجي، بصفتها رئيسة       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥، املعقودة يف    ١٥يف اجللسـة     -٢١٠
التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، تقريراً شفوياً عن الدورة التنظيمية للجنة التحضريية، املعقودة يف             اللجـنة   
 كانون  ٨ املؤرخ   ٣/٢، وذلـك عمـالً بقـرار اجمللس         (A/62/375) ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ٣١-٢٧الفـترة   
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

 متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وتنفيذمها

 -، عرض السيد خوان مارتابيت بصفته الرئيس        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥، املعقودة يف    ١٥سة  ويف اجلل  -٢١١
املقرر للفريق العامل املعين بالتنفيذ الفّعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، تقريراً شفوياً عن اجلزء الثاين من دورة                 

 .٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٧ إىل ٣الفريق العامل اخلامسة، املعقودة يف الفترة من 

، أجرى اجمللس مناقشةً عامة بشأن      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥، املعقودتـني يف     ١٦ و ١٥ويف اجللسـتني     -٢١٢
 :، أدىل خالهلا ببيان كلُّ من٩التقارير اآلنفة الذكر ومناقشة عامة بشأن البند 

وباكستان االحتاد الروسي، وأذربيجان، وإندونيسيا، وإيطاليا،      : ممثـلي دول أعضاء يف اجمللس      )أ( 
، )وأيضاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(، والربازيل )باسـم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (

 تركيا، ومجهوريـة مقدونيـا اليوغوسالفيـة     -باسـم االحتاد األورويب والبلدان املرشحـة       ( )٣٤(والـربتغال 
ـ        ألبانيـا،  -ة االستقرار واالنتساب والبلدان املرشحة احملتملة       السابقة، وكرواتيا؛ والبلدان اليت هي فـي عملي

والبوسـنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا؛ وبلد عضو فـي الرابطـة األوروبيـة للتجارة احلرة وعضو يف               
، ) ليختنشتاين؛ فضالً عن أرمينيا، وأوكرانيا، ومجهورية مولدوفا، وجورجيا        -املـنطقة االقتصـادية األوروبية      

وبنغالديش، وبريو، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وسويسرا، والصني، وكوبا، وماليزيا، ومصر،          
 واملكسيك، ونيكاراغوا؛

                                                      

 .٩٣انظر الفقرة  )٣٣(
 ).٣٣الفقرة ( أعاله ٢انظر احلاشية  )٣٤(
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األرجنتني، وبنما، وتركيا، وتونس، واجلزائر، ومجهورية كوريا       : مراقـبني عـن الدول التالية      )ب( 
 ، واملغرب، والنرويج؛) البوليفارية-ة مجهوري(الشعبية الدميقراطية، ورواندا، وفرتويال 

املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية       : مراقـبني عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج( 
، واملركز  )أيضـاً باسـم منظمة البدائل اإلمنائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديد، والتحالف النسائي الدويل               (

، واالحتاد األورويب للعالقات العامة، ومجعية أخوة نوتردام، والرابطة الدولية للتعاون بني األورويب للقانون والعدالة
األديـان، والرابطة الدولية للمحاميني الدميقراطيني، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واالحتاد             

لعاملي، ورابطة املواطنني العامليني، واالحتاد العاملي      وأيضاً باسم رابطة التعليم ا    (الدويل للقيم اإلنسانية واألخالقية     
، واالحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز            )لليهودية التقدمية 

يا وأيضاً باسم منظمة الدفاع عن ضحا     (العنصـري، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           
، والزمالة اليابانية للتصاحل، والرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية، والرابطة النسائية الدولية             )العنف

وأيضاً باسم الشبكية اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية،           (للسـلم واحلرية    
املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، وجلنة احلقوقيني        /ديلورابطـة املواطنني العامليني، ومؤسسة ب     

" لوند"الكولومبية، واللجنة الدولية للعمل على احترام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتطبيقه، ورابطة 
وبية، والرابطة الدولية للتعاون    اإلنكليزية الدولية، وهيئة التضامن للنساء األفريقيات، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلن         

بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، واالحتاد الدويل حلماية حقوق األقليات              
اإلثنـية والدينـية واللغويـة وغريها من األقليات، واالحتاد الدويل للجامعيات، والرابطة الدولية حلقوق الشعب               

ركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال             وحتريـرها، واحل  
التميـيز العنصري واالحتاد الدويل للشباب االشتراكي، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة،              

داقة فيما بني الشعوب، ومنظمة     ورابطـة مـبورورو للتنمية االجتماعية، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الص          
 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، والرابطة النسائية لعموم منطقة احمليط اهلادئ جنوب شرقي آسيا،               -الشمال  

، واحتاد احلقوقيني العرب، والتحالف العاملي جلمعية الشبان املسيحية، ومجعية الشابات "مراسلون بال حدود"وهيئة 
، واحللقة العاملية لتوافق اآلراء، ومؤمتر العامل اإلسالمي، ومؤسسة سكان    )واملنظمة العاملية للمرأة  املسيحية العاملية،   

