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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١

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

االجتماع التنظيمي للجولة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان، يعقد اجمللس دورته الرابعة عشرة يف      
  . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف٢٠١٠يونيه / حزيران١٨مايو إىل / أيار٣١الفترة من 

 من النظام الداخلي للمجلس، الوارد يف الفرع السابع من مرفق           )ب(٨ووفقاً للمادة     -٢
، سيعقد االجتماع التنظيمي للـدورة الرابعـة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١القرار  

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٠عشرة يف 

  جدول أعمال الدورة    
وستعرض علـى   . ٥/١يرد جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلامس من مرفق قراره             -٣
  .جمللس هذه الشروح املتصلة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرةا

  جملس حقوق اإلنسانكوين ت    
االحتـاد الروسـي    : )١(يتكون اجمللس يف دورته الرابعة عشرة من الـدول التاليـة            -٤
؛ )٢٠١٠(؛ أنغوال   )٢٠١٠(؛ إندونيسيا   )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١١(؛ األرجنتني   )٢٠١٢(

؛ البحـرين  )٢٠١١(؛ باكستان )٢٠١٠(؛ إيطاليا   )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠١٢(اي  أوروغو
؛ بوركينـا فاسـو     )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(؛ الربازيل   )٢٠١١(
؛ )٢٠١٠) ( املتعـددة القوميـات    -دولة  (؛ بوليفيا   )٢٠١٠(؛ البوسنة واهلرسك    )٢٠١١(

؛ )٢٠١١(؛ زامبيـا    )٢٠١٢(جيبويت  ؛  )٢٠١٠(؛ جنوب أفريقيا    )٢٠١١(مجهورية كوريا   
؛ الـصني  )٢٠١١(؛ شـيلي  )٢٠١٢(؛ الـسنغال  )٢٠١٠(؛ سلوفينيا )٢٠١١(سلوفاكيا  

؛ قطـر   )٢٠١٠(؛ الفلـبني    )٢٠١١(؛ فرنسا   )٢٠١١(؛ غانا   )٢٠١١(؛ غابون   )٢٠١٢(
؛ مدغــشقر )٢٠١٢(؛ كوبــا )٢٠١٢(؛ الكــامريون )٢٠١٢(؛ قريغيزسـتان  )٢٠١٠(
؛ اململكة )٢٠١٢(؛ اململكة العربية السعودية )٢٠١٢(كسيك ؛ امل)٢٠١٠(؛ مصر  )٢٠١٠(

؛ النـرويج   )٢٠١٢(؛ موريـشيوس    )٢٠١١(املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية       

__________ 

 .تنتهي عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسني )١(
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؛ )٢٠١٢(؛ هنغاريـا    )٢٠١٠(؛ اهلنـد    )٢٠١٠(؛ نيكاراغوا   )٢٠١٢(؛ نيجرييا   )٢٠١٢(
  ).٢٠١١(بان ؛ اليا)٢٠١٢(؛ الواليات املتحدة األمريكية )٢٠١٠(هولندا 

  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
أليكس فـان ميـووين   : رئيس اجمللس: فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته الرابعة        -٥
؛ )شيلي(؛ وكارلوس بورتاليس    )إندونيسيا(ديان تريانسياه دجاين    : ؛ نواب الرئيس  )بلجيكا(

  ).مصر(هشام بدر : ؛ نائب الرئيس واملقرر)سلوفينيا(وأندريه لوغار 
 / حزيـران  ٢١ويف الدورة التنظيمية للسنة اخلامسة للمجلس، الـيت سـتعقد يف              -٦

مـن النظـام    ) أ(٩، سينتخب الـرئيس ونـواب الـرئيس وفقـاً للمـادة             ٢٠١٠ يونيه
  .للمجلس الداخلي

  برنامج العمل السنوي    
ع من النظام الداخلي جملس حقوق اإلنسان، الوارد يف الفرع الساب         ) أ(٨وفقاً للمادة     -٧

، مت النظر يف برنامج العمل السنوي لـسنة اجمللـس الرابعـة يف              ٥/١من مرفق قرار اجمللس     
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩االجتماع التنظيمي املعقود يف 

وسيعتمد برنامج العمل السنوي لسنة اجمللس اخلامسة خالل الدورة التنظيمية لـسنة           -٨
  .اجمللس اخلامسة

  يينهماختيار املكلفني بواليات وتع    
 وللـشروط املبينـة يف مقـرر        ٥/١ من مرفـق قـرار اجمللـس         ٤٧وفقاً للفقرة     -٩

