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  مية واإلجرائية املسائل التنظي- ١البند 

  موعد ومكان انعقاد الدورة

، أن يعقـد    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩قد يف   قرر جملس حقوق اإلنسان، يف االجتماع التنظيمي الذي عُ          - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ إىل ٢دورته احلادية عشرة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من 

 ١٨ املؤرخ   ٥/١خلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق القرار          من النظام الدا  ) ب(٨ووفقاً للمادة     - ٢
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٨، من املقرر عقد االجتماع التنظيمي للدورة احلادية عشرة يف ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  مـن  ) أ(٨عقد بعد الدورة احلادية عشرة اجتماع تنظيمي للجولة الرابعة للمجلس، وفقاً للمـادة              وسُي  - ٣
  . الداخلينظامه

  جدول أعمال الدورة

وستعرض علـى  . ٥/١يرد جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان يف الفرع اخلامس من مرفق قرار اجمللس               - ٤
  .اجمللس هذه الشروح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة احلادية عشرة

  تكوين جملس حقوق اإلنسان

؛ )٢٠٠٩(؛ االحتـاد الروسـي      )٢٠١٠(أنغوال   :)١(من الدول التالية  يتكون اجمللس يف دورته احلادية عشرة         - ٥
؛ أوروغـواي   )٢٠١٠(؛ إندونيـسيا    )٢٠٠٩(؛ أملانيا   )٢٠٠٩(؛ األردن   )٢٠١١(؛ األرجنتني   )٢٠٠٩(أذربيجان  

؛ )٢٠١١(؛ الربازيـل    )٢٠١١(؛ البحـرين    )٢٠١١(؛ باكـستان    )٢٠١٠(؛ إيطاليا   )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠٠٩(
؛ مجهوريـة كوريـا     )٢٠١٠(؛ بوليفيـا    )٢٠١٠(؛ البوسنة واهلرسك    )٢٠١١(؛ بوركينا فاسو    )٢٠٠٩(بنغالديش  

؛ )٢٠١٠(؛ سـلوفينيا    )٢٠١١(سلوفاكيا  ؛  )٢٠٠١(زامبيا  ؛  )٢٠٠٩(؛ جيبويت   )٢٠١٠(؛ جنوب أفريقيا    )٢٠١١(
فرنسا ؛  )٢٠١١(؛ غانا   )٢٠١١(؛ غابون   )٢٠٠٩(؛ الصني   )٢٠١١(؛ شيلي   )٢٠٠٩(؛ سويسرا   )٢٠٠٩(السنغال  

؛ ماليزيـا  )٢٠٠٩(؛ كوبـا  )٢٠٠٩(؛ كنـدا  )٢٠٠٩(؛ الكـامريون   )٢٠١٠(؛ قطر   )٢٠١٠(؛ الفلبني   )٢٠١١(
؛ اململكـة  )٢٠٠٩(؛ اململكة العربية الـسعودية   )٢٠٠٩(؛ املكسيك   )٢٠١٠(؛ مصر   )٢٠١٠(؛ مدغشقر   )٢٠٠٩(

؛ )٢٠١٠(؛ نيكاراغوا   )٢٠٠٩(جرييا  ؛ ني )٢٠٠٩(؛ موريشيوس   )٢٠١١(املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      
  ).٢٠١١(؛ اليابان )٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٠(اهلند 

   مـن قـرار اجلمعيـة       ٧، وفقاً للفقـرة     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢جرى يف   وعلى ضوء االنتخابات اليت ستُ      - ٦
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩، خيضع تكوين اجمللس للتغيري يف ٦٠/٢٥١العامة 

                                                      

 . مدة عضوية كل دولة يف السنة املبيَّنة بني قوسنييتنته )١(
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  مكتب جملس حقوق اإلنسان

رئيس اجمللس، مارتن   : ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩، حىت   الثالثةيرد فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته          - ٧
، )األرجنتني(دميون . ، وألربتو ج)الفلبني(باسيليو . ؛ ونواب الرئيس، إيرليندا ف)نيجرييا(إيهويغيان أوهومويبهي 

  ).أذربيجان(مريبايوف  املقرر، إيلشني أ- ؛ ونائب الرئيس )كندا(وماريوس غرينيوس 

نتخب الرئيس  ، سيُ ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩عقد يف   ويف الدورة التنظيمية للسنة الرابعة للمجلس اليت ستُ         - ٨
  .من النظام الداخلي للمجلس) أ(٩ونواب الرئيس وفقاً للمادة 