 ).وأيضاً باسم رابطة التعليم العاملي(العامل، واالحتاد العاملي للهيودية التقدمية 

ورئيسة اللجنة  ، يف الـيوم ذاته، قام كل من وكيل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان،              ١٦ويف اجللسـة     -٢١٣
 املقرر للفريق العامل املعين بالتنفيذ الفّعال إلعالن وبرنامج عمل -التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي، والرئيس 

 .ديربان باإلجابة عن األسئلة واإلدالء مبالحظاهتم اخلتامية

وسري النكا، واليابان ببيانات    ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثلو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،            -٢١٤
وأدىل ممثل مجهورية كوريا الشعبية، واليابان ممارسة حلق الرد، ببيانات ثانية فيما يتعلق بالبيانات . ممارسةً حلق الرد

 .اليت أديل هبا ممارسةً حلق الرد
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  النظر يف مشاريع مقترحات والبت فيها-جيم 

 الستعراضيتقرير اللجنة التحضريية عن مؤمتر ديربان ا

، عرض الرئيس املُقرَّر الذي أوصت باعتماده اللجنة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨، املعقودة يف ٢٢يف اجللسة  -٢١٥
 .(PC.1/8)التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي 

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل ثانياً،         . واعـتمد مشروع املُقرَّر دون تصويت      -٢١٦
 .٦/١٠٥قرَّر امل

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

) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة    -٢١٧
وانضمت إندونيسيا  ). ألفريقيةباسم جمموعة الدول ا   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.8/Rev.1مشـروع القرار    

 .وكوبا يف وقٍت الحق إىل مقدمي مشرع القرار

مشروع القرار بتعديل الفقرة    ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (ويف اجللسة نفسها، نقحَّ ممثل مصر شفوياً         -٢١٨
 .الثامنة من الديباجة

 نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على  مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه ١٥٣ووفقـاً لـلمادة     -٢١٩
 .إدارية وآثار يف امليزانية )٣٥(مشروع القرار من آثار

ببيان ) باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس     (وأدىل ممـثل باكستان      -٢٢٠
 .فيما يتعلق مبشروع القرار

ببيان تعليالً  ) ء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس        باسم الدول األعضا  (وأدىل ممـثل سلوفينيا      -٢٢١
 .للتصويت قبل التصويت

، )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبـناًء على طلب ممثل سلوفينيا        -٢٢٢
 أصوات ١٠ صوتاً مقابل ٣٢أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، واعُتمد بأغلبية 

 :)٣٦(وجاءت نتيجة التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٤وامتناع 

االحتـاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وباكستان، والربازيل،          :املؤيدون
وبـنغالديش، وبوليفـيا، وبـريو، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا،      

الصني، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل،        والسنغال، و 
                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣٥(
 .ه كان يعتزم التصويت لصاحل مشروع القرارصرح ممثل غابون يف وقت الحق بأن وفد بالد )٣٦(
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، وموريشيوس،  اململكة العربية السعودية  ومالـيزيا، ومدغشقر، ومصر، واملكسيك، و     
 .ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

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

 .أوروغواي، وأوكرانيا، ومجهورية كوريا، واليابان :املمتنعون 

 .٦/٢١ولالطالع على نص مشروع القرار املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار  -٢٢٣

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

) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة    -٢٢٤
وانضمت كل من   ). ريقيةباسم جمموعة الدول األف   (، املقدم من مصر     A/HRC/6/L.9/Rev.1مشـروع القـرار     

 .إندونيسيا وكوبا يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

 .٢مشروع القرار بتعديل الفقرة ) باسم جمموعة الدول األفريقية(ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل مصر شفوياً  -٢٢٥

دير ما يترتب على  مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجه نظر اجمللس إىل تق ١٥٣ووفقـاً لـلمادة     -٢٢٦
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية)٣٧(مشروع القرار من آثار

، ببيان تعليالً )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس      (وأدىل ممـثل سلوفينيا      -٢٢٧
 .للتصويت قبل التصويت

، )اء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس        باسم الدول األعض  (وبـناًء على طلب ممثل سلوفينيا        -٢٢٨
 صوتاً  ١٣ صوتاً مقابل    ٢٨أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، واعُتمد بأغلبية            

 :)٣٨(وجاءت نتيجة التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٥وامتناع 

دونيسيا، وأنغوال، وباكستان، وبنغالديش،    االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألردن، وإن     :املؤيدون
وبوليفيا، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، وسري النكا، والسنغال، والصني، وغانا، 

اململكة والفلـبني، وقطر، والكامريون، وكوبا، ومايل، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، و         
 .، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلندالعربية السعودية

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣٧(
 .صرح ممثل غابون يف وقت الحق بأن وفد بالده كان يعتزم التصويت لصاحل مشروع القرار )٣٨(
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أملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا،  :عارضونامل
وسويسـرا، وفرنسـا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،           

 .وهولندا، واليابان

 .أوروغواي، والربازيل، وبريو، وغواتيماال، واملكسيك :املمتنعون 

 .٦/٢٢ولالطالع على نص مشروع القرار املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار  -٢٢٩

 األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

) باسم جمموعة الدول األفريقية   (، عرض ممثل مصر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقودة يف    ٢٢يف اجللسة    -٢٣٠
وانضمت إندونيسيا وكوبا يف ). باسم جمموعة الدول األفريقية(من مصر ، املقدم A/HRC/6/L.27مشروع القرار 

 .وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار

مشروع القرار بتعديل الفقرة    ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل مصر شفوياً         -٢٣١
 .الرابعة من الديباجة وبإدراج فقرة جديدة بعدها

ـ    -٢٣٢  مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجه نظر اجمللس إىل تقدير ما يترتب على  ١٥٣لمادة ووفقـاً ل
 . إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية)٣٩(مشروع القرار من آثار

ببياٍن ) باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت هي أعضاء يف اجمللس  (وأدىل ممـثل باكستان      -٢٣٣
 .لق مبشروع القرارفيما يتع

، ببيان تعليالً )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس      (وأدىل ممـثل سلوفينيا      -٢٣٤
 .للتصويت قبل التصويت

، )باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس          (وبـناًء على طلب ممثل سلوفينيا        -٢٣٥
 أصوات ١٠ صوتاً مقابل ٣٣مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، واعُتمد بأغلبية أُجري تصويت 

 :)٤٠(وجاءت نتيجة التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٣وامتناع 

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

النكا، والسنغال، والصني، وغانا، وغواتيماال، والفلبني، وقطر، والكامريون، وكوبا،         

                                                      

 .انظر املرفق الثاين )٣٩(
 .صرح ممثل غابون يف وقت الحق بأن وفد بالده كان يعتزم التصويت لصاحل مشروع القرار )٤٠(
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، اململكة العربية السعودية  ومـايل، ومالـيزيا، ومدغشـقر، ومصـر، واملكسيك، و         
 .وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند

ملانـيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وكندا،          أ :املعارضون
 .واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

 .أوكرانيا، ومجهورية كوريا، واليابان :املمتنعون 

 . وأدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت بعد التصويت -٢٣٦

 .٦/٢٣طالع على نص مشروع القرار املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً، القرار ولال -٢٣٧

، أدىل ممثل شيلي ببيان فيما يتعلق بالقرارات        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨، املعقـودة يف     ٢٢ويف اجللسـة     -٢٣٨
 ).٦/٢٣، و٦/٢٢، و٦/٢١القرارات  (٩املعتمدة يف إطار البند 
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  وبناء القدرات املساعدة التقنية-عاشراً 

  احلوار التفاعلي مع اإلجراءات اخلاصة-ألف 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

، قدم السيد تيتينغا فريديرك باسريي، اخلبري املستقل ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦، املعقودة يف ١٧يف اجللسة  -٢٣٩
وأدىل . (A/HRC/4/7)مني العام، تقريره املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الذي عينه األ
 .ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بصفتها بلداً معنياً، ببيان بشأن التقرير

 :وخالل احلوار التفاعلي الذي تال ذلك، أُديل ببيانات وطُرحت أسئلة للسيد باسريي على النحو التايل -٢٤٠

 ، ومجهورية كوريا، وكندا؛)باسم االحتاد األورويب( )٤١(الربتغال: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس )أ( 

 بلجيكا، واجلزائر؛: مراقبون عن الدولتني التاليتني )ب( 

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

 .مرصد حقوق اإلنسان: مراقب عن منظمة غري حكومية )د( 

 .اجللسة نفسها، أجاب السيد باسريي عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتاميةويف  -٢٤١

  من جدول األعمال ١٠ مناقشة عامة بشأن البند -باء 

، أدىل  ١٠، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقودة يف    ١٩يف اجللسة    -٢٤٢
 :خالهلا ببيانات من

باسم ( )٤٢(، والربتغال )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  :  اجمللس ممثـلي دول أعضاء يف     )أ( 
، وكراوتيا؛ والبلدان اليت    مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    تركيا، و  -، والبلدان املرشَّحة    )االحتاد األورويب 

ة واهلرسك، واجلبل األسود،     ألبانيا، والبوسن  -هـي يف عملـية االستقرار واالنتساب والبلدان املرشَّحة احملتملة           
 ليختنشتاين؛  -وصـربيا؛ وبلد عضو يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة وعضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية               

 ، وبنغالديش، وسري النكا، وماليزيا؛)فضالً عن أوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا

 شيلي، وكوستاريكا؛بوركينا فاسو، والسويد، و: مراقبني عن الدول التالية )ب( 

                                                      

 ).٣٣الفقرة (ه  أعال٢انظر احلاشية  )٤١(
 .املرجع نفسه )٤٢(
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التحالف النسائي الدويل، واالحتاد الدويل للجامعيات : مراقبني عن املنظمات غري احلكومية التالية )ج( 
وأيضاً باسم هيئة التضامن للنساء األفريقيات، والرابطة الدولية للحرية الدينية، واملنظمة الدولية للحق يف التعليم               (

ة اجلديدة، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا، وعقد           وحـرية التعلـيم، ومنظمة اإلنساني     
الشعوب من أجل تعليم حقوق اإلنسان، ومنظمة سوكا غاكي الدولية، واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي،               

