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  ١البند     
  املسائل التنظيمية واإلدارية

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة    
 يف  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٩وفقاً لربنامج العمل السنوي الذي مت النظر فيه يف            -١

االجتماع التنظيمي للجولة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، يعقد اجمللس دورته الثالثة عشرة يف             
  . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠١٠مارس / آذار٢٦  إىل١الفترة من 

من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق          ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٢
، سيعقد االجتماع التنظيمي للدورة الثالثـة  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٥/١القرار  

  .٢٠١٠فرباير / شباط١٨عشرة يف 

  ورةجدول أعمال الد    
وستعرض علـى   . ٥/١يرد جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلامس من مرفق قراره             -٣

  .اجمللس هذه الشروح املتصلة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة

  جملس حقوق اإلنسانكوين ت    
؛ )٢٠١٢(االحتاد الروسي   : )١(يتكون اجمللس يف دورته الثالثة عشرة من الدول التالية          -٤

؛ أوروغواي  )٢٠١٠(؛ أنغوال   )٢٠١٠(؛ إندونيسيا   )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١١(األرجنتني  
؛ )٢٠١١(؛ البحرين   )٢٠١١(؛ باكستان   )٢٠١٠(؛ إيطاليا   )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠١٢(

؛ )٢٠١١(؛ بوركينـا فاسـو      )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(الربازيل  
؛ مجهورية كوريا   )٢٠١٠) ( املتعددة القوميات  -ولة  د(؛ بوليفيا   )٢٠١٠(البوسنة واهلرسك   

؛ سـلوفاكيا   )٢٠١١(؛ زامبيـا    )٢٠١٢(؛ جيبـويت    )٢٠١٠(؛ جنوب أفريقيا    )٢٠١١(
؛ )٢٠١٢(؛ الـصني    )٢٠١١(؛ شـيلي    )٢٠١٢(؛ السنغال   )٢٠١٠(؛ سلوفينيا   )٢٠١١(

؛ )٢٠١٠(؛ قطـر    )٢٠١٠(؛ الفلـبني    )٢٠١١(؛ فرنسا   )٢٠١١(؛ غانا   )٢٠١١(غابون  
؛ مـصر   )٢٠١٠(؛ مدغشقر   )٢٠١٢(؛ كوبا   )٢٠١٢(؛ الكامريون   )٢٠١٢(يزستان  قريغ

؛ اململكة املتحدة لربيطانيا    )٢٠١٢(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠١٢(؛ املكسيك   )٢٠١٠(
؛ نيجرييـا   )٢٠١٢(؛ النـرويج    )٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١١(العظمى وآيرلندا الشمالية    

؛ )٢٠١٠(؛ هولنـدا    )٢٠١٢(؛ هنغاريـا    )٢٠١٠(؛ اهلند   )٢٠١٠(؛ نيكاراغوا   )٢٠١٢(
  ).٢٠١١(؛ اليابان )٢٠١٢(الواليات املتحدة األمريكية 

__________ 

 .تنتهي عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(
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  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
 ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٨يرد فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته الرابعة، حىت            -٥

جـاين  ديـان تريانـسيان د    : ؛ نواب الـرئيس   )بلجيكا(أليكس فان ميووين    : رئيس اجمللس 
: ؛ نائب الرئيس واملقرر   )سلوفينيا(؛ وأندريه لوغار    )شيلي(؛ كارلوس بورتاليس    )إندونيسيا(

  ).مصر(هشام بدر 

  اختيار وتعيني املكلفني بواليات    
، وللشـروط املبينـة يف مقـرر   ٥/١ من مرفـق قـرار اجمللس ٤٧وفقاً للفقـرة    -٦

وتومـاس  ) كولومبيا(نغيلينو غارزون   ، فإن الفريق االستشاري املشكل من أ      ٦/١٠٢اجمللس  
، )زامبيـا (، ودارلينغتـون مـوايب      )الـصني (، ويل باودونغ    )اجلمهورية التشيكية (هوساك  

سيقترح على رئيس اجمللس قائمة باملرشحني لواليـة الفريـق      ) النمسا(وكريستان ستروهال   
 عضو جديد هلـا    العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي اليت يتوجب تكليف          

  .يف الدورة الثالثة عشرة
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -٧

وسـيعني  . سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بعد موافقة اجمللـس           
  . املكلفني بواليات قبل هناية الدورة الثالثة عشرة

  ء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسانانتخاب أعضا    
 ٤سابعة أعضاء اللجنة االستشارية الثمانية عشر، منـهم         انتخب اجمللس يف دورته ال      -٨

  . أعضاء ملدة ثالث سنوات٧أعضاء ملدة سنتني و ٧، وأعضاء ملدة سنة واحدة
ومن بني  .  والية األعضاء السبعة املنتخبني ملدة سنتني      ٢٠١٠وبذلك ستنتهي يف عام       -٩

جملموعـة الـدول    ، وشاغران   هذه الشواغر السبعة، يوجد شاغران جملموعة الدول األفريقية       
اآلسيوية، وشاغر واحد جملموعة دول أوروبا الشرقية، وشاغر واحد جملموعة دول أمريكـا             

ووفقاً لربنامج العمل الـسنوي     . الالتينية والكارييب، وآخر لدول أوروبا الغربية ودول أخرى       
  .س، سيجرى انتخاب هؤالء األعضاء السبعة أثناء الدورة الثالثة عشرةللمجل
 على أن ينتخب اجمللس أعضاء اللجنة ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٧٠وتنص الفقرة   - ١٠

أمساؤهم وفقاً للـشروط    ُعرضت  االستشارية باالقتراع السري من قائمة املرشحني الذين        
  . املتفق عليها

 الـذي  ٦/١٠٢، اعتمد اجمللـس املقـرر   ٥/١ن مرفق القرار  م٦٧وعمالً بالفقرة     -١١
اللجنة االستـشارية جمللـس     الترشيحات لعضوية   واملوضوعية لتقدمي   تقنية  يتضمن الشروط ال  