وتوماس هوشاك  ) الصني(، سيقترح الفريق االستشاري، املكون من يافيه هي         ٦/١٠٢ اجمللس
وكريـستيان  ) بنمـا (وألربتو نافارو برين    ) زامبيا(ودارلنغتون موايب   ) اجلمهورية التشيكية (

ى رئيس اجمللس قائمة باملرشحني الذين سـيعينون بـصفة مكلفـني            ، عل )النمسا(ستروهال  
مريكـا الالتينيـة    عضو واحد من جمموعـة دول أ      : ة، وهم بواليات يف الدورة الرابعة عشر    

والكارييب للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، وعضو واحد مـن              
 باستخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حـق        جمموعة الدول اآلسيوية للفريق العامل املعين     

الشعوب يف تقرير املصري، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات     
ة يَّموجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمِّ        

تع حبقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين        واخلطرة بصورة غري مشروعة على التم     
أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان              
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يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، واخلبري املستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان               
  .بوروندي يف
، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢نصوص عليه يف الفقرتني     ووفقاً لإلجراء امل    -١٠

.  عليه الحقاً   موافقة اجمللس  لدىسيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         
  .  عشرةالرابعةقبل هناية الدورة املعنيون ن بواليات وسيعني املكلفو

  انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    
 ٤انتخب اجمللس يف دورته السابعة أعضاء اللجنة االستشارية الثمانية عشر، منـهم               -١١

  . أعضاء ملدة ثالث سنوات٧ أعضاء ملدة سنتني و٧ملدة سنة واحدة، وانتخبوا أعضاء 
وعقب وفاة السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز، عضو اللجنة االستشارية جمللس حقوق             -١٢

 يف الـدورة العاشـرة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ ثالث سنوات يف     اإلنسان الذي انتخب ملدة   
  .جمللس حقوق اإلنسان، يتعني انتخاب عضو ليحل حمله للفترة املتبقية من مدة الوالية

 على أن ينتخب اجمللس أعضاء اللجنة ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٧٠وتنص الفقرة   - ١٣
 ُعرضت أمساؤهم وفقاً للـشروط      االستشارية باالقتراع السري من قائمة املرشحني الذين      

  . املتفق عليها
 الـذي  ٦/١٠٢، اعتمد اجمللـس املقـرر   ٥/١ من مرفق القرار ٦٧وعمالً بالفقرة     -١٤

يتضمن الشروط التقنية واملوضوعية لتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستـشارية جمللـس            
  . املمكنة للمجلساخلرباتحقوق اإلنسان، هبدف ضمان توافر أفضل 

 أتيحت قائمة املرشحني واملعلومـات      ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧١ووفقاً للفقرة     -١٥
  .(A/HRC/14/28)املتصلة هبم للدول األعضاء وللجمهور يف مذكرة مقدمة من األمني العام 

   والتقرير السنويتقرير الدورة    
. عتمـاده سيعرض على اجمللس يف هناية دورته مشروع تقرير يعده املقرر من أجل ا              -١٦

 اجمللس، وبيانات الرئيس، فـضالً عـن        يعتمدهاوسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت      
  . عشرةالرابعةملخص فين للمداوالت اليت جرت أثناء الدورة 

وسيعرض على اجمللس أيضاً التقرير السنوي للمجلس املقدم إىل اجلمعية العامة وفقاً              -١٧
، ٥/١الوارد يف الفرع السابع من مرفـق القـرار          مجلس  لل من النظام الداخلي     ١٥للمادة  
  .يعتمده كي
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير           -٢  
  مية واألمني العاماسلاملفوضية ا

 واملفوضية الـسامية  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    تقدم كافة تقارير مفوضة األم      -١٨
 طـوال  من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً للنقـاش           ٢ إطار البند    واألمني العام يف  

وسيتم النظر يف هذه التقارير وقت النظر يف بنود جدول األعمـال ذات الـصلة،                . الدورة
  . يف برنامج العمل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقاريروسيورد. حسب االقتضاء

  ياهتا يف ميدان حقوق اإلنسانالتعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآل    
إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعـة        األمني العام   ،  ١٢/٢، يف قراره    دعا اجمللس   -١٩

عشرة وكل عام بعد ذلك، وفقاً لربنامج عمل اجمللس، تقريراً يتضمن جتميعاً وحتليالً ملا قـد                
عى ارتكاهبا ضـد  امية اليت يدَّيتاح من مجيع املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتق         

 من ذلك القرار، فضالً عن تقدمي توصيات بشأن كيفية          ١األشخاص املشار إليهم يف الفقرة      
جمللس تقرير األمني العـام عـن       وسيعرض على ا  . تناول مسائل الترهيب واألعمال االنتقامية    