، ومنظمة سوكا غاكي )مرأةواملنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ومؤسسة قمة العامل النسائية، واملنظمة العاملية لل
وأيضاً باسم اجمللس االستشاري األنغليكاين، ورابطة التعليم العاملي، ومعهد التركيب الكوكيب، والرابطة            (الدولية  

الدولـية للـتعاون بني األديان، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل للجامعيات، واحلركة              
أشكال التمييز والعنصرية، واملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، ومنظمة اإلنسانية الدولية ملناهضة مجيع 

اجلديـدة، والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ، وجنوب شرق آسيا، وباكس رومانا، وعقد الشعوب من أجل                
ابطات املناصرة لألمم املتحدة، واملنظمة تعلـيم حقوق اإلنسان، ومؤسسة قمة العامل النسائية، واالحتاد العاملي للر          

 ).العاملية للمرأة

  النظر يف مشاريع مقترحات والبت فيها-جيم 

 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

، عرض ممثل كوستاريكا مشروع القرار      ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨، املعقـودة يف     ٢٢يف اجللسـة     -٢٤٣
A/HRC/6/L.16)  مشروع القرار الذي حيل حملA/HRC/2/L.30املقدم من ) ، املؤجل من الدورة الثانية للمجلس

األرجنـتني، وإسبانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وباراغواي، والربتغال، وبنما، وبريو،            
، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، ) البوليفارية-مجهورية (وسان مارينو، والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال، وفنـزويال 

وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي      . وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، واملكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس     
القرار كل من االحتاد الروسي، وأرمينيا، وإسرائيل، وأندورا، وأوكرانيا، والربازيل، وبلجيكا، وبوليفيا، وتايلند،             

، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ، و مجهورية كوريا ، و مهورية الدومينيكية اجل ليشيت، و  -وتركيا، وتيمور   
 .وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، والفلبني، وكندا، وكوت ديفوار، واملغرب، والنمسا

 .٩ويف اجللسة نفسها، نقَّح ممثل كوستاريكا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٢٤٤

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء      .  مشروع القرار، بصيغته املنقَّحة شفوياً، دون تصويت       واعتمد -٢٤٥
 .٦/٢٤األول، الفصل أوالً، القرار 

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

ض ممثل إندونيسيا مشروع القرار     ، عـر  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨، املعقـودة يف     ٢٢يف اجللسـة     -٢٤٦
A/HRC/6/L.21 ونيوزيلندا)باسم اجملموعة الدول اآلسيوية(، املقدم من أستراليا، وسري النكا ،. 

ولالطالع على النص املعتمد، انظر اجلزء األول، الفصل أوالً،         . واعـتمد مشروع القرار دون تصويت      -٢٤٧
 .٦/٢٥القرار 
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 معية العامة عن دورة اجمللس السادسة تقرير مقدم إىل اجل-حادي عشر 

 ]ُيدرج يف التقرير النهائي[
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 املرفقات 

 املرفق األول

  )٤٣(جدول األعمال

 .املسائل التنظيمية واإلجرائية -١البند 

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

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

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

 .هيئات وآليات حقوق اإلنسان -٥البند 

 .االستعراض الدوري الشامل -٦البند 

 .نسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرىحالة حقوق اإل -٧البند 

 .متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا -٨البند 

متابعة وتنفيذ إعالن   : العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب            -٩البند 
 .وبرنامج عمل ديربان

 .املساعدة التقنية وبناء القدرات -١٠البند 

                                                      

 .A/HRC/6/1انظر  )٤٣(
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 رفق الثاينامل

 اآلثار اإلدارية واآلثار على امليزانية الربناجمية املترتبة على القرارات
 واملقررات وبيانات الرئيس اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة

 ]ُيدرج يف التقرير النهائي[

 

 املرفق الثالث

 احلضور

 ]ُيدرج يف التقرير النهائي[

 

 املرفق الرابع

 ة للدورة السادسة للمجلسقائمة بالوثائق الصادر

 ]ُيدرج يف التقرير النهائي[
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 املرفق اخلامس

 اخلطوات الرئيسية اليت يتعني اختاذها بشأن"مذكرة أعدهتا األمانة العامة معنونة 
 )"للدورة األوىل(إنشاء برنامج العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل 

 )قبل عملية االختيار( اخلطوة األوىل -١

، جيوز للدول األعضاء والدول ٥/١ من نص بناء املؤسسات املرفق بقرار اجمللس ١٢فقاً للفقرة و )أ( 
وينبغي أن ُتبلَّغ األمانة العامة بأي رغبة       . املراقـبة أن تتطوع باخلضوع لالستعراض باعتبارها مسألة ذات أولوية         

 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١للدول يف هذا الصدد قبل 

مانة مخس قوائم بأمساء البلدان مرتبة أجبدياً، تنتمي كل منها إىل جمموعة إقليمية             وسوف ُتِعد األ   )ب( 
 وسوف تستند قوائم اجملموعات اإلقليمية إىل تقسيمات اجملموعات وضعت يف نيويورك يف ظروف مماثلة؛. ما