  .للمجلسالكفاءات املمكنة حقوق اإلنسان، هبدف ضمان توافر أفضل 
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واملعلومـات  أتيحت قائمة املرشحني     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧١ووفقاً للفقرة     -١٢
  .(A/HRC/13/67)املتصلة هبم للدول األعضاء وللجمهور يف مذكرة مقدمة من األمني العام 

  تقرير الدورة    
. سيعرض على اجمللس يف هناية دورته مشروع تقرير يعده املقرر من أجل اعتمـاده               -١٣

الً عـن   وسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت يتخذها اجمللس، وبيانات الرئيس، فـض          
  .ملخص فين للمداوالت اليت جرت أثناء الدورة الثالثة عشرة

  ٢البند     
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية 

  مية واألمني العاماسلا
تقدم كافة تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضية السامية             -١٤
عمال الذي يظل بنداً مفتوحاً للنقـاش خـالل         أل من جدول ا   ٢لبند  يف إطار ا  ني العام   واألم

النظر يف هذه التقارير وقت النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة،            سيتم  و. مسار الدورة 
  .لتقدمي هذه التقاريرالتوقيت احملدد وسيتجلى يف برنامج العمل . حسب االقتضاء

  قوق اإلنسانحلتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي تقرير مفوضة األمم امل    
، إنشاء منصب مفوض األمم املتحـدة       ٤٨/١٤١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٥

وسينظر . تقدمي تقارير سنوية عن أنشطته ، من مجلة أمور،لب إليهالسامي حلقوق اإلنسان وطُ  
ين عـن أنـشطة      ويف التقريـر   (A/HRC/13/26)لسامية  اجمللس يف التقرير السنوي للمفوضة ا     

  ).Add.2 و(AHRC/13/26/Add.1يف غوايتماال ودولة بوليفيا املتعددة القوميات ها يمكتب

  تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
 ومستكمالً   إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً       ١٠/٥طلب اجمللس يف مقرره       -١٦

إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقـه       
، مع التركيز بشكل خاص علـى       املقدم إىل الدورة العاشرة   تقريرها  ونطاق  على غرار هيكل    

اختالل التوازن يف التكـوين اجلغـرايف ملـالك مـوظفي          لتصحيح  التدابري اإلضافية املتخذة    
  .(A/HRC/13/18)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . املفوضية

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان     
 إىل املفوضة الـسامية أن تتـشاور مـع الـدول            ،١٠/٦ يف مقرره    ،طلب اجمللس   -١٧

ـ             اون واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن طرق ووسائل تعزيـز التع
الدويل واحلوار يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجمللس، وكذلك بـشأن               
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العقبات والتحديات القائمة يف هذا الصدد، فضالً عن املقترحات املمكن تقدميها بغية التغلب             
على هذه العقبات والتحديات، وذلك وفق ما سلمت به اجلمعية العامة يف ديباجة قرارهـا               

 وأن تقدم تقريراً بشأن ما تتوصل إليه من استنتاجات إىل اجمللس يف دورتـه ذات    ،٦٠/٢٥١
  .(A/HRC/13/19)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ٢٠١٠الصلة يف عام 

  مسألة حقوق اإلنسان يف قربص    
، سـيعرض   ٢٠٠٥/١٠٣ ومبقرر جلنة حقوق اإلنسان      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -١٨

لس مذكرة مقدمة من األمني العام أحال فيها تقرير مفوضية األمم املتحدة الـسامية              على اجمل 
  .(A/HRC/13/24)حلقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع 

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         ،١٠/٧ يف قراره    ،طلب اجمللس   -١٩

تنفيذ ورصد اتفاقيـة حقـوق      يف   الوعي هبيكل ودور اآلليات الوطنية       أن تعّد دراسة لتعزيز   
األشخاص ذوي اإلعاقة، وإتاحة الدراسة على موقع املفوضية على شبكة اإلنترنت بـشكل             

وسينظر اجمللس يف هذه    . قبل انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس     وذلك  يسهل االطالع عليه    
  ). أدناه٥٤لفقرة انظر أيضاً ا ((A/HRC/13/29)الدراسة 

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    
تقرير عن احلق يف اجلنسية،     إعداد  ، إىل األمني العام     ١٠/١٣ يف قراره    ،طلب اجمللس   -٢٠

مع التأكيد على مسألة احلرمان التعسفي من اجلنسية، مبا يف ذلك يف حاالت خالفة الـدول،      
، والدراسات املماثلة الـيت     ٧/١٠معت عمالً بقرار اجمللس     آخذاً يف اعتباره املعلومات اليت جُ     

أجرهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغريها من مـصادر املعلومـات ذات              
وسينظر اجمللس يف تقرير األمـني العـام        . الصلة، وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة       

(A/HRC/13/34))  ناه أد٤٧انظر أيضاً الفقرة.(  

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
 إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريرها إىل اجمللس يف          ،١٠/١٥ يف قراره    ،طلب اجمللس   -٢١

وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضـة      . دورته الثالثة عشرة، آخذة يف االعتبار حمتوى هذا القرار        
  ). أدناه٦٠انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/36)السامية 

تأثري األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنـسان والتمتـع                 
  الفعال هبا

 ١٢/٢٨طلب اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره              -٢٢
اشرة جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن تـأثري األزمـتني     متابعة الدورة االستثنائية الع"املعنون  
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، استشارة "االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا
الدول األعضاء يف األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة بشأن هذه املسألة              

 الثالثة عشرة عن تأثري األزمتني على إعمال مجيع حقوق          بغية تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته      
وسينظر اجمللـس يف    . اإلنسان وعن اإلجراءات املمكنة الالزمة للتخفيف من حدة هذا التأثري         

  ). أدناه٦٢انظر الفقرة  ((A/HRC/13/38)تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

  ألمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسانإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف آليات ا    
، ُيسترعى اهتمام اجمللس إىل تقرير األمني      ٦/٣٠ وبقراره   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٢٣

العام الذي أحال فيه خطة العمل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة ومفوضية األمـم املتحـدة               
 ٣٩/٥ جلنة مركـز املـرأة    اليت أعدت عمالً بقرار    (A/HRC/13/70)السامية حلقوق اإلنسان    