  برنامج العمل السنوي

  وارد يف الفرع السابع من مرفـق قـرار         من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، ال      ) أ(٨وفقاً للمادة     - ٩
 ١٩قـدت يف  ، نظر اجمللس يف برنامج عمله السنوي للسنة الثالثـة يف الـدورة التنظيميـة الـيت عُ       ٥/١اجمللس  
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران

  .عتمد برنامج العمل السنوي للسنة الرابعة للمجلس خالل الدورة التنظيمية للسنة الرابعةوسوف ُي  - ١٠

  يات وترشيدها وحتسينهااستعراض الوال

  .٥/١يف قرار اجمللس املبيَّن جتري عملية استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها على النحو   - ١١

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم

، فـإن الفريـق     ٦/١٠٢، وللشروط املبينة يف مقرر اجمللس       ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة     - ١٢
فلوريس غاّريغيس ، وخافيري )بلغاريا(، وبيتكو دراغانوف )أوروغواي( أليخاندرو أرتوسيو االستشاري املكون من

  ، سيقترح على رئـيس اجمللـس       )السنغال(مباي  إ، وبابكر كارلوس    )سري النكا (، ودايان جاياتيليكا    )إسبانيا(
أخرى لالنضمام إىل الفريق قائمة باملرشحني لالضطالع بواليات، وهم ممثل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 

العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي، وممثل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى لالنضمام                
إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، وممثل من اجملموعة اآلسيوية لالنضمام إىل الفريق العامل املعين حباالت 

   غري الطوعي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني، واملقـرر اخلـاص املعـين                االختفاء القسري أو  
ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، وهي مناصب من املقرر تعيني أصحاب واليات جدد لتوليها يف الدورة               سألة العنف   مب

  .احلادية عشرة

، سيكتمل تعيني أصحاب ٥/١ قرار اجمللس  من مرفق٥٣ و٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني   - ١٣
وسيعيَّن أصحاب الواليات املعنيون قبل انتهاء الـدورة        . الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد موافقة اجمللس       

  .احلادية عشرة للمجلس
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  تقرير الدورة والتقرير السنوي

وسيتضمن التقريـر   . ر من أجل اعتماده   ه املقر عّدعرض على اجمللس، يف هناية الدورة، مشروع تقرير يُ        سُي  - ١٤
القرارات واملقررات اليت اختذها اجمللس، وبيانات الرئيس املتفق عليها، فضالً عن ملخص فين للمداوالت اليت جرت 

  .خالل الدورة احلادية عشرة

لمجلس  من النظام الداخلي ل١٥عرض على اجمللس تقريره السنوي من أجل اعتماده، وفقاً للمادة كما سُي  - ١٥
  .٥/١الوارد يف الفرع السابع من مرفق قراره 

 املتحدة السامية حلقوق التقرير السنوي ملفوضة األمم  - ٢البند 
  )٢(فوضية السامية واألمني العاماملوتقارير اإلنسان، 

  تقرير األمني العام بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

عرض على اجمللس تقرير األمني العام بـشأن        ، سيُ ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨رخ   املؤ ٦/٢٠عمالً بالقرار     - ١٦
ويتضمن التقرير ملخصاً ملناقشات حلقة العمل الـيت عقـدهتا          . الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

  .٤٤انظر أيضاً الفقرة ). A/HRC/11/3 (٢٠٠٨مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عام 

اخلرباء بشأن مسألة محاية حقوق اإلنسان      مشاورة  نتائج  عن  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        
  للمدنيني يف الصراعات املسلحة

، مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٩قراره  دعا اجمللس، يف      - ١٧
ري للخرباء بشأن مسألة محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراعات املـسلحة،            اإلنسان إىل عقد اجتماع تشاو    

يف شكل موجز   املشاورة  يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن نتائج هذه         إليه  وطلب إىل املفوضية السامية أن تقدم       
  ).A/HRC/11/31(للمناقشات اليت ستتناول املسألة املذكورة أعاله 

تحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق تقرير مفوضة األمم امل
  حقوق الفقراء: اإلنسان

، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٧دعا اجمللس، يف قراره       - ١٨
ل، ووكاالت األمم املتحدة املعنيـة، واملنظمـات احلكوميـة          الدو(إىل مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني        

الدولية، وهيئات معاهدات األمم املتحدة، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع، واملؤسـسات                
حـاالت  يف   ر فيها األشخاص الذين يعيشون    عّبالوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يُ          

  فقر مدقع عن آرائهم، وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني، والسماح هلم بالتعليق على تقرير املفوضة الـسامية،                  
  .٢٠٠٩مارس /مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية مدهتا ثالثة أيام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية، قبل آذار

                                                      

 واألمني العام مدرجة   إن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية           )٢(
 . من حدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طوال الدورة٢يف إطار البند 
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  ).A/HRC/11/32(لدراسية عرض على اجمللس تقرير احللقة اوسُي  - ١٩

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن إدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظومة 
  األمم املتحدة

، إىل مفوضية األمـم املتحـدة       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٠
تقدم تقريراً عن العقبات والتحديات اليت تواجه تنفيذ القرار من قبل جملس حقـوق              السامية حلقوق اإلنسان أن     

عرض وسُي. اإلنسان، وأن تقدم توصيات حمددة فيما يتعلق باإلجراءات الالزمة للتصدي هلذه العقبات والتحديات            
  .٤٥انظر أيضاً الفقرة ). A/HRC/11/39(التقرير على اجمللس 

 ق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية    تعزيز ومحاية حقو    - ٣البند 
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  ألف

  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

، قرر اجمللس أن يقوم املمثل اخلاص لألمني العام املعين ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/٧ر  وفقاً للقرا   - ٢١
مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال بتقدمي تقرير سـنوي إىل اجمللـس                 

  ).Add.1 وA/HRC/11/13(على اجمللس تقرير املمثل اخلاص جون روجي وسُيعرض . واجلمعية العامة

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 مبسألة حقوق ة املعنية املستقلة، إىل اخلبري٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/١١طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٢
عرض على اجمللس تقرير اخلبرية املستقلة، ماريا ماجـدالينا         وسُي. تقريراً سنوياً إليه  قدم  تاإلنسان والفقر املدقع أن     

  ).Add.1 وA/HRC/11/9(دا سيبولفي

  احلق يف التعليم

املقررة اخلاصة املعنية باحلق    تقدم  ، أن   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٤مبوجب قراره   قرر اجمللس،     - ٢٣
عرض على اجمللس تقرير املقررة اخلاصة، فرينـور مونيـوز فياللوبـوس            وسُي.  إىل اجمللس  اً سنوي اًيف التعليم تقرير  

)A/HRC/11/8و Add.1-3(  

  ممكن من الصحة البدنية والعقليةيف التمتع بأعلى مستوى إنسان حق كل 

املقرر اخلاص أن يقدم إليه     إىل  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٩طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٤
على اجمللس  عرض  وسُي. تقريراً سنوياً عما يضطلع به من أنشطة وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات             

  ).Add.1-3 وA/HRC/11/12(تقرير املقرر اخلاص، بول هنت 
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   احلقوق املدنية والسياسية-  باء

  عمليات اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

، إىل املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعدام       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٣يف قراره   طلب اجمللس،     - ٢٥
. اء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن يقدم إىل اجمللس ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سـنوي                  خارج القض 

  ).Add.1-8 وA/HRC/11/2(عرض على اجمللس تقرير املقرر اخلاص، فيليب ألستون وسُي

  استقالل القضاة واحملامني

 اخلاص املعين باستقالل القضاة     ، إىل املقرر  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٦يف قراره   طلب اجمللس،     - ٢٦
عرض على اجمللس تقرير املقرر اخلاص، لياندرو وسُي. واحملامني أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله

  ).Add.1-3 وA/HRC/11/41(ديسبوي 

  تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري
، إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٦طلب اجمللس، يف قراره   - ٢٧

وسُيعرض على اجمللس تقريـر     . يف حرية الرأي والتعبري أن يقدِّم إليه تقريراً سنوياً يشمل األنشطة املتصلة بواليته            
  .Add.1-3) و(A/HRC/11/4املقرر اخلاص، فرانك ال رو 

  ألفراد حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات وا- جيم 

  حقوق اإلنسان للمهاجرين
، أن يقّدم املقرر اخلاص املعين حبقوق       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٠قرر اجمللس، مبوجب قراره       - ٢٨