عضاء  حتديداً واضحاً يف كل قائمة أ      * من نص بناء املؤسسات، سوف ُيحدَّد      ٩ووفقـاً للفقرة     )ج( 
يونيه / أو الذين سوف تنتهي مدة عضويتهم يف حزيران٢٠٠٧يونيه /اجمللس الذين انتهت مدة عضويتهم يف حزيران

 ؛)١انظر التذييل (وسوف ُتحدَّد أيضاً يف كل قائمة البلدان املتطوعة لالستعراض . ٢٠٠٨

د أيضاً حسب االقتضاء وبغية احلفاظ على توازٍن جديد بني األعضاء وغري األعضاء، سوف ُيحدَّ )ب( 
 . أو بعد ذلك٢٠٠٩يونيه /أعضاء اجمللس الذين تنتهي عضويتهم يف حزيران

 )عملية االختيار( اخلطوة الثانية -٢

، أول دولة عضو أو دولة مراقب،       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١سوف يسحب الرئيس بالقرعة يف       )أ( 
ويعاد تشكيل كل قائمة مع مراعاة األولويات . لذلكوسـوف يسـتعان بامسها إلعادة تنظيم القوائم أعاله تبعاً         

 إىل أعلى القائمة، ٢٠٠٧يونيه /وُتقدَّم للبلدان اليت انتهت مدة عضويتها يف حزيران    ). ج(١املذكـورة يف الفقرة     
ة أما األعضاء اليت تنتهي مد. ، فضالً عن املتطوعني٢٠٠٨يونيه /وتليها البلدان اليت تنتهي مدة عضويتها يف حزيران

، ٢٠١٠ وأعضاء اجمللس غري األصليني الذين تنتهي مدة عضويتهم يف عام            ٢٠٠٩يونيه  /عضـويتها يف حزيـران    
 فسوف جيري وضعهم يف القائمة يف أول فرصة ممكنة يف العام الذي تنتهي فيه مدة عضويتهم؛

، وهو ما  بلداً يف السنة٤٨ من نص بناء املؤسسات، سوف خيضع لالستعراض ١٤ووفقاً للفقرة  )ب( 
 بلداً لالستعراض يف الدورة الواحدة من دورات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري             ١٦يسـتتبع خضوع    

 من نص بناء ١١الفقرة (ويف هـذا الصدد، وتوخياً لكفالة االحترام الكامل للتوزيع اجلغرايف والعادل         . الشـامل 
 ؛٢عوام التالية بناًء على اجلداول املتضمنة يف التذييل  واأل٢٠٠٨، سوف ُيعدُّ اجلدول الزمين لعام )املؤسسات

                                                      

 أدنـاه، ُيشار إىل أعضاء جملس حقوق اإلنسان باخلط العريض، ويشري التاريخ إىل انتهاء مدة                ١يف التذيـيل     * 
 .عضويتهم
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وسوف حيدد الرئيس بعد ذلك بسحب الرقعة الترتيب الذي سوف ُينظر به يف البلدان املختارة                )ج( 
وسوف ُتجرى عمليات سحب مماثلة يف كل دورة عامة من أجل           . للـدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     

  املعين باالستعراض الدوري الشامل؛الدورات الالحقة للفريق

 ١٥ إىل أن تشري قبل يوم       ٢٠٠٨وأخرياً، سوف ُتدعى مجيع الدول موضع االستعراض يف عام           )د( 
 إىل احتمال اعتزامها طلب أن يكون أحد املقررين الثالثة منتمياً إىل جمموعتها             ٢٠٠٧نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   

 ).٥/١ من نص بناء املؤسسات املرفق بالقرار ١٩ه يف الفقرة خياٌر منصوٌص علي(اإلقليمية اخلاصة هبا 
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 ١التذييل 

 قائمة غري رمسية باجملموعات اإلقليمية

 دول أوروبا الشرقية 
)٢٣( 

دول أوروبا الغربية ودول 
 )٢٩(أخرى 

دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب 

 )٥٣(دول أفريقية  )٥٤(دول آسيوية  )٣٣(

اجلزائــر عضــو حــىت  أفغانستان أنتيغوا وبربودا دوراأن ألبانيا
 ٢٠٠٧عام 

األرجنـتني عضو حىت     أستراليا أرمينيا
 ٢٠٠٧عام 

الـبحرين عضـو حىت     
 ٢٠٠٧عام 

ــوال عضــو حــىت  أنغ
 ٢٠١٠عام 

أذربـيجان عضو حىت    
 ٢٠٠٩عام 

بـنغالديش عضو حىت     جزر البهاما النمسا
 ٢٠٠٩عام 

 بنن

 بوتسوانا وتانب بربادوس بلجيكا بيالروس

البوسنة واهلرسك عضو   
 ٢٠١٠حىت عام 

ــىت   ــو ح ــندا عض ك
 ٢٠٠٩عام 

 بوركينا فاسو بروين دار السالم بليز

بوليفــيا عضــو حــىت  الدامنرك بلغاريا
 ٢٠١٠عام 

 بوروندي كمبوديا

ــندا عضــو حــىت  كرواتيا فنل
 ٢٠٠٧عام 

الـربازيل عضـو حىت     
 ٢٠٠٨عام 

الصــني عضــو حــىت 
 ٢٠٠٩عام 

ريون عضو حىت   الكـام 
 ٢٠٠٩عام 

اجلمهوريــة التشــيكية 
 ٢٠٠٧عضو حىت عام 

فرنســا عضــو حــىت 
 ٢٠٠٨عام 

 الرأس األخضر قربص شيلي

ــىت  إستونيا ــو ح ــيا عض أملان
 ٢٠٠٩عام 

مجهورية كوريا الشعبية    كولومبيا
 الدميقراطية

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد فيجي كوستاريكا اليونان جورجيا