  ). أدناه٥٨انظر أيضاً الفقرة  (١٩٩٧/٤٣وقرار جلنة حقوق اإلنسان 

  القضاء على العنف ضد املرأة    
، سُيعرض على اجمللس    ٥٠/١٦٦ وبقرار اجلمعية العامة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٢٤

إلمنائي للمرأة بـشأن    مذكرة مقدمة من األمني العام حييل فيها تقرير صندوق األمم املتحدة ا           
  ). أدناه٥٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/71)القضاء على العنف ضد املرأة 

  حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس    
، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شـامالً عـن           ١٢/١٤طلب اجمللس، يف قراره       -٢٥

تقدم تقريراً أولياً ُيعرض على   انتهاكات حقوق اإلنسان يف هندوراس منذ وقوع االنقالب، وأن          
اجلمعية العامة خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني وعلى اجمللس يف دورته الثالثـة               

  ). أدناه٦٥انظر الفقرة  ((A/HRC/13/66)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . عشرة

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    
، سـينظر اجمللـس يف      ٦٣/١٦٦ وبقرار اجلمعية العامة     ٢/١٠٢ مبقرر اجمللس    عمالً  -٢٦

 (A/HRC/13/75)تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعـذيب            
  ). أدناه٧٦انظر الفقرة (

  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
التنفيذ الفعال للصكوك الدوليـة     " املعنون   ٩/٨قراره  طلب جملس حقوق اإلنسان، يف        -٢٧

، إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس سنوياً تقريراً عن التدابري املتخـذة              "املتعلقة حبقوق اإلنسان  
وكما توّخت املذكرة املقدمة مـن األمانـة        . لتنفيذ هذا القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه       

(A/HRC/12/20)  وضاً على اجمللس تقرير األمني العام املعين بالتدابري املتخذة لتنفيذ          ، سيكون معر
القرار السالف ذكره والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك توصيات ملواصلة حتسني فعالية             
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).  أدنـاه  ٧٧انظر أيضاً الفقـرة      ((A/HRC/13/69)نظام هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه      
 معاهـدات   مات عن نتائج االجتماع احلادي والعشرين لرؤساء هيئـات        ويتضمن التقرير معلو  

االجتماع العاشر املشتركني بني اللجان، ونتائج حقوق اإلنسان، واالجتماعني الثامن والتاسع   
  . ٢٠٠٩ديسمرب /املشترك بني اللجان املعقود يف كانون األول

  استنتاجات اإلجراءات اخلاصة وتوصياهتا    
، سُيعرض على اجمللس تقرير األمني العام الذي يتـضمن     ٢/١٠٢اجمللس  عمالً مبقرر     -٢٨

إشارات إىل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير املقدمة من اإلجـراءات اخلاصـة             
(A/HRC/13/74))  أدناه٧٨انظر أيضاً الفقرة .(  

   يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيليةوايتمسألة الفلسطينيات احلوامل الل    
، سُيعرض على اجمللس تقريـر      ٢٠٠٥/٧ وبقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٢٩

التفتيش اإلسرائيلية نقاط يت يلدن عند    وااملفوضة السامية بشأن مسألة الفلسطينيات احلوامل الل      
(A/HRC/13/68))  أدناه٨٦انظر أيضاً الفقرة .(  

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    
 إىل األمني العام أن يقدم تقريراًً عن هذا املوضوع          ،١٠/١٧، يف قراره     اجمللس طلب  -٣٠

 (A/HRC/13/52)وسينظر اجمللس يف تقرير األمـني العـام         . إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة     
  ). أدناه٨٧انظر أيضاً الفقرة (

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
تقريـر  سينظر اجمللـس يف     ،  ٢٠٠٥/٧٤ وبقرار اللجنة    ٢/١٠٢ عمالً مبقرر اجمللس    -٣١

، (A/HRC/13/44)األمني العام بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             
اعتمـاد  يف  بشأن العملية اليت تطبقها حالياً جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية           وتقريره  

 ، ولضمان تدعيم العملية باستعراض دوري مناسب      املؤسسات الوطنية امتثاالً ملبادئ باريس،    
قوق اإلنسان يف عمـل اجمللـس       الوطنية حل ؤسسات  املوبشأن طرق ووسائل تعزيز مشاركة      

(A/HRC/13/45))  أدناه٨٩انظر أيضاً الفقرة .(  

  مناهضة تشويه صورة األديان    
 عـن تنفيـذ     ، إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً      ١٠/٢٢طلب اجمللس، يف قراره       -٣٢

القرار، مبا يف ذلك الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديان وتزايد التحـريض والتعـصب               
وكان معروضاً على اجمللس يف دورته الثانيـة عـشرة          . والكراهية يف أحناء عديدة من العامل     

 طلبت فيها املفوضة السامية إرجاء موعد تقـدمي         (A/HRC/12/39)مذكرة مقدمة من األمانة     
ريرها إىل اجمللس حىت دورته الثالثة عشرة لكي يشمل التقرير أكرب عدد ممكن من املسامهات تق
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انظر  ((A/HRC/13/57)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية       . املطلوبة من الدول األعضاء   
  ). أدناه٩٠أيضاً الفقرة 

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان    
، سينظر اجمللـس يف تقريـر       ٢٠٠٤/٨١ وبقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٣

  ). أدناه٩٥انظر الفقرة  ((A/HRC/13/61)هذا املوضوع بشأن األمني العام 

  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان    
تعاون مع بعثة   أن تواصل، بال  ، إىل املفوضة السامية     ٢/١١٣طلب اجمللس، يف مقرره       -٣٤

األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانـستان وتـوفري              
اخلدمات االستشارية والتعاون التقين وتوسيعهما يف ميدان حقوق اإلنسان وسيادة القانون،            

تمام تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اه             أن  و
وسينظر اجمللس  . خاص حلقوق املرأة، وعن إجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان          

  ). أدناه٩٦انظر الفقرة  ((A/HRC/13/62)يف تقرير املفوضة السامية 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
، عقد اجمللس دورتـه  ٢٠٠٨ديسمرب /ون األول كان١نوفمرب و/ تشرين الثاين ٢٨يف    -٣٥

