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(A)     GE.08-11787    280308    280308 

  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،
  مية واألمني العاموتقارير املفوضية السا

  استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

  تقرير األمني العام

، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن          ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         - ١
قـارير  تواصل أداء أنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنـسان وأن حتـدث الت                

 يبقي على دورة اإلبالغ السنوية السابقة إىل        ٢/١٠٢ة السامية أن املقرر     يوتفهم املفوض . والدراسات ذات الصلة  
  .أن يقرر اجمللس خالف ذلك

، طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل املفوضة السامية أن تواصـل    ٢٠٠٤/٧٦من القرار   ) ج(١٠ويف الفقرة     - ٢
  دَّث بانتظام، لتوصيات اإلجراءات اخلاصة حبسب البلد، يف احلـاالت الـيت            إعداد جمموعة إلكترونية شاملة، حت    

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

 اإلجراءات اخلاصة يف املوقع اإللكتروين ملفوضية األمم         على صفحة  ٢٠٠٧وستتاح اجملموعة اخلاصة بعام       - ٣
  .)org.ohchr.www(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

من القرار نفسه، طلبت اللجنة إىل األمني العام أن يصدر سنوياً ويف وقت مبكر مبا فيه ) أ(١٢ويف الفقرة   - ٤
 الوثيق مع اإلجراءات اخلاصة، استنتاجاهتا وتوصياهتا، كي يتسىن املضي يف مناقشة تنفيذ هـذه               الكفاية، بالتعاون 

  .االستنتاجات والتوصيات يف الدورات الالحقة للجنة
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وبالنظر إىل قواعد األمم املتحدة اليت حتظر إعادة نشر املواد اليت سبق إصدارها للتوزيع العام، يتـضمن                   - ٥
عة اإلحاالت إىل الفقرات ذات الصلة اليت تتضمن االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف             مرفق هذا التقرير جممو   

  . التقارير السنوية املقدمة من اإلجراءات اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان

ويتضمن هذا التقرير اإلحاالت إىل تقارير اإلجراءات اخلاصة اليت صدرت من أجل الدورتني الـسادسة                 - ٦
وُتنشر التقارير ذات الصلة على املوقع اإللكتروين ملفوضية األمم املتحدة السامية           . قوق اإلنسان والسابعة جمللس ح  

  .)org.ohchr.www(حلقوق اإلنسان 
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  املرفق
  استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة

  ).٥٢- ٤٩، الفقرات A/HRC/6/5( أو املعتقد استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين  

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصـليني               
)A/HRC/6/15 ٧٧- ٦٠، الفقرات.(  

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق            وتوصيات  استنتاجات    
  ).٧٤- ٦٩، الفقرات A/HRC/6/17(فحة اإلرهاب مكا

، A/HRC/7/2(استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي              
  ).٤٣٣- ٤٢١الفقرات 

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو   
  ).٧٦- ٦٨، الفقرات A/HRC/7/3(ية أو املهينة الالإنسان
  ).٨٤- ٧٤، الفقرات A/HRC/7/4(استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي   
  ).٧٧- ٧٦، الفقرتان A/HRC/7/5(استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء   

، A/HRC/7/6(سألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه        استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية مب       
  ).١١٨- ١١٦الفقرات 
استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقـوق اإلنـسان                

  ).٦٠- ٥٦، الفقرات A/HRC/7/7(وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري 
استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد                
  ).٧٨- ٧٠، الفقرات A/HRC/7/8(اإلباحية 

استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية علـى               
، A/HRC/7/9(نسان، وبصفة خاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         التمتع الكامل جبميع حقوق اإل    

  ).٤٧- ٤٢الفقرات 
استنتاجات املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية             

)A/HRC/7/11 ١٢٧- ١٢٤، الفقرات.(  
  ).٧٥-٦٠، الفقرات A/HRC/7/12(ق اإلنسان للمهاجرين استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين حبقو  

، A/HRC/7/14(استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري                
  ).٨٥- ٦٧الفقرات 
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  ، A/HRC/7/15(استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر املـدقع                
  ). هذا التقرير على فرع مستقل يتضمن استنتاجات وتوصياتال يشتمل

استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي                 
  ).١١٥- ٩٣، الفقرات A/HRC/7/16(مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق 

 ١٩٦٧إلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منـذ عـام          استنتاجات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق ا        
)A/HRC/7/17ال يشتمل هذا التقرير على فرع مستقل يتضمن استنتاجات وتوصيات ،.(  

املالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار                   
)A/HRC/7/18 ١٠١- ٨٨، الفقرات.(  

وتوصيات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب استنتاجات   
  ).٨٣- ٧٢، الفقرات A/HRC/7/19(وما يتصل بذلك من تعصب 

، A/HRC/7/20(توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   
  ).٨٣- ٨١الفقرات 

جات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة استنتا  
  ).٧٠- ٦٦، الفقرات A/HRC/7/21(بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان 

  ).٧٩، الفقرة A/HRC/7/22(استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان   

  ).٩٠- ٧٧، الفقرات A/HRC/7/23(استنتاجات وتوصيات اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات   

، A/HRC/7/25(توصيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة               
  ).٦٩- ٦٤الفقرات 

مني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال        استنتاجات وتوصيات اخلبري املستقل املعني من ِقَبل األ         
)A/HRC/7/26 ٨١، الفقرة.(  

استنتاجات وتوصيات املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة حبالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                    
)A/HRC/7/28 ١٠٤- ٩٦، الفقرات.(  

، A/HRC/7/42(نسان يف كمبوديا استنتاجات وتوصيات املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقوق اإل  
  ).١٠٤- ٩٩الفقرات 

استنتاجات وتوصيات اخلبرية املستقلة املعنية بالتعـاون الـتقين واخلـدمات االستـشارية يف ليبرييـا                  
)A/HRC/7/67 ٨٠- ٧١، الفقرات.(  

 -  -  -  -  -  