  .املوضوع هذا

   األعمالحقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات    
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن          ٨/٧طلب اجمللس يف قراره       -٢٠

 ، والـدول  ،تنظم، يف إطار اجمللس، مشاورة تستغرق يومني وتضم املمثل اخلاص لألمني العام           
 ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمـات غـري             ،وممثلي قطاع األعمال  

ثلو ضحايا االنتهاكات املرتكبة من قبل الشركات، بغية مناقشة سبل ووسـائل            احلكومية ومم 
تفعيل إطار قطاع األعمال وحقوق اإلنسان، وأن تقدم تقريراً عن االجتماع إىل اجمللس، وفقاً       

 ٦ و ٥جمللس تقريرا املفوضية عن املشاورة اليت جرت يـومي          وسيعرض على ا  . لربنامج عمله 
  ). أدناه٢٨انظر أيضاً الفقرة  ()Add.1 و(A/HRC/14/29 )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلدان كافة    
 إىل املفوضة السامية أن تواصل إعداد وتقدمي تقريـر          ١٠/١طلب اجمللس يف قراره       -٢١

ة والثقافية يف البلـدان     سنوي إىل اجمللس حول مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعي        
انظر أيـضاً الفقـرة      ((A/HRC/14/33) على اجمللس تقرير املفوضة السامية       وسيعرض. كافة
  ).أدناه ٣٤

  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث    
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن آخـر            ١٠/٢طلب اجمللس يف قراره       -٢٢

ت والتحديات واملمارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان يف إقامة العـدل، مبـا يف      التطورا
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ذلك قضاء األحداث، وظروف النساء احملتجزات وأطفاهلن، ويف األنشطة اليت تضطلع هبـا             
. (A/HRC/14/34) على اجمللس تقرير األمـني العـام         وسيعرض. منظومة األمم املتحدة ككل   

أيضاً إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس تقريراً عن تنفيـذ            وطلب اجمللس يف هذا القرار      
انظر أيـضاً   () Add.1و (A/HRC/14/35 املفوضة السامية    ا على اجمللس تقرير   وسيعرض. القرار

  ). أدناه٤٠الفقرة 

  حق الشعوب يف السلم    
رتـه   إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللـس يف دو          ١١/٤طلب اجمللس يف قراره       -٢٣

الرابعة عشرة تقريراً عن النتائج اليت أسفرت عنها حلقة العمل املعنية حبق الشعوب يف السلم               
وسينظر اجمللس يف تقريـر املفوضـة الـسامية         ). ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦-١٥(

(A/HRC/14/38))  أدناه٤٥انظر أيضاً الفقرة .(  

  ا، وحقوق اإلنسان الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منه    
أن  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         ١١/٨طلب اجمللس يف قراره       -٢٤
 دراسة مواضيعية عن الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان، تعد

نظمة األمم  وم، وصندوق األمم املتحدة للسكان    ، ومنظمة الصحة العاملية   ،بالتشاور مع الدول  
 تشمل هذه الدراسة    وأن ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني،      ، والبنك الدويل  ،املتحدة للطفولة 

حتديد أبعاد حقوق اإلنسان املتعلقة بالوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منـها يف              
ن منظومـة   لمبادرات واألنشطة اليت جتري ضم    لاإلطار القانوين الدويل القائم؛ وعرضاً عاماً       

األمم املتحدة للتصدي جلميع أسباب هذه الوفيات واألمراض، وحتديد الكيفية اليت ميكن هبا             
للمجلس أن يضيف قيمة للمبادرات القائمة عن طريق حتليل هذه املسألة من زاوية حقـوق               
اإلنسان، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل حتقيق هدف حتسني صحة األم املندرج يف األهداف               

منائية لأللفية، واخليارات املوصى هبا من أجل إجراء معاجلة أفضل يف منظومة األمم املتحدة              اإل
. عد حقوق اإلنسان املتعلق بالوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقايـة منـها            بأسرها لبُ 

 انظر ((A/HRC/14/39)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية عن هذه الدراسة املواضيعية           
  ). أدناه٣٥أيضاً الفقرة 

ودعا اجمللس أيضاً، يف القرار املذكور أعاله، املفوضية السامية ومنظمة الصحة العاملية       -٢٥
وصندوق األمم املتحدة للسكان واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف التمتـع بـأعلى                

ـ          ميكن بلوغه مستوى   اعلي جيـري يف     من الصحة البدنية والعقلية إىل املشاركة يف حوار تف
  ).انظر املرفق(اجمللس بشأن الدراسة 
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  حاالت الرتاع املسلحمحاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف     
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل أن          ١٢/٥دعا اجمللس يف قراره       -٢٦