ودعـا  . االستثنائية الثامنة لبحث حالة حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية     
 املفوضة السامية إىل أن تقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة تقريراً            ،٨/١-اجمللس، يف قراره دإ   

 األنشطة اليت اضطلعت    عن و الدميقراطيةعن حالة حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو         
  .هبا املفوضية يف املنطقة

، املفوضة السامية إىل تقدمي تقرير إليـه يف دورتـه           ١٠/٣٣يف قراره   دعا اجمللس،   و  -٣٦
الثالثة عشرة عن تطور حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألنشطة الـيت      

وسـينظر اجمللـس يف تقريـر املفوضـة الـسامية           . لبلداضطلعت هبا املفوضية السامية يف ا     
(A/HRC/13/64))  أدناه٩٩انظر أيضاً الفقرة .(  

  حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا    
 والبيان املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا املقدم         ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٧

، سُيعرض علـى    ٢٠٠٥أبريل  /ان نيس ٢٢باسم اللجنة من رئيس الدورة احلادية والستني يف         
  ). أدناه١٠١انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/72)اجمللس تقرير املفوضة السامية 
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  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبال    
، سُيعرض على اجمللس تقرير     ٢٠٠٥/٧٨ وبقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -٣٨

 يف  ،نسان وأنشطة مكتبها مبا يف ذلك التعاون الـتقين        املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإل     
  ). أدناه١٠٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/73)نيبال 

  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث    
حقوق اإلنسان يف جمال إقامـة العـدل،        " املعنون   ١٠/٢ يف قراره    ،طلب اجمللس   - ٣٩

ألمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة        ، إىل ا  "وخباصة قضاء األحداث  
عن آخر التطورات والتحديات واملمارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان يف إقامة العدل، 

األنشطة اليت تضطلع هبا    واألطفال يف احلجز و   مبا يف ذلك قضاء األحداث وظروف النساء        
ار نفسه إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريـراً إىل          وطلب القر . منظومة األمم املتحدة ككل   

 وسُيعرض على اجمللس مذكرة مقدمة مـن        .اجمللس يف دورته الثالثة عشرة عن تنفيذ القرار       
  .(A/HRC/13/27)األمانة 

  ٣البند     
تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

   احلق يف التنميةكلوالثقافية، مبا يف ذ

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  السكن الالئق كعنصر من العناصر املكّونة للحق يف مستوى معيشي مناسب    
 إىل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر مـن          ،٦/٢٧طلب اجمللس، يف قراره       -٤٠

ن تقدم تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله        العناصر املكّونة للحق يف مستوى معيشي مناسب أ       
  ). Add.1-4 و(A/HRC/13/20وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة راكيل رولنيك . السنوي

  احلق يف الغذاء    
 أن يقـدم  ، إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء،١٠/١٢طلب اجمللس، يف قراره      -٤١

وسينظر اجمللس يف تقارير املفـوض      . ة عشرة عن تنفيذ ذلك القرار     إليه تقريراً يف دورته الثالث    
  ). Add.1-6 وA/HRC/13/33( دي شوتر ييهاخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليف

  اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان    
قة نقاش بشأن هذا املوضوع يف دورتـه         عقد حل  ،١٢/١٨قرر اجمللس، يف قراره       - ٤٢

الثالثة عشرة، مبشاركة عادلة من حيث التوزيع اجلغرايف ونوع اجلنس، للخـرباء وممثلـي              
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اجملتمع املدين ذوي الصلة، بغية توفري معلومات لألعمال املقبلة للمقرر اخلاص املعين باآلثار             
 واخلطرة على التمتـع حبقـوق       الضارة الناشئة عن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية       

  ).انظر املرفق(اإلنسان 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

  االحتجاز التعسفي    
، إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن يقدم         ٦/٤طلب اجمللس، يف قراره       -٤٣

 اجمللس  وسينظر. تقريراً سنوياً عن أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات          
  ).Add.1-3 و(A/HRC/13/30يف تقارير الفريق العامل 

  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
 االختفاء القسري أو غري الت، الفريق العامل املعين حبا٧/١٢شجع اجمللس، يف قراره   -٤٤

. ه السنويالطوعي على أن يقدم تقريراً منتظماً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عمل         
  ).Add.1 وA/HRC/13/31(وسينظر اجمللس يف تقريري الفريق العامل 

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
، يف تقارير املقرر اخلاص املعين      ١٠/٢٤ و ٨/٨ و ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراراته       -٤٥

املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، مانفريـد           بالتعذيب وغريه من ضروب املع    
  .Add. 1-7) و(A/HRC/13/39نوفاك 

  املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري    
سيقدم املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            -٤٦

اص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخل    
يف سياق مكافحة اإلرهاب، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين            

إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة      حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، دراسة مشتركة         
صل باالحتجاز الـسري يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب           يتبشأن املمارسات العاملية فيما     

)A/HRC/13/42.(  

  احلق يف اجلنسية    
انظر أيـضاً   ) (A/HRC/13/34(ر األمني العام عن احلق يف اجلنسية        ـيشار إىل تقري    -٤٧

  ).الهع أ٢٠الفقرة 
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  حرية الدين أو املعتقد    
 إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أن          ،١٠/٢٥طلب اجمللس، يف قراره       -٤٨

وسينظر اجمللس يف تقارير املقـررة      . تقدم تقريرها السنوي إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة        
  .Add.1-4) وA/HRC/13/40(نغري ااخلاصة أمساء جاه

  احلق يف معرفة احلقيقة    
 أن يعقد حلقة ملناقشة     ،" معرفة احلقيقة  احلق يف " املعنون   ٩/١١قرر اجمللس، يف قراره       -٤٩

  ).انظر املرفق(القضايا املتصلة هبذا القرار يف دورته الثالثة عشرة 

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  -جيم   

  املشردون داخلياً    
، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين          ٦/٣٢دعا اجمللس، يف قراره       -٥٠
تقدمي اقتراحات وتوصيات تتعلق حبقـوق  مع ليا أن يقدم تقارير سنوية عن تنفيذ واليته،       داخ

. شمل تأثري التدابري املتخذة على املستوى املشترك بني الوكاالت        تاإلنسان للمشردين داخلياً،    
وسينظر اجمللس  . كما قرر اجمللس أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي            

  .Add.1-5) وA/HRC/13/21( تقارير ممثل األمني العام فالتر كالني يف

  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    
، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق         ٧/٨طلب اجمللس، يف قراره       - ٥١

 اإلنسان أن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وقرر مواصلة النظر يف هـذه املـسألة وفقـاً            
وسينظر اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصـة مارغريـت سـيكاغيا           . لربنامج عمله السنوي  

)A/HRC/13/22و (Add.1-3.  