ــىت   نداآيسل هنغاريا ــو ح ــا عض كوب
 ٢٠٠٩عام 

اهلـند عضـو مـنذ عام       
 ٢٠١٠ حىت عام ٢٠٠٧

 جور القمر

إندونيسـيا عضو منذ     دومينيكا آيرلندا التفيا
 ٢٠١٠ حىت ٢٠٠٧

 الكونغو

ــران  اجلمهورية الدومينيكية إسرائيل ليتوانيا ــة (إي  -مجهوري
 )اإلسالمية

 كوت ديفوار

إيطالــيا عضــو حــىت  مولدوفا
 ٢٠١٠عام 

دور عضـو حىت    إكـوا 
 ٢٠٠٧عام 

ــو   العراق ــة الكونغ مجهوري
 الدميقراطية

الــيابان عضــو حــىت  السلفادور ليختنشتاين اجلبل األسود
 ٢٠٠٨عام 

جيــبويت عضــو حــىت 
 ٢٠٠٨عام 

ــندا عضــو حــىت  بول
 ٢٠٠٧عام 

ــىت   غرينادا لكسمربغ ــو ح األردن عض
 ٢٠٠٩عام 

ــىت   ــو ح ــر عض مص
 ٢٠١٠عام 

رومانـيا عضـو حـىت    
 ٢٠٠٨عام 

غواتـيماال عضو حىت     مالطة
 ٢٠٠٨عام 

 غينيا االستوائية كازاخستان

االحتاد الروسي عضو حىت    
 ٢٠٠٩عام 

 إريتريا كرييباس غيانا موناكو
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 دول أوروبا الشرقية 
)٢٣( 

دول أوروبا الغربية ودول 
 )٢٩(أخرى 

دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب 

 )٥٣(دول أفريقية  )٥٤(دول آسيوية  )٣٣(

هولـندا عضـو منذ عام       صربيا
 ٢٠١٠ حىت عام ٢٠٠٧

 إثيوبيا الكويت هاييت

غــابون عضــو حــىت  قريغيزستان هندوراس نيوزيلندا سلوفاكيا
 ٢٠٠٨عام 

ـ  لوفينيا عضـو حىت    س
 ٢٠١٠عام 

مجهورية الو الدميقراطية    جامايكا النرويج
 الشعبية

 غامبيا

مجهوريــة مقدونــيا  
 اليوغوسالفية السابقة

املكسـيك عضـو حىت     الربتغال
 ٢٠٠٩عام 

ــىت   لبنان ــو ح ــا عض غان
 ٢٠٠٨عام 

أوكرانـيا عضـو حىت     
 ٢٠٠٨عام 

نـيكاراغوا عضو حىت     سان مارينو
 ٢٠١٠عام 

عضو حىت عام   مالـيزيا   
٢٠٠٩ 

 غينيا

  بيساو-غينيا  ملديف بنما إسبانيا 

 كينيا جزر مارشال باراغواي السويد 

سويسرا عضو حىت عام     
٢٠٠٩ 

ــىت   ــو ح ــريو عض ب
 ٢٠٠٨عام 

-واليات(ميكرونـيزيا   
 )املوحدة

 ليسوتو

 ليبرييا منغوليا سانت كيتس ونيفس تركيا 

اململكة املتحدة لربيطانيا    
لندا الشمالية العظمى وآير

 ٢٠٠٨عضو حىت عام 

 اجلماهريية العربية الليبية ميامنار سانت لوسيا

الواليــات املــتحدة   
 األمريكية

سـانت فنسنت وجزر    
 غرينادين

مدغشـقر عضـو حىت      ناورو
 ٢٠١٠عام 

 مالوي نيبال سورينام  

ــىت   عمان ترينيداد وتوباغو   ــو ح ــايل عض م
 ٢٠٠٨عام 

أوروغـواي عضو حىت      
 ٢٠٠٩ عام

باكسـتان عضـو حىت     
 ٢٠٠٨عام 

 موريتانيا

 -مجهورية  (فـنـزويال     
 )البوليفارية

موريشـيوس عضو حىت     باالو
 ٢٠٠٩عام 

املغــرب عضــو حــىت  بابوا غينيا اجلديدة   
 ٢٠٠٧عام 

الفلـبني عضو منذ عام        
٢٠١٠ حىت عام ٢٠٠٧

 موزامبيق

ــىت      ــو ح ــر عض قط
 ٢٠١٠عام 

 ناميبيا

كوريا عضو  مجهوريـة      
 ٢٠٠٨حىت عام 

 النيجر

نـيجرييا عضـو حـىت     ساموا   
 ٢٠٠٩عام 



A/HRC/6/L.10 
Page 58 

 