ـ  تعقد مشاورة ثانية للخرباء بشأن مسألة محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف             رتاع حاالت ال
 إىل املفوضية السامية إعداد تقرير عن نتائج املشاورة قبل انعقاد دورته الرابعة             املسلح، وطلب 

 ٣١ اجمللس تقرير عن املشاورة الثانيـة للخـرباء الـيت عقـدت يف               وسيعرض على . عشرة
  ). أدناه٤٩انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/14/40) ٢٠١٠مارس /آذار

  نسان، املدنية والـسياسية واالقتـصادية      تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإل      -٣  
  واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف   

  حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال     
عين مبـسألة حقـوق      إىل املمثل اخلاص لألمني العام امل      ٨/٧طلب اجمللس يف قراره       -٢٧

اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التوسع يف معاجلـة نطـاق              
ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام مجيع حقوق اإلنسان وتوفري توجيه حمدد لقطـاع             
األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين، وحتديد أفضل املمارسات والدروس املستخلصة بشأن          

ت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال وتبـادل هـذه املمارسـات             مسألة الشركا 
ملمثل اخلاص  وسينظر اجمللس يف تقرير ا    . والدروس وتعزيزها، وتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس      

  .(A/HRC/14/27)ي لألمني العام، جون رغ
فعيـل  عن املشاورة املتعلقـة بت حلقوق اإلنسان ويشار إىل تقريري املفوضية السامية     -٢٨

انظــر أيــضاً ) (Add.1 وA/HRC/14/29(إطــار قطــاع األعمــال وحقــوق اإلنــسان 
  ).أعاله ٢٠ الفقرة

  حق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية    
 إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل شـخص يف التمتـع            ٦/٢٩طلب اجمللس يف قراره       -٢٩

. من الصحة البدنية والعقلية أن يقدم تقريراً سـنوياً إىل اجمللـس           بأعلى مستوى ميكن بلوغه     
  ).Add.1-4 وA/HRC/14/20(ر تقارير املقرر اخلاص، آناند غروفوسينظر اجمللس يف 

  احلقوق الثقافية    
اخلبري املستقل يف جمـال     " إجراًء خاصاً جديداً عنوانه      ١٠/٢٣أنشأ اجمللس يف قراره       -٣٠

حتديد املمارسات الفضلى يف تعزيـز ومحايـة   ) أ(: د إليه الوالية التالية  وأسن "احلقوق الثقافية 
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حتديـد العقبـات     )ب( واإلقليمية والدولية؛  احلقوق الثقافية على املستويات احمللية والوطنية     
أو توصيات إىل اجمللـس     /احملتملة اليت تعوق تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وتقدمي مقترحات و         

العمل بالتعاون مع الدول من أجـل تـشجيع          )ج( تملة يف هذا الشأن؛   بشأن اإلجراءات احمل  
اعتماد تدابري على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية هبدف تعزيز ومحاية احلقوق            
الثقافية من خالل مقترحات ملموسة تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف هذا             

قة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف، بالتعاون الوثيق مـع الـدول            دراسة العال  )د( الشأن؛
واجلهات الفاعلة ذات الصلة األخرى، مبا فيها على وجه اخلصوص منظمة األمـم املتحـدة               

إدماج املنظور اجلنـساين     )  ه(احلقوق الثقافية؛     هبدف مواصلة تعزيز   ،للتربية والعلم والثقافة  
التعاون الوثيق، مع جتنب االزدواجية اليت ال مربر هلا،          )و( يف عمله؛ والنظرة إىل ذوي اإلعاقة     

مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اإلجراءات اخلاصة التابعة           
للمجلس، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة            

الً عن التعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى اليت متثل أوسع نطـاق             والعلم والثقافة، فض  
ممكن من االهتمامات واخلربات، حبسب الواليات املُسندة إليها، مبا يف ذلـك عـن طريـق           

وسينظر اجمللس يف التقريـر األول      حضور ومتابعة املؤمترات واألحداث الدولية ذات الصلة؛        
  .(A/HRC/14/36) للخبرية املستقلة، فريدة شهيد

  احلق يف التعليم    
 إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم أن يقدم يف كل            ٨/٤طلب اجمللس يف قراره       -٣١

، ١١/٦وأخذ اجمللس علماً مع التقدير، يف قـراره         . سنة تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله      
 على احلق يف التعليم للمهـاجرين    ٢٠١٠بأن املقرر اخلاص ينوي تركيز تقريره السنوي لعام         