  قضايا األقليات    
ملعنية بقضايا األقليات أن تقدم ا، إىل اخلبرية املستقلة ٧/٦طلب اجمللس، يف قراره   - ٥٢

ات تتعلـق بوضـع     تقارير سنوية عن أنشطتها إىل اجمللس، مبا يـشمل تقـدمي توصـي            
وسينظر . استراتيجيات فعالة من أجل حتسني إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات

انظر أيضاً  ( Add.1-2) و A/HRC/13/23(اجمللس يف تقارير اخلبرية املستقلة غي ماكدوغال        
  ). أدناه٧٥الفقرة 

  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    
إجراء حوار تفاعلي سنوي يف إحدى دوراته العاديـة          ،٧/٩ يف قراره    ،قرر اجمللس   -٥٣

دورتـه  أثنـاء   ذوي اإلعاقة وأن ُيجري أول حوار من هذا القبيل          األشخاص  بشأن حقوق   
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حواره التفاعلي السنوي الثـاين يف دورتـه        سيجري اجمللس   ،  ١٠/٧وعمالً بقراره   . العاشرة
يات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد   الثالثة عشرة، على أن يركز هذا احلوار على هيكل ودور اآلل          

  ).انظر املرفق(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ويشار إىل دراسة أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجـل               -٥٤

ورصد اتفاقية حقوق لألشـخاص     تنفيذ  تعزيز الوعي هبيكل ودور اآلليات الوطنية من أجل         
  ) أعاله١٩انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/13/29)(ذوي اإلعاقة 
  حقوق الطفل

 أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ال يقل عـن            ،٧/٢٩قرر اجمللس، يف قراره       -٥٥
يوم كامل، ملناقشة خمتلف املواضيع احملددة املتعلقة حبقوق الطفـل، مبـا            دة  اجتماع سنوي مل  

التدابري وأفضل املمارسات الـيت    يشمل حتديد التحديات يف إعمال حقوق الطفل، فضالً عن          
قوق حلملصلحة، ولتقييم اإلدماج الفعلي     األطراف األخرى صاحبة ا   ميكن أن تعتمدها الدول و    

وقد عقد اجمللس أول اجتماع ملدة يوم كامل يف         . ٢٠٠٩الطفل يف عمله وذلك بدءاً من عام        
ـ    يوم كامل يف دورته الثالثة      لدورته العاشرة وسيعقد اجتماعه الثاين       رار ـعشرة، عمـالً بق

  ).املرفق(، مركزاً على القضاء على العنف اجلنسي ضد األطفال ١٠/١٤اجمللس 
بحث إمكانية  ل، قرر اجمللس إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية         ١١/١وعمالً بالقرار     -٥٦

وضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات يكمِّل إجراء            
كما قرر اجمللس أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل قبـل           .  التقارير مبوجب االتفاقية   تقدمي

 وطلب إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل اجمللس لكي              .٢٠٠٩هناية عام   
وسُيعرض على اجمللس تقرير مرحلي مقدم من الفريق العامل         . ينظر فيه يف دورته الثالثة عشرة     

  .A/HRC/13/43)(فتوح العضوية امل
، إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية       ٦٢/١٤١وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٥٧

وسينظر اجمللس إىل التقرير األول     . بالعنف ضد األطفال أن تقدم تقريرها السنوي إىل اجمللس        
  .A/HRC/13/46) (سسانتوس بايللممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد املرأة مارتا 

  ملرأة يف آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان اخلاصة باإدماج حقوق اإلنسان 
يشار إىل تقرير األمني العام الذي أحال فيه خطة العمل املشتركة لشعبة النـهوض                -٥٨

  ). أعاله٢٣ الفقرة انظر (A/HRC/13/70)(حلقوق اإلنسان السامية باملرأة ومفوضية األمم املتحدة 

  القضاء على العنف ضد املرأة    
يشار إىل مذكرة مقدمة من األمني العام أحال فيها تقرير صندوق األمـم املتحـدة                 -٥٩

اإلمنائي للمرأة عن أنشطة الـصندوق الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                  
)(A/HRC/13/71)  أعاله٢٤انظر الفقرة .(  
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  وق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان الترابط بني حق  –دال   

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ، إىل املفوضة السامية وإىل ١٠/١٥طلب اجمللس، يف قراره   -٦٠

هاب تقدمي تقاريرمهـا إىل     ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلر        
وسينظر اجمللس يف تقارير املفوضة السامية واملقـرر اخلـاص          . اجمللس يف دورته الثالثة عشرة    

)A/HRC/13/36و A/HRC/13/37و (Add.1-4) . أعاله٢١انظر أيضاً الفقرة .(  

 والتمتـع   تأثري األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنـسان              
  الفعال هبا

 عقد حلقة نقاش أثناء اجلزء الرفيع املـستوى مـن           ،١٢/٢٨قرر اجمللس، يف قراره       -٦١
دورته الثالثة عشرة ملناقشة وتقييم أثر األزمتني املالية واالقتصادية على إعمال مجيع حلقـوق              

لعـضوية التـابع    أحناء العامل، بغية املسامهة يف عمل الفريق العامل املفتوح ا         كل  اإلنسان يف   
للجمعية العامة ملتابعة املسائل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر املعـين باألزمـة املاليـة                
واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية، وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق              