 دول أوروبا الشرقية 
)٢٣( 

دول أوروبا الغربية ودول 
 )٢٩(أخرى 

دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب 

 )٥٣(دول أفريقية  )٥٤(دول آسيوية  )٣٣(

اململكة العربية السعودية    
 ٢٠٠٩عضو حىت عام 

 رواندا

 سان تومي وبرينسييب سنغافورة   

السـنغال عضـو حىت      جزر سليمان   
 ٢٠٠٩عام 

سـري النكا عضو حىت        
 ٢٠٠٨عام 

 سيشيل

ــية      ــة العرب اجلمهوري
 يةالسور

 سرياليون

 الصومال طاجيكستان   

جـنوب أفريقـيا عضو     تايلند   
 حىت  ٢٠٠٧مـنذ عام    

 ٢٠١٠عام 

 السودان  ليشيت-مجهورية تيمور    

 سوازيلند تونغا   

 توغو تركمانستان   

ــس عضــو حــىت  توفالو    تون
 ٢٠٠٧عام 

 أوغندا اإلمارات العربية املتحدة   

 رتانيا املتحدةمجهورية ت أوزبكستان   

ــىت  فانواتو    ــيا عضــو ح زامب
 ٢٠٠٨عام 

 زمبابوي فييت نام   

  اليمن   
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 ٢التذييل 

عدد تقارير االستعراض الدوري الشامل اليت ينظر فيها جملس حقوق  -ألف 
 اإلنسان خالل الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

متوسط عدد التقارير يف الدورة 
رات االستعراض الواحدة من دو

 متوسط عدد التقارير يف السنة الدوري الشامل
عدد التقارير على مدى فترة 

 جمموعات إقليمية أربع سنوات

 جمموعة الدول األفريقية ٥٣ ١٣,٢٥  ٤,٤١ 

 جمموعة الدول اآلسيوية ٥٤ ١٣,٥  ٤,٥ 

جمموعـة أمريكا الالتينية ودول     ٣٣ ٨,٢٥  ٢,٧٥ 
    منطقة البحر الكارييب

جمموعـة دول أوروبـا الغربية       ٢٩ ٧,٢٥  ٢,٤١ 
    والدول األخرى

 جمموعة دول أوروبا الشرقية ٢٣ ٥,٧٥  ١,٩١ 

  التوزيع حسب الدورة والعام-باء 

 اإلمجايل
جمموعـة دول 
 أوروبا الشرقية

جمموعـة دول 
أوروبا الغربيـة 
 والدول األخرى

جمموعـة دول 
أمريكا الالتينية 
ودول منطقـة 

 حر الكارييبالب
جمموعة الدول 
 اآلسيوية

جمموعة الدول 
 العام/الدورة األفريقية

٢٠٠٨ -١ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٦ 

٢٠٠٨ -٢ ٥ ٥ ٢ ٢ ٢ ١٦ 

٢٠٠٨ -٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٦ 

٢٠٠٩ -٤ ٥ ٥ ٢ ٢ ٢ ١٦ 

٢٠٠٩ -٥ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٦ 

٢٠٠٩ -٦ ٥ ٥ ٣ ٢ ١ ١٦ 

٢٠١٠ -٧ ٤ ٥ ٣ ٢ ٢ ١٦ 

٢٠١٠ -٨ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٦ 

٢٠١٠ -٩ ٤ ٥ ٣ ٢ ٢ ١٦ 

٢٠١١ -١٠ ٥ ٤ ٣ ٢ ٢ ١٦ 

٢٠١١ -١١ ٤ ٥ ٢ ٣ ٢ ١٦ 

٢٠١١ -١٢ ٥ ٤ ٣ ٢ ٢ ١٦ 

 اجملموع ٥٣ ٥٤ ٣٣ ٢٩ ٢٣ 
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 املرفق السادس

 جدول زمين للنظر يف استعراض الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية 

 عشرة
)٢٠١١( 

دية الدورة احلا
 عشرة

)٢٠١١( 
 الدورة العاشرة

)٢٠١١( 
الدورة التاسعة

)٢٠١٠( 
 الدورة الثامنة

)٢٠١٠( 
 الدورة السابعة

)٢٠١٠( 
الدورة السادسة

)٢٠٠٩( 
 الدورة اخلامسة

)٢٠٠٩( 
الدورة الرابعة

)٢٠٠٩( 
 الدورة الثالثة

)٢٠٠٨( 
 الدورة الثانية

)٢٠٠٨( 
الدورة األوىل

)٢٠٠٨( 

 

ــيا  كوت ديفوار أنغوال غينيا ليبرييا يقموزامب سيشيل سويسرا ــة أفريق مجهوري
 الوسطى