 ر اخلاص، فرينور مونيوز فياللوبوس    وسينظر اجمللس يف تقرير املقر    . الجئني وطاليب اللجوء  وال
)A/HRC/14/25و Add.1-4.(  

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع    
 إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر  ٨/١١طلب اجمللس يف قراره       -٣٢

 تقريـري  وسينظر اجمللـس يف . نوياً عن تنفيذ ذلك القرار   املدقع أن تقدم إىل اجمللس تقريراً س      
  ).Add.1 وA/HRC/14/31( ماجدلينا سيبولفيدا كارمونا اخلبرية املستقلة، ماريا

آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية املتصلة هبا على التمتع الكامـل حبقـوق                   
   والثقافيةاإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية

 إىل اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها         ١١/٥طلب اجمللس يف قراره       -٣٣
من االلتزامات املالية املتصلة هبا على التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق               

. ا القـرار  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يقدم إىل اجمللس تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هـذ            
  ).Add.1 وA/HRC/14/21(وسينظر اجمللس يف تقريري اخلبري املستقل، سيفاس لومينا 
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  لبلدان كافةافية يف اإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق    
يشار إىل التقرير السنوي للمفوضة السامية عن مسألة إعمال احلقوق االقتـصادية              -٣٤

  .) أعاله٢١انظر الفقرة ) (A/HRC/14/33(ان كافة واالجتماعية والثقافية يف البلد

  حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان    
حبـاالت الوفيـات    يشار إىل تقرير املفوضة السامية عن الدراسة املواضيعية املتعلقة       -٣٥

انظر الفقـرة   ) (A/HRC/14/39(واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان         
  ). أعاله٢٤

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

  حرية الرأي والتعبري    
 إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية          ١٢/١٦طلب اجمللس يف قراره       -٣٦

ـ       . الرأي والتعبري أن يقدم تقريراً سنوياً إىل اجمللس        اص، وسينظر اجمللس يف تقارير املقـرر اخل
  ).Add.1-2 وA/HRC/14/23(فرانك الرو 

، حلقة نقاش حول مسألة محاية الـصحفيني        ١٣/٢٤وسيعقد اجمللس، عمالً بقراره       -٣٧
وطلب اجمللس أيضاً يف هذا القرار إىل املفوضية السامية إعداد تقرير           . حاالت الرتاع املسلح  يف  

  ). انظر املرفق(يف شكل موجز عن نتائج حلقة النقاش 

  الت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حا    
 إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق          ٨/٣طلب اجمللس يف قراراه       -٣٨

. القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن يقدم إىل اجمللس سنوياً ما يتوصل إليه من نتـائج                
  ).Add.1-9 وA/HRC/14/24(ص، فيليب ألستون وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلا

  استقالل القضاة واحملامني     
 إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني أن          ٨/٦قراره  طلب اجمللس يف      -٣٩

وطلب اجمللس أيضاً يف قـراره      . يقدم بانتظام تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمل هذا األخري         
خلاصة احلالية أن تضع ضمانات لكفالة وتعزيز استقالل القضاة، مبا يشمل        إىل املقررة ا   ١٢/٣

وسينظر . حمامي الدفاع عند االقتضاء، وذلك كضمان حلماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون          
ـ اجمللس يف تقارير املقررة اخلاصة،       يال كارينـا كنـول دي ألبـوكريكي ي سـيلفا           يربغ

)A/HRC/14/26و Add.1-2.(  
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  نسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداثحقوق اإل    
 A/HRC/14/34(يشار إىل تقارير األمني العام واملفوضة السامية عن هذا املوضـوع              -٤٠
  ). أعاله٢٢انظر الفقرة ) (Add.1 وA/HRC/14/35و

  الشعوب وحقوق فئات حمددة من اجلماعات واألفرادحقوق   -جيم  

  بهالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواق    
 إىل املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه          ٧/٢٤طلب اجمللس يف قراره       -٤١

وسينظر اجمللـس يف تقـارير     . وعواقبه أن تقدم تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي         
  ).Add.1-3 وA/HRC/14/22(املقررة اخلاصة، رشيدة ماجنو 

  حقوق اإلنسان للمهاجرين    
 إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن         ٨/١٠جمللس يف قراره    طلب ا   -٤٢

وطلب اجمللس أيضاً   . يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً لربنامج العمل السنوي هلذا األخري          
ت اخلاصـة األخـرى      إىل املقرر اخلاص واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءا        ٩/٥يف قراره   