وسُيعرض على اجمللس تقرير املقـرر      . اإلنسان للمهاجرين تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي         
  . Add.1-3) و(A/HRC/11/7اخلاص جورجي بوستامانيت 

  القضاء على العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه
، إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٩

لس تقرير  وسُيعرض على اجمل  . ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، أن تقدم تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي            
  .Add.1-6) و(A/HRC/11/6املقررة اخلاصة، ياكني إرتورك 

   احلق يف التنمية- دال 

  مذكرة األمانة بشأن احلق يف التنمية
 الذي طُِلب فيه إىل األمني العام أن يقدم تقريراً مؤقتاً إىل جملس حقـوق  ٦٣/١٧٨عمالً بقرار اجلمعية العامة     - ٣٠

الوطنية واإلقليمية والدولية من أجـل      األصعدة  اجلهود املبذولة على    على أن يشمل    ،  القرارذلك  اإلنسان بشأن تنفيذ    
  .(A/HRC/11/33)، سُتعرض على اجمللس مذكرة من إعداد األمانة بشأن احلق يف التنمية  وإعمالهتعزيز احلق يف التنمية
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   الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان- هاء 

  لشعوب يف السلمحقوق ا

، مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٩دعا اجمللس، يف قراره       - ٣١
اإلنسان إىل عقد حلقة عمل مدهتا ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السلم، وقرر أن يواصل النظر يف هذه املسألة 

  .(A/HRC/11/38)تقرير املتعلق بنتائج حلقة العمل وسُيعرض على اجمللس ال. يف دورته احلادية عشرة

آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،                
  وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إىل اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٤طلب اجمللس، يف قراره   - ٣٢
وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية 

ربنـامج عملـه    ، وفقاً ل  ٢٠٠٩واالجتماعية والثقافية، أن يقدم تقريراً حتليلياً بشأن تنفيذ القرار إىل اجمللس يف عام              
  .Add.1) و(A/HRC/11/10وسُيعرض على اجمللس تقرير اخلبري املستقل، سيفاس لومينا . السنوي

   وتغري املناخندوة النقاش بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان

، أن يعقد يف دورته احلادية عشرة ندوة نقاش بشأن          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٤قرر اجمللس، يف قراره       -٣٣
قة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان بغية اإلسهام يف حتقيق األهداف احملددة يف خطة عمل بايل، وأن يـدعو مجيـع                      العال

  .ومن املقرر عقد ندوة النقاش هذه يف الدورة احلادية عشرة للمجلس. أصحاب املصلحة املعنيني إىل املشاركة يف الندوة

  م اجمللس هبا حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتما- ٤البند 

  املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٧طلب اجمللس، يف قراره       - ٣٤
قررة اخلاصة أن   كما طلب اجمللس إىل امل    . اإلنسان يف السودان أن تقدِّم إليه تقريراً سنوياً يف دورته احلادية عشرة           

حـوارٍ  وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء      التوصيات اليت حددها فريق اخلرباء      لتنفيذ ما تبقى من     املتابعة الفعالة   تكفل  
اٍء مع حكومة السودان، وأن ُتدرِج يف تقريرها املقبل معلومات يف هذا الصدد            صريحٍ   وسُيعرض على اجمللس   . وبّن

  .Add.1) و(A/HRC/11/14ر تقرير املقررة اخلاصة، سيما ساما

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان- ٥البند 

  إجراء تقدمي الشكاوى

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع الرابع من مرفـق ذلـك               ٥/١أنشأ اجمللس، بقراره      - ٣٥
ت أن يقوم، بنـاء علـى    من مرفق القرار، طلب اجمللس إىل الفريق العامل املعين باحلاال       ٩٨ووفقاً للفقرة   . القرار

املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقريـر عـن األمنـاط الثابتـة             
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لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤّيدة بأدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وأن يقـدم إىل اجمللـس                 
  .ذهتوصيات بشأن اإلجراء الواجب اختا

. ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣مارس إىل   / آذار ٣٠وقد اجتمع الفريق العامل املعين بالبالغات يف الفترة من            - ٣٦
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ إىل ٢٢وسيعقد الفريق العامل املعين باحلاالت دورته التالية يف الفترة من 