كما .  املفتوح العضوية  لاإلنسان أن تعد موجزاً حللقة النقاش من أجل تقدميه إىل الفريق العام           
شجع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة ذوي الصلة على املـشاركة            

بشأن هـذه   اآلراء  مشاركة كاملة يف حلقة النقاش، بغية ضمان التوازن املناسب والتنوع يف            
  ).انظر املرفق(املسألة 
 نيقوق اإلنسان عن تأثري األزمـت     وُيشار إىل تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حل         -٦٢

الالزمة للتخفيف من حدة هـذا      على إعمال كافة حقوق اإلنسان وعلى اإلجراءات املمكنة         
  . ) أعاله٢٢انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/13/38)(التأثري 

  ٤البند     
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

   الشعبية الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا    
 إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف          ،١٠/١٦طلب اجمللس، يف قراره       -٦٣

وسينظر اجمللس  . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن يقدم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته          
  .A/HRC/13/47)(يف تقرير املقرر اخلاص فيتيت مونتاربورن 

  سان يف ميامنارحالة حقوق اإلن    
، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق       ١٠/٢٧سينظر اجمللس، عمالً بقراره       -٦٤

  .A/HRC/13/48)(اإلنسان يف ميامنار، توماس أوخيا كوينتانا 
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  حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس    
يـضاً  انظر أ  (A/HRC/13/66)(يشار إىل تقرير املفوضة السامية املعين هبذا املوضوع           -٦٥

  ). أعاله٢٥الفقرة 

  ٥البند     
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان   -ألف   
 اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، متـشياً مـع          ٥/١أنشأ اجمللس يف قراره       -٦٦

  .٦٠/٢٥١الوالية اليت عهدت هبا إليه اجلمعية العامة يف قرارها 
 ،٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧ إىل   ٣لجنة االستشارية دورهتا الثالثة يف الفترة من        وقد عقدت ال    -٦٧

 مـن  ٨٠ووفقاً للفقرة . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣١ إىل   ٢٦ودورهتا الرابعة يف الفترة من      
، سُيعرض على اجمللس تقريرا اللجنة االستشارية عن دورتيها الثالثة والرابعة           ٥/١مرفق القرار   

)A/HRC/13/49و (A/HRC/13/50.  

  حقوق اإلنسانال إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف جم    
، إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد         ٦/١٠طلب اجمللس، يف قراره       -٦٨

، طلـب   ١٠/٢٨ويف قراره   . حقوق اإلنسان ال  مشروع إعالن عن التثقيف التدريب يف جم      
حقـوق  ال  تقدم مشروع إعالهنا للتثقيف والتدريب يف جم      اجمللس إىل اللجنة االستشارية أن      

وسُيعرض على اجمللـس مـشروع      . اإلنسان إىل اجمللس لكي ينظر فيه يف دورته الثالثة عشرة         
  .A/HRC/13/41)(اإلعالن 

، مبختلف املبادرات اليت هتدف إىل اإلسهام يف        ١٢/١١٨ورحب اجمللس، يف مقرره       -٦٩
تثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان،      للالن األمم املتحدة    املناقشات املتعلقة مبشروع إع   

 ، وهي احللقة اليت   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ و ١٦وال سيما عقد حلقة دراسية يف مراكش يومي         
زّودت اللجنة االستشارية بالكثري من العناصر اليت ستساعدها يف عمليـة وضـع مـشروع             

توى عن مشروع اإلعالن املعـين بـالتثقيف        وقرر اجمللس إجراء مناقشة رفيعة املس     . اإلعالن
  ).انظر املرفق(والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان أثناء دورته الثالثة عشرة 

  احلق يف الغذاء    
، إىل اللجنة االستشارية أن ُتجري دراسـة بـشأن         ١٠/١٢طلب اجمللس، يف قراره       -٧٠

مارسات اجليـدة يف سياسـات      التمييز يف سياق مسألة احلق يف الغذاء، مبا يف ذلك حتديد امل           
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. واستراتيجيات مكافحة التمييز، وتقدمي تقرير بذلك إىل اجمللس يف دورتـه الثالثـة عـشرة             
  .(A/HRC/13/32)اللجنة االستشارية من وسُيعرض على اجمللس الدراسة املقدمة 

  إجراء تقدمي الشكاوى  -باء   
ى النحو الوارد يف الفرع الرابع      ، إجراء تقدمي الشكاوى عل    ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٧١

، طُِلب إىل الفريق العامل املعين باحلاالت       ٥/١  من مرفق القرار   ٩٨ويف الفقرة   . من مرفق القرار  
أن يقوم، بناء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغـات، مبوافـاة        

سيمة املؤيَّدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنـسان        اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجل      
  .بشأن اإلجراء الواجب اختاذهتوصيات واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس 

. ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١ إىل   ٧واجتمع الفريق العامل املعين بالبالغات يف الفترة من           -٧٢
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣٠إىل  ٢٦واجتمع الفريق العامل املعين باحلاالت يف الفترة من 

وسينظر اجمللس يف دورته الثالثة عشرة يف تقرير الفريق العامل املعـين باحلـاالت يف              -٧٣
  . جلستني مغلقتني

  احملفل االجتماعي  -جيم   
فريداً جماالً  ، احلفاظ على احملفل االجتماعي بوصفه يشكل        ٦/١٣قرر اجمللس، يف قراره       -٧٤

ني آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا           للحوار التفاعلي ب  
، قرر اجمللس أن يركز احملفل االجتماعي       ١٠/٢٩ويف القرار   . يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية    

التأثري السليب لألزمات االقتصادية واملالية على      ) أ: ( على ثالث قضايا أساسية هي     ٢٠٠٩لعام  
املمارسات الفضلى الـيت تتبعهـا      : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر   ) ب(فقر؛  جهود مكافحة ال  

املساعدة والتعاون  ) ج(الدول يف تنفيذ برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان؛           
 إىل تقـدمي    ٢٠٠٩كما دعا اجمللس احملفل االجتماعي لعـام        . الدوليان يف جمال مكافحة الفقر    