 اهتمام خاص حباالت االحتجاز التعـسفي  إيالء السامية حلقوق اإلنسان ةللمجلس، واملفوض 
للمهاجرين، وخباصة احتجاز األطفال واملراهقني واملهاجرين، وشجع املقرر اخلـاص علـى            
مواصلة استكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة أمام احلماية الكاملـة            

 مبا يف ذلك اجلهود الوطنية والدولية ملكافحة االجتـار          والفعلية حلقوق اإلنسان للمهاجرين،   
باألشخاص وهتريب املهاجرين، من أجل الوصول إىل فهم أفضل هلـذه الظـاهرة وجتنـب               

املقـرر  وسينظر اجمللس يف تقـارير      . املمارسات اليت قد تنتهك حقوق اإلنسان للمهاجرين      
  ).Add.1-5 وA/HRC/14/30 (اخلاص، خورخيه بوستامانتة

  الجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالا    
 إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما         ٨/١٢طلب اجمللس يف قراره       -٤٣

وسينظر اجمللس يف   . النساء واألطفال، أن يقدم سنوياً إىل اجمللس تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار           
  ).Add.1-5 وA/HRC/14/32(تقارير املقرر اخلاص 

، حلقة نقاش لـتمكني ضـحايا االجتـار         ١٣/١١٧وسيعقد اجمللس، عمالً مبقرره       -٤٤
باألشخاص من إمساع صوهتم، مع إيالء االعتبار الواجب للراحة النفسية للضحايا املعنـيني،             
وذلك بغية تعزيز األمهية احملورية اليت يكتسيها ما هلم من حقوق اإلنسان ومن احتياجـات،               

توصيات يف سياق حتديد اإلجراءات الراميـة إىل        يقدمونه من   ان ما   على أن توضع يف احلسب    
  ).انظر املرفق. (مكافحة االجتار بالبشر
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  حق الشعوب يف السلم    
يشار إىل تقرير املفوضة السامية عن حصيلة حلقة العمل املتعلقة حبق الـشعوب يف                -٤٥

  ). أعاله٢٣انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/14/38(السلم 

  حلقوق اإلنسان املواضيعية والقضاياترابط بني حقوق اإلنسان ال  -دال   

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    
 إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       ١٠/١٥طلب اجمللس يف قراره       -٤٦

 والتدابري القانونية   لممارسات اجليدة املتعلقة باألطر   ياق مكافحة اإلرهاب إعداد جتميع ل     يف س 
واملؤسسية اليت تضمن احترام وكاالت االستخبارات حلقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة             

وأسـف اجمللـس، يف قـراره       . اإلرهاب واملمارسات املتعلقة بالرقابة على تلك الوكاالت      
، ألن املقرر اخلاص مل يقدم التجميع السالف الذكر وبالتايل، كرر الطلبات املوجهة             ١٣/٢٦

إىل املقرر اخلاص أن يقدم التجميع إىل اجمللس يف أجل أقصاه الدورة اخلامسة عشرة للمجلس، 
وسيعرض على اجمللس التجميع الوارد يف تقرير املقرر اخلاص، مـارتن           .  من األمانة  مبساعدة

  ).A/HRC/14/46( نيشاين

  املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري    
 وأالعقوبة القاسـية     وأ املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة        قدم املقرر اخلاص    -٤٧

املهينة، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           وأالالإنسانية  
يف سياق مكافحة اإلرهاب، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، والفريق العامل املعين            

مـشتركة  لقسري أو غري الطوعي إىل الدورة الثالثة عشرة للمجلس دراسة     حباالت االختفاء ا  
ما يتصل باالحتجـاز الـسري يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب             عن املمارسات العاملية في   

)A/HRC/13/42 .(  قرر اجمللس إرجاء النظر يف الدراسـة املـشتركة إىل           ،ويف الدورة نفسها 
  . الدورة الرابعة عشرة

  ل املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنساناآلثار الضارة لنق    
 أن يعقد حلقة نقاش حول هذا املوضوع يف دورتـه           ١٢/١٨قرر اجمللس يف قراره       -٤٨

الثالثة عشرة، مبشاركة عادلة، من حيث التوزيع اجلغرايف واجلنس، للخرباء وممثلـي اجملتمـع          
ألعمال املقبلة للمقرر اخلاص بشأن اآلثار الـضارة        املدين ذوي الصلة، بغية توفري معلومات ل      

وتقـرر، يف   . لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنـسان          
فربايـر  / شـباط  ١٨االجتماع التنظيمي بشأن الدورة الثالثة عشرة للمجلس، الذي عقد يف           