 ١ املغرب غابون بوتسوانا الكامريون

اجلماهريية العربية   ناميبيا سرياليون توغو
 الليبيية

مجهورية الكونغو   مصر  بيساو-غينيا 
 الدميقراطية

 ٢ جنوب أفريقيا غانا بوركينا فاسو جيبويت تشاد

 ٣ تونس مايل بوروندي موريشيوس جزر القمر غينيا االستوائية مدغشقر كينيا مالوي النيجر الصومال أوغندا

مجهوريـة ترتانيا   
 املتحدة

 ٤ اجلزائر زامبيا الرأس األخضر نيجرييا الكونغو إريتريا غامبيا ليسوتو موريتانيا رواندا السودان

ــي   باالو زمبابوي ــان توم س
 وبرينسييب

 ٥ البحرين بنن تركمانستان السنغال نواتوفا إثيوبيا قطر كرييباس لبنان

اجلمهورية العربية  
 السورية

 ٦ اهلند اليابان توفالو بنغالديش فييت نام بوتان فيجي الكويت ملديف ميامنار بابوا غينيا اجلديدة

 -مجهورية  (إيـران    قريغيزستان جزر مارشال ناورو ساموا طاجيكستان
 )اإلسالمية

اإلمـارات العربية    لصنيا اليمن بروين دار السالم
 املتحدة

 ٧ إندونيسيا باكستان

ميكرونــــيزيا  نيبال سنغافورة تايلند
ــات ( -واليـ

 )املوحدة

مجهوريـــة الو 
 الدميقراطية الشعبية

 ٨ الفلبني مجهورية كوريا أوزبكستان األردن أفغانستان كمبوديا العراق

 ٩ األرجنتني سري النكا كولومبيا ماليزيا أوروغواي قربص كازاخستان غرينادا منغوليا عمان جزر سليمان  ليشيت-نيمور 

ســانت فنســنت  ترينيداد وتوباغو
 وجزر غرينادين

مجهوريـة كوريا    بوليفيا غيانا هندوراس باراغواي
 الشعبية الدميقراطية

 اململكة العربية  بليز
 السعودية

 ١٠ إكوادور تونغا جزر البهاما

ــنـزويال فــ
ــة (  -مجهوري

 )البوليفارية

ــتس  سورينام ســانت كي
 ونيفس

 ١١ الربازيل غواتيماال بربادوس كوبا شيلي كوستاريكا نيكاراغوا هاييت جامايكا

 ١٢ هولندا بريو إسرائيل املكسيك مالطة دومينيكا السلفادور إسبانيا بنما سانت لوسيا بلجيكا أنتيغوا وبربودا

الواليات املتحدة   أستراليا الدامنرك آيسلندا
 األمريكية

ــة  إيطاليا السويد اجلمهوريــ
 الدومينيكية

 ١٣ فنلندا فرنسا ليختنشتاين كندا موناكو

 ١٤ اململكة املتحدة سويسرا لكسمربغ أملانيا نيوزيلندا النرويج سان مارينو تركيا أندورا النمسا اليونان آيرلندا

 ١٥ بولندا رومانيا اجلبل األسود حتاد الروسياال سلوفاكيا الربتغال سلوفينيا أرمينيا بلغاريا إستونيا هنغاريا ليتوانيا

مجهوريــة مقدونــيا  ألبانيا البوسنة واهلرسك بيالروس كرواتيا جورجيا التفيا مولدوفا
 اليوغوسالفية السابقة

ــة  أوكرانيا صربيا أذربيجان اجلمهوريـ
 التشيكية

١٦ 
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 املرفق السابع

 اتترتيب االستعراض خالل الدورات الثالث األوىل من دور
 )٤٤(الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة
 كانون ١٢-١املقررة للفترة (

 )٢٠٠٨ديسمرب /األول
 الدورة الثانية

 )٢٠٠٨مايو / أيار١٦-٥املقررة للفترة (
 الدورة األوىل 

 )٢٠٠٨ريل أب/ نيسان١٨-٧املقررة للفترة (

    البحرين-١    غابون-١    بوتسوانا-١

    إكوادور-٢    غانا-٢    جزر البهاما-٢

    تونس-٣    بريو-٣    بوروندي-٣

    املغرب-٤    غواتيماال-٤    لكسمربغ-٤

    إندونيسيا-٥    بنن-٥    بربادوس-٥

    فنلندا-٦    مجهورية كوريا-٦    اجلبل األسود-٦

    اململكة املتحدة-٧    سويسرا-٧    اإلمارات العربية املتحدة-٧

    اهلند-٨    باكستان-٨    إسرائيل-٨

    الربازيل-٩    زامبيا-٩    ليختنشتاين-٩

  الفلبني-١٠  اليابان-١٠  صربيا-١٠

  اجلزائر-١١  أوكرانيا-١١  تركمانستان-١١

 لندا بو-١٢  سري النكا-١٢  بوركينا فاسو-١٢

  هولندا-١٣  فرنسا-١٣  الرأس األخضر-١٣

  جنوب أفريقيا-١٤  توغو-١٤  كولومبيا-١٤

  اجلمهورية التشيكية-١٥  رومانيا-١٥  أوزبكستان-١٥

  األرجنتني-١٦  مايل-١٦  توفالو-١٦

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 

                                                      

 .١٧٦انظر الفقرة  )٤٤(