 ٢أغـسطس إىل    / آب ٣١ االجتماعي دورته السنوية يف الفتـرة مـن          عقد احملفل قد  و. تقرير
  .(A/HRC/13/51)وسينظر اجمللس يف تقرير تلك الدورة . ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  احملفل املعين بقضايا األقليات  -دال   
، إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون مبثابة منـرب          ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره       -٧٥

أقليات باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو       املتعلقة  والتعاون بشأن القضايا    لتعزيز احلوار   
 اخلبرية املستقلة املعنيـة     دينية ولغوية، ليقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال       عرقية و 

 تشرين  ١٣ و ١٢وقد عقد احملفل املعين بقضايا األقليات دورته الثانية يومي          . بقضايا األقليات 
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وسينظر اجمللس يف دورته الثالثة عشرة يف توصيات احملفل بشأن قضية           . ٢٠٠٩وفمرب  ن/الثاين
  ). أعاله٥٢انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/25)األقليات واملشاركة السياسية الفعالة 

  اهليئات واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان  -هاء   

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب    
صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب      ىل تقرير األمني العام بشأن      يشار إ   -٧٦

(A/HRC/13/75))  أعاله٢٦انظر الفقرة .(  

  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
 والعقبات  ٩/٨التدابري املتخذة لتنفيذ قرار اجمللس      بشأن  يشار إىل تقرير األمني العام        -٧٧
  ). أعاله٢٧انظر الفقرة  ((A/HRC/13/69)عترض تنفيذه اليت ت

  استنتاجات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة    
يشار إىل تقرير األمني العام الذي يتضمن إشارات إىل االسـتنتاجات والتوصـيات               -٧٨

  ). أعاله٢٨انظر الفقرة  ((A/HRC/13/74)الواردة يف التقارير املقدمة من اإلجراءات اخلاصة 

  ٦ بندال    
  االستعراض الدوري الشامل

آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ،٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٧٩
وقد عقد الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري         . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     

ديسمرب /األول كانون   ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠الشامل دورته السادسة يف الفترة من       
  النهائية الستعراض البلدان التاليـة     يف النتائج وسينظر اجمللس يف دورته الثالثة عشرة       . ٢٠٠٩

 قربص، اجلمهورية الدومينيكية، كمبوديا، النرويج، ألبانيـا، مجهوريـة          إريتريا، :ويعتمدها
 الـشعبية   الكونغو الدميقراطية، كوت ديفوار، الربتغال، بوتان، دومينيكا، مجهورية كوريـا         

، A/HRC/9/28انظـر   (الدميقراطية، بروين دار السالم، كوستاريكا، غينيا االستوائية، وإثيوبيا         
  ).املرفق السادس

وعمالً ببيان الرئيس املعين بطرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل،             -٨٠
فة إىل آراء الدولة    ، فإن تقرير الفريق العامل، إضا     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩عليه يف   الذي ووفق   

الـيت  أو االستنتاجات فضالً عن االلتزامـات الطوعيـة       /التوصيات و موضع االستعراض يف    
اجمللـس  االستعراض والردود املقدمة من هذه الدولة، قبل اعتمـاد    تعهدت هبا الدولة موضع     

ـ     للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل             وار بشكل كاف أثنـاء احل
التفاعلي يف الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة             
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ُيدرج تقرير دورة اجمللس موجزاً لآلراء اليت تعـرب         كما اتُّفق على أن     . مقرر موحد باختاذ  
آلراء الدول األعـضاء والـدول      االستعراض بشأن نتائج االستعراض، و    عنها الدولة موضع    

 اِقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املـصلحة ذوي الـصلة              ملرا
  .، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامةاآلخرين

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

طني واألراضـي   انتهاكات حقوق اإلنسان وآثار االحتالل اإلسرائيلي لفلـس         -ألف   
  العربية احملتلة األخرى

املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلـوالن                 
  السوري احملتل

  .، مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة١٠/١٨قرر اجمللس، يف قراره   -٨١

ن اهلجمات والعمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف األرض    انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة ع        
  الفلسطينية احملتلة

  .، مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة١٠/١٩قرر اجمللس، يف قراره   -٨٢
  ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان         ٥/١ لقراره   سينظر اجمللس، وفقاً    -٨٣
  .(A/HRC/13/53)، ريتشارد فولك ١٩٦٧يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

  متابعة الدورات االستثنائية    
 املعتمد يف الدورة االستثنائية الثانية عـشرة، إىل         ١٢/١-ره دإ اطلب اجمللس، يف قر     -٨٤

 ويف سياق تقاريرها الدورية، أن تعمل على رصـد          ٩/١-ر دإ ارقمية، عمالً بال  املفوضة السا 
 يطهـا وتوثيق حالة تنفيذ إسرائيل التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان يف القدس الـشرقية وحم             

تقريراً عن حالة   يه  كما طلب اجمللس إىل املفوضة السامية أن تقدم إل        . ذلكوتقدمي تقرير عن    
وسُيعرض على اجمللس التقرير الدوري الثاين للمفوضة السامية بشأن         . ١٢/١-تنفيذ القرار دإ  

 عن متابعة الدورة االستثنائية الثانية عشرة       ريرتقال و ،متابعة الدورة االستثنائية التاسعة للمجلس    
  .(A/HRC/13/54)الوارد يف الوثيقة 

التوصيات الواردة   أيد اجمللس أيضاً   ١٢/١- من الفرع باء من القرار دإ      ٣ويف الفقرة     -٨٥
يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق، ودعا مجيع األطراف املعنية، مبا فيها هيئـات               
األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذ تلك التوصيات وفقاً لوالية كل منها، وطلب إىل األمني العام               
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. ٣ن حالة تنفيـذ الفقـرة   لألمم املتحدة أن يقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للمجلس تقريراً ع  
  .(A/HRC/13/55)وسيعرض على اجمللس تقرير األمني العام 

  مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش الفلسطينية    
انظر أيضاً إىل  ((A/HRC/13/68)يشار إىل تقرير املفوضة السامية املعنية هبذا املوضوع       -٨٦