  ). انظر املرفق(، أن تعقد حلقة النقاش يف الدورة الرابعة عشرة ٢٠١٠
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  محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف حاالت الرتاع املسلح    
يشار إىل التقرير عن نتائج املشاورة الثانية للخرباء بشأن مسألة محاية حقوق اإلنسان      -٤٩

  ). أعاله٢٦انظر أيضاً الفقرة ) (A/HRC/14/40(للمدنيني يف حاالت الرتاع املسلح 

  يت تتطلب اهتمام اجمللس هبا حاالت حقوق اإلنسان ال  - ٤  

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان    
، إنشاء والية اخلبري املستقل املعـين حبالـة حقـوق           ١١/١٠قرر اجمللس، يف قراره       -٥٠

اإلنسان يف السودان لفترة سنة واحدة للنهوض بالوالية واملسؤوليات املبينة يف قرارات اجمللس             
 اخلبري املستقل التواصل مع حمافـل حقـوق         ، وطلب إىل  ٩/١٧ و ٧/١٦ و ٦/٣٥ و ٦/٣٤

اإلنسان املنشأة حديثاً يف السودان ومع فروع حقوق اإلنسان لالحتاد األفريقي وبعثة األمـم              
 وتقـدمي املتحدة يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور،             

وسينظر اجمللس يف تقريـري اخلـبري       . عشرة فيه خالل دورته الرابعة      لينظر إىل اجمللس    تقرير
  ).Add.1 وA/HRC/14/41(املستقل حممد شندي عثمان 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ٥  

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  -ألف   
  األشخاص املفقودون

 إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان أن     ١٢/١١٧طلب اجمللس يف مقرره       -٥١
إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة دراسة عن أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق مبـسألة      تقدم  

  ).A/HRC/14/42(وستعرض دراسة اللجنة االستشارية على اجمللس . األشخاص املفقودين

  إجراء تقدمي الشكاوى  -باء   
، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الـوارد يف الفـرع           ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٥٢
، طلب إىل الفريق العامل     ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   . لرابع من مرفق ذلك القرار    ا

املعين باحلاالت أن يقوم، بناء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامـل املعـين               
وق بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موث           

هبا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصـيات بـشأن اإلجـراء               
  .اختاذه الواجب
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 ١٦ إىل   ١٢وعقد الفريق العامل املعين بالبالغات دورته السادسة يف الفتـرة مـن               -٥٣
 ٢١وسيعقد الفريق العامل املعين باحلاالت دورته القادمة يف الفترة من           . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  . ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥إىل 

  االستعراض الدوري الشامل  -٦  
، آلية االستعراض الدوري الشامل على النحو الوارد يف         ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٥٤

وقد عقد الفريق العامل املعين باالستعـراض الـدوري        . الفرع األول من مرفق ذلك القرار     
وسينظر اجمللس،  . ٢٠١٠فرباير  /  شباط ١٩   إىل ٨الشامـل دورته السابعـة يف الفترة من       

قطـر،  : ستعراض البلدان التاليـة ويعتمـدها     يف دورته الرابعة عشرة، يف النتائج النهائية ال       
يطاليا، السلفادور، غامبيا، بوليفيا، فيجي، سان مارينو، كازاخستان، أنغـوال،          نيكاراغوا، إ 

انظـر  ( واهلرسـك    ، مصر، البوسـنة   ، العراق، سلوفينيا  مجهورية إيران اإلسالمية، مدغشقر   
A/HRC/12/50،املرفق السادس .(  

 ببيان الرئيس بشأن طرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل،           وعمالً  -٥٥
، فإن تقرير الفريق العامل، إضافة إىل آراء الدولة ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٩الذي ووفق عليه يف     

 االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا وإىلنتاجات، أو االست/موضع االستعراض يف التوصيات و    
الدولة موضع االستعراض والردود اليت قدمتها هذه الدولة، قبل اعتماد اجمللـس للنتـائج يف               
اجللسة العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كاٍف أثناء احلوار التفـاعلي يف                

ليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامـة باختـاذ         الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض، ا     
درج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء اليت تعرب عنها          فق أيضاً على أن يُ    واتُّ. مقرر موحد 

الدولة موضع االستعراض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الدول األعضاء والدول اليت تتمتع            
العامة املقدمة من أصـحاب املـصلحة ذوي        مبركز املراقب يف اجمللس، فضالً عن التعليقات        

  .الصلة اآلخرين، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

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

  ١٩٦٧املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام     
 دورته الثالثة عشرة أن ينظر يف دورته الرابعة عشرة يف تقرير املقـرر              قرر اجمللس يف    -٥٦

