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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

   واألمني العاموتقارير املفوضية السامية
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية

  دراسة حتليلية بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة    

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  تصويب

  ٤الفقرة     
  :التايل بالنص ٤ن نص الفقرة ُيستعاض ع  

أذربيجان، األرجنـتني، إسـبانيا،     : وقد وردت إفادات من الدول األعضاء التالية        -٤
، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   إستونيا، أملانيا، باراغواي، البحرين، الربازيل، تركيا،       

يماال، فنلندا، كوبـا،    مجهورية مولدوفا، جورجيا، سلوفينيا، سويسرا، صربيا، العراق، غوت       
. ، اليونان )ثالث إفادات (كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، ملديف، موريشيوس، هندوراس       

وفيما يتعلق بالوكاالت والربامج األخرى التابعة لألمم املتحدة، وردت مسامهات من اللجنة            
ة لـشؤون   االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومفوضية األمـم املتحـد          

وأخرياً، ورد عدد من املسامهات     . الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      
معهـد  : من منظمات غري حكومية ومؤسسات أكادميية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان         

؛ ورابطة البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة       )فنلندا (Åbo Akademiحقوق اإلنسان يف جامعة     
)AIDA) ((؛ ومنظمة أصدقاء األجانب يف توغـو        )املكسيكADET) ( ؛ ومنظمـة   )توغـو
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؛ ومنظمـة عدالـة     )األرجنتني) (CEDEA(؛ ومركز الدراسات البيئية     )سلوفينيا(كاريتاس  
، يف إفادة مشتركة مع رابطة البلدان األمريكية للـدفاع    )الواليات املتحدة األمريكية  (األرض  

؛ )الواليات املتحدة األمريكية  (واهليئة الدولية ملناصري حقوق اإلنسان      ) املكسيك(عن البيئة   
؛ ومنتـدى   )غو الدميقراطيـة  مجهورية الكون ) (Espoir pour Tous" (األمل للجميع "ومنظمة  

ورابطة املواطنني املهتمني بالسدود والتنميـة      ) اهلند(وجهات نظر وعمل السكان األصليني      
 ٧٥، يف إفادة مشتركة مـع       )كندا) (Eeyou Itschee(؛ واجمللس األعلى لقبائل الكري      )اهلند(

 وتغري املنـاخ؛    منظمة من منظمات الشعوب األصلية؛ والفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان         
؛ واالحتاد  )هولندا(؛ وجلنة احلقوقيني الدولية، فرع هولندا       )غرينالند(وجملس اإلنويت القطيب    

؛ وحتـالف أوريغـون     )أملانيا( مركز القانون البيئي     -الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية      
الواليات املتحـدة   ( Pace ؛ وجامعة )الواليات املتحدة األمريكية  (للحماية من املواد السامة     

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     (؛ واللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان      )األمريكية
" دافع عـن حقوقـك    "؛ ومنظمة   )سلوفينيا(؛ ومكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان       )الشمالية

كليـة  ؛ و )رواندا) (SIPA(؛ ومنظمة التضامن من أجل مبادرات الشعوب األصلية         )هولندا(
  ).سلوفينيا(العلوم االجتماعية يف جامعة ليوبليانا 

        