   االستعراض الدوري الشامل- ٦البند 

، آلية االستعراض الدوري الشامل على ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١أنشأ اجمللس، مبوجب قراره   - ٣٧
من مرفق القرار علـى أن يعتمـد   ) أ(١٥وقد نصت الفقرة    . النحو الوارد يف الفرع األول من مرفق ذلك القرار        

 ٢٧ ويف   .اجمللس يف دورته السادسة املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة باملعلومات الـيت ُتعـدها الـدول املعنيـة                
كما .  الذي يتضمن املبادئ التوجيهية العامة املذكورة أعاله       ٦/١٠٢، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 دولة يف إطار آليـة      ١٩٢حدد اجمللس اجلدول الزمين للنظر يف حاالت الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعددها              
  .االستعراض الدوري الشامل خالل اجلولة األوىل

وسينظر اجمللس، يف دورته احلادية عشرة، يف تقارير الفريق العامل بشأن البلدان التالية، مرتَّبـة حبـسب           - ٣٨
  :٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨ده اجمللس بالقرعة يف دورته التاسعة يف حّدكما ترتيب النظر فيها 

ا، جيبـويت، كنـدا،   أملاني: الدول األعضاء اليت خضعت لالستعراض خالل الدورة الرابعة للفريق العامل         
بنغالديش، أذربيجان، الكامريون، كوبا، اململكة العربية السعودية، االحتاد الروسي، السنغال، الـصني،            

  .نيجرييا، املكسيك، موريشيوس، األردن، ماليزيا

، سوف خيصَّص وقت إضايف ملدة تصل إىل ساعة واحـدة           ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٢٢ووفقاً للفقرة     - ٣٩
 مـن   ٣٢ إىل   ٢٥ووفقاً لألحكام الواردة يف الفقرات من       .  النتائج اليت خيلص إليها اجمللس بكامل هيئته       للنظر يف 

  .، سيعتمد اجمللس بكامل هيئته النتيجة النهائية٥/١مرفق القرار 

مل، ووفقاًَ للبيان الذي أدىل به الرئيس بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشا               - ٤٠
بـشأن  موضع االستعراض ، فإن تقرير الفريق العامل، إىل جانب آراء الدولة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩املتفق عليها يف    

اليت تقدمها الدولة   والردود  موضع االستعراض   أو االستنتاجات، فضالً عن االلتزامات الطوعية للدولة        /التوصيات و 
مل تعالَج معاجلة كافية    لسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت        موضع االستعراض، قبل اعتماد اجمللس للنتائج يف ج       

يف الفريق العامل، سوف تشكِّل نتيجة عملية االستعراض اليت سـيعتمدها اجمللـس             إطار  خالل احلوار التفاعلي يف     
موجز لآلراء الـيت  لس كما مت االتفاق على أن ُيدَرج يف التقرير املتعلق بدورة اجمل     .  موّحد مقرَّرجلسته العامة باختاذ    

اجمللس، فضالً تعرب عنها الدولة موضع االستعراض بشأن نتائج االستعراض وآلراء الدول األعضاء والدول املراقبة يف 
  .يف جلسته العامةمن ِقَبل اجمللس يديل هبا أصحاب املصلحة اآلخرون قبل اعتماد النتائج عن التعليقات العامة اليت 
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  اإلنـسان يف فلـسطني     حالة حقوق    - ٧البند 
  ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

  املتابعة املتعلقة بالدورات االستثنائية

 بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١- إقرر اجمللس، يف قراره د      - ٤١
 اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخـرية      اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما االنتهاكات النامجة عن         

لتقصي احلقائق يعيِّنها رئيس اجمللس من أجل التحقيق يف عاجلة على قطاع غزة احملتل، أن يوِفد بعثة دولية مستقلة 
مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املرَتكَبة ضد الشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة،               

  .يف قطاع غزة احملتلاصة وخب

غولدسـتون،  . تعيني ريتـشارد ج   عن  رئيس جملس حقوق اإلنسان     أعلن  ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ويف    - ٤٢
  .لتقصي احلقائقاملستقلة وكريستني شينكني، وهينا جيالين، وديسموند ترافريس كأعضاء يف البعثة 

اإلنسان أن تقدم تقارير دورية إىل اجمللـس        كما طلب اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق            - ٤٣
  .(A/HRC/11/34)وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية . بشأن تنفيذ ذلك القرار