  ). أعاله٢٩الفقرة 

  إلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحقوق ا    
انظـر   ((A/HRC/13/52)ر األمني العام املعين هبذا املوضـوع        ـار إىل تقري  ـيش  - ٨٧

  ). أعاله٣٠الفقرة 

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  -باء   
  . ، مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة١٠/٢٠قرر اجمللس، يف قراره   -٨٨

  ٨ البند    
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا 

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
يشار إىل تقريري األمني العام بـشأن املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                 -٨٩

A/HRC/13/44)و (A/HRC/13/45)  أعاله٣١انظر الفقرة .(  

  ٩البند     
 وما يتصل بذلك من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: التعصب

  مكافحة تشويه صورة األديان    
انظر  ((A/HRC/13/57) ١٠/٢٢يشار إىل تقرير املفوضة السامية املتعلق بتنفيذ القرار           -٩٠

  ). أعاله٣٢أيضاً الفقرة 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان    
 متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعـين         ،١١/١٢جمللس، يف قراره    قرر ا   -٩١

وقد عقد الفريـق    . بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان لفترة ثالث سنوات أخرى         
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وسُيعرض على  . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل   ٥العامل دورته السابعة يف الفترة من       
  .(A/HRC/13/60)ل عن دورته السابعة اجمللس تقرير الفريق العام

، إنشاء جلنة خمصصة ُتعىن بوضع معايري تكميليـة،         ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره       -٩٢
وأوصى بأن تعقد هذه اللجنة دورات سنوية مدة كل منها عشرة أيام عمـل بغيـة وضـع               

فعلي يف وضـع    الصكوك القانونية املطلوبة وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم ال           
  .املعايري التكميلية

 ١٩، عقدت اللجنة املخصصة دورهتا الثانية يف الفترة من ٦/٢١ر اجمللس   اوعمالً بقر   -٩٣
وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا        . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠إىل  

  .(A/HRC/13/58)الثانية 

  نحدرين من أصل أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين بالسكان امل    
، تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالـسكان        ٥/١سُيعرض على اجمللس، وفقاً لقراره        -٩٤

  .(A/HRC/13/59)املنحدرين من أصل أفريقي عن بعثته إىل إكوادور 

  ١٠البند     
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  اإلنساناخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق     
انظـر   ((A/HRC/13/61)ام بشأن هذا املوضـوع      ـر األمني الع  ـار إىل تقري  ـُيش  -٩٥

  ). أعاله٣٣الفقرة 

  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان    
ُيشار إىل تقرير املفوضة السامية املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف أفغانـستان                  -٩٦

(A/HRC/13/62) أعاله٣٤انظر الفقرة ( من جدول األعمال ١٠ يف إطار البند .(  

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
، مواصلة رصد حالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة          ١٠/٣٣قرر اجمللس، يف قراره       -٩٧

  .الكونغو الدميقراطية يف دورته الثالثة عشرة
قدمت اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة املذكورة       ،٨/١-وعمالً بقرار اجمللس دإ     -٩٨

إىل اجمللس يف دورته العاشرة عن املساعدة التقنية املقدمة إىل مجهورية           تقريراً   ٧/٢٠يف قراره   
الكونغو الدميقراطية والنظر على وجه السرعة يف األوضـاع الـسائدة يف شـرق الـبالد                

(A/HRC/10/59) .     املقررين املكلفني بواليات إىل تقدمي تقرير       ١٠/٣٣ودعا اجمللس، يف قراره 
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وسُيعرض على اجمللس التقرير املشترك     . عن تطورات احلالة إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة        
للمقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وممثل األمني العـام املعـين               

ر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقـرر        حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقر    
اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة،                
واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين             

وطنية وغريها من مؤسسات األعمـال، واملمثلـة        مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب ال     
  .(A/HRC/13/63)اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح 

وُيشار إىل تقرير املفوضة السامية املتعلق بتطور حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة               -٩٩
ـ            سامية حلقـوق   الكونغو الدميقراطية واألنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحـدة ال

  ). أعاله٣٦انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/13/64)اإلنسان يف ذلك البلد 

  حالة حقوق اإلنسان يف الصومال    
، إىل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف          ١٢/٢٦طلب اجمللس، يف قراره       -١٠٠

عن حالة حقوق    عشرةالصومال أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورتيه الثالثة عشرة واخلامسة            
وسينظر اجمللس يف تقريـر     . اإلنسان يف الصومال وحالة تنفيذ التعاون التقين داخل الصومال        

  .(A/HRC/13/65)اخلبري املستقل مشس الباري 

  حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا    
حالـة حقـوق اإلنـسان يف كولومبيـا       عـن   ُيشار إىل تقرير املفوضة الـسامية         -١٠١

(A/HRC/13/72))  أعاله٣٧انظر أيضاً الفقرة .(  

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبال    
ُيشار إىل تقرير املفوضة السامية عن التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبـال               -١٠٢

(A/HRC/13/73))  أعاله٣٨انظر أيضاً الفقرة .(  
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  مرفق

يف الـدورة   قرر عقـدها    واملاألفرقة واملناقشات اليت صدر هبا تكليف           
  الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان

  املناقشات/األفرقة    املقرر/القرار
١٢/٢٨  

متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنـسان        
بشأن تأثري األزمتني االقتصادية واملالية العـامليتني علـى         

  اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع هبا 

    
  ثناء اجلزء الرفيع املستوىأيعقد فريق 

١٢/١١٨  
ـ      لإعالن األمم املتحـدة       اللتثقيـف والتـدريب يف جم

  حقوق اإلنسان

    
  مناقشة رفيعة املستوى

١٢/١٨  
اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات الـسمية         

  واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان

    
  فريق 

  ١٠/١٤ و٧/٢٩
  حقوق الطفل 

  )٢٤ة ، الفقر٧الفقرة (

    
  اجتماع سنوي ليوم كامل 

  ١٠/٧ و٧/٩
  حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة

  )١٦، الفقرة ١٥الفقرة (

    
  حوار تفاعلي سنوي

٩/١١  
  احلق يف معرفة احلقيقة

  )٩الفقرة (

    
  فريق 

        