، املقدم إىل   ١٩٦٧اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام            
ويعرض على اجمللـس تقريـر املقـرر اخلـاص، ريتـشارد فولـك              . الدورة الثالثة عشرة  

(A/HRC/13/53).  
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متابعة تقرير بعثة األمم املتحـدة الدوليـة        " املعنون   ١٣/٩ قراره   طلب اجمللس يف  و  -٥٧
، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقّدم        "املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة      

وسيعرض التقرير املرحلي على    . يف دورته الرابعة عشرة تقريراً مرحلياً عن تنفيذ ذلك القرار         
  .(A/HRC/14/37)اجمللس 

  متابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

   على نطاق منظومة األمم املتحدةللمرأةإدماج حقوق اإلنسان     
 أن خيصص يف ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠قرر اجمللس يف قراره       -٥٨

 مسألة برنامج عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة
بـل الـدول وأصـحاب    حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قِ         

ومن املقرر أن   . املصلحة اآلخرين للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء         
يعقد اجمللس مناقشة ملدة يوم كامل بشأن حقوق اإلنسان للمرأة يف دورته الرابعـة عـشرة                

  ).املرفق انظر(

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -٩  
  إعالن وبرنامج عمل ديربان متابعة وتنفيذ: أشكال التعصب

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب    
املعين  إىل املقرر اخلاص ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٤طلب اجمللس يف قراره       -٥٩

باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب            
ـ وسينظر اجمللس يف  . أن يقّدم تقارير منتظمة إىل اجمللس      اي،  تقارير املقرر اخلاص، جيتو ميوغ

  ).Add.1-3 و(A/HRC/14/43 ٧/٣٤املقدمة عمالً بقرار اجمللس 
عدم جـواز   " املعنون   ٦٣/١٦٢ املقرر اخلاص، يف القرار      وطلبت اجلمعية العامة إىل     -٦٠

ممارسات معّينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة             
 أن يعّد تقارير عن تنفيذ هذا القرار استناداً إىل اآلراء       ،"األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
، لتقـدميها إىل    ٢٠٠٥/٥ اإلنسان الوارد يف القـرار       اليت يتم مجعها وفقاً لطلب جلنة حقوق      

وسيعرض على اجمللـس  . اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان   
 انظـر   .(A/64/295)تقرير املقرر اخلاص املقدم إىل الدورة الرابعة والستني للجمعية العامـة            

  .(A/HRC/14/45)األمانة املذكرة اليت أعدهتا 
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  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  ييتحالة حقوق اإلنسان يف ها    
ملعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف        اخلبري املستقل ا   ،٩/١ يف بيان الرئيس     ،دعا اجمللس   -٦١
وسينظر اجمللـس يف    . يت إىل تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمل هذا األخري           هاي

  .(A/HRC/14/44)شيل فورست تقرير اخلبري املستقل، مي
إلنـسان  الدعم املقدم من جملس حقوق ا   " املعنون   ١٣/١-إيف القرار د  ودعا اجمللس،     -٦٢

هنج قائم على حقـوق    : ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢يت بعد زلزال    إىل عملية التعايف يف هاي    
اإلنسان إىل ة حلقوق الذي اعتمده يف دورته االستثنائية الثالثة عشرة، املفوضة السامي  " اإلنسان

ييت يف حتديد جماالت التعاون واملساعدة التقنية، باالستناد إىل اخلربات          التعاون مع حكومة ها   
اليت توفرها منظومة األمم املتحدة ووجودها امليداين، وال سيما املفوضية الـسامية حلقـوق              

ات يف هذا الصدد إىل اإلنسان، بالتعاون مع املكلفني باإلجراءات اخلاصة، هبدف تقدمي مقترح 
وستقدم املفوضة السامية معلومات بشأن هذه      . جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة      

  .املسألة خالل الدورة الرابعة عشرة
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  رفقامل

األفرقة واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق              
  اإلنسان
 املقرر/القرار املناقشات/األفرقة

٣٠ / ٦   
                                           إدماج حقوق اإلنسان للمرأة علـى نطـاق        

                   منظومة األمم املتحدة

 
مناقشة سنوية ملدة يوم واحـد بـشأن          

 حقوق اإلنسان للمرأة

١١/٨ 
حاالت الوفيات واألمراض النفاسـية الـيت       

 ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان

 
     فريق

١٨ /  ١٢   
                                                اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات      

                           رة على التمتع حبقوق اإلنسان           السمية واخلط

 
     فريق

٢٤ /  ١٣   
                                محاية الصحفيني يف حاالت الرتاع املسلح

 
     فريق

١١٧ /  ١٣    
                                   االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال

 
     فريق

        

 