   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا- ٨البند 

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ٢٠٠٧سبتمرب /ول أيل٢٨ املؤرخ ٦/٢٠طلب اجمللس، يف قراره   - ٤٤
لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة للترتيبات اإلقليمية        ٢٠٠٨يف عام   تدعو إىل عقد حلقة عمل      اإلنسان أن   

لة من  الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الص     وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجهها، مبشاركة ممثلني عن         
 واملراقبني واملؤسـسات    ،مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة باألمر       ، فضالً عن    خمتلف املناطق، واخلرباء  

قـرار اجمللـس االقتـصادي      منها  الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل ترتيبات،           
كما طلب اجمللس إىل مفوضـية األمـم        . جلنة حقوق اإلنسان   اليت تّتبعها  واملمارسات   ١٩٩٦/٣١واالجتماعي  

يتوافق مع برنـامج عمـل      وقت  حلقة العمل يف    موجزاً ملناقشات   املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إليه        
  .١٦انظر أيضاً الفقرة . (A/HRC/11/3)على اجمللس املوجز وسُيعرض . اجمللس

  نظومة األمم املتحدةإدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق م

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠قرر اجمللس، يف قراره       - ٤٥
، ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك         على األقل لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامل       ومناسباً  كافياً  

للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتخذها هات صاحبة املصلحة أن  التدابري اليت ميكن للدول وغريها من اجل      
وفقاً لربنامج املنظور اجلنساين وقرر اجمللس أن يواصل النظر يف مسألة حقوق املرأة ومسألة إدماج . تتعرض هلا املرأة

لة حقوق اإلنـسان    ومن املقرر أن يعقد اجمللس يف دورته احلادية عشرة مناقشة ملدة يوم كامل بشأن مسأ              . عمله
  .٢٠انظر أيضاً الفقرة . اخلاصة باملرأة
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   والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك          ةالعنصري - ٩البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: من أشكال التعصب

  صل بذلك من تعصباملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت

، إىل املقـرر اخلـاص املعـين        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٦طلب اجمللس، يف مقرره       - ٤٦
، يف حدود   يدرجباألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن              

ُتعقَد بعد دورتـه الرابعـة، مـسألة        من دوراته    أي دورة    الوالية املسندة إليه، ولدى تقدمي تقريره إىل اجمللس يف        
  لعنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب        للمعاناة من ا  املشاركة والتمثيل السياسيني للجماعات املعرضة      

وما يتصل بذلك من تعصب يف عملية صنع القرارات يف إطار احلكومات الوطنية واألحزاب والربملانات واجملتمع                
يف تعزيز منظور مكافحة التمييز يف احلياة       على أن يأخذ يف االعتبار اإلسهام احملتمل هلذه اجلماعات          ،  ةبصورة عام 

  .الدميقراطيةتعزيز السياسية واالجتماعية بغية 

 من املقرر اخلاص املعـين باألشـكال        ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٤وطلب اجمللس، يف قراره       - ٤٧
ز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم تقارير منتِظمـة إىل               املعاصرة للعنصرية والتميي  

  .Add.1-3) و(A/HRC/11/36اي يغ غيثو مو،وسُيعرض على اجمللس تقرير املقرر اخلاص. اجمللس

   املساعدة التقنية وبناء القدرات- ١٠البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

، دعا اجمللس اخلبري املستقل املعين حبالـة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤در يف    الصا ٩/١وفقاً للبيان الرئاسي      - ٤٨
وسُيعرض على اجمللس تقرير اخلبري     . حقوق اإلنسان يف هاييت إىل تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله            

  .(A/HRC/11/5)املستقل، مايكل فورست 

  اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لبوروندي

، أن ُيمدِّد والية اخلبري املستقل املعين حبالة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/١٩قرر اجمللس، يف قراره       - ٤٩
كما دعا اجمللس اخلبري املستقل . اإلنسانحلقوق  حقوق اإلنسان يف بوروندي إىل أن يتم إنشاء جلنة وطنية مستقلة            

وسـُتعرض علـى   . اللجنة املذكورة أعاله  اليت تلي إنشاء    رة  إىل تقدمي تقرير هنائي عن أنشطته إىل اجمللس يف الدو         
  .(A/HRC/11/40)اجمللس مذكرة من األمانة 

 -  -  -  -  -  


