
(A)   GE.10-15393    250810    260810 

  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة اخلامسةالدورة 

   من جدول األعمال١البند 
 املسائل التنظيمية واإلجرائية

شروح جدول أعمال الدورة اخلامسة عـشـرة جمللــس             
  حقوق اإلنسان

  *كرة من األمني العاممذ    

  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/15/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

11 August 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/15/1 

GE.10-15393 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١٠-١  .................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ١  
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضـية             - ٢  

  ٥   ٣١-١١  ....................................................... واألمني العامالسامية

ية واالقتصادية واالجتماعيـة    تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياس        - ٣  
  ٩  ٥٥-٣٢  .........................................والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  ٩  ٣٤-٣٢  ............................. واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية  - ألف     
  ١٠  ٣٧-٣٥  ...........................................احلقوق املدنية والسياسية  -باء      
  ١٠  ٣٩-٣٨  .....................................................احلق يف التنمية  - جيم     
  ١٠  ٤٧-٤٠  ...........اعات واألفرادحقوق الشعوب وحقوق فئات حمددة من اجلم  -دال      
  ١١  ٥٥-٤٨  .........الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -هاء      
  ١٣  ٥٦  ..........................حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  - ٤  

  ١٣  ٦٠-٥٧  ..............................................هيئات وآليات حقوق اإلنسان  - ٥  
  ١٣  ٥٧  .............................اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  - ألف     
  ١٣  ٥٩-٥٨  ...........................آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية  -باء      
  ١٤  ٦٠  .........................................اجتماع اإلجراءات اخلاصة  - جيم     
  ١٤  ٦٢-٦١  ................................................االستعراض الدوري الشامل  - ٦  

  ١٤  ٦٥-٦٣  ...............حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى  - ٧  

  ١٥  ٦٦  ......................................نامتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيي  - ٨  

: العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب  - ٩  
  ١٥  ٧٠-٦٧  ....................................متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  ١٦  ٧٦-٧١  ..............................................املساعدة التقنية وبناء القدرات  - ١٠  
  املرفق

 ١٨    ..........إلنساناألفرقة واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق ا  



A/HRC/15/1 

3 GE.10-15393 

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١  

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة    
 يف  ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢١وفقاً لربنامج العمل السنوي الذي مت النظر فيه يف            -١

االجتماع التنظيمي للجولة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان، يعقد اجمللس دورتـه اخلامـسة             
 يف مكتب األمـم     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١تمرب إىل   سب/ أيلول ١٣عشرة يف الفترة من     
  .املتحدة يف جنيف

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

  .٢٠١٠أغسطس / آب٣٠عشرة يف 

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

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

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

؛ أنغـوال   )٢٠١٣ (إكـوادور ؛  )٢٠١٣ (إسـبانيا ؛  )٢٠١٢(؛ األردن   )٢٠١١(األرجنتني  
؛ )٢٠١١(؛ باكستان   )٢٠١١(؛ أوكرانيا   )٢٠١٣(؛ أوغندا   )٢٠١٢(؛ أوروغواي   )٢٠١٣(

؛ بوركينا فاسو   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(؛ الربازيل   )٢٠١١(البحرين  
؛ مجهوريـة   )٢٠١٣ (اجلماهريية العربية الليبية  ؛  )٢٠١٣ (تايلند؛  )٢٠١٣ (بولندا؛  )٢٠١١(

؛ سلوفاكيا  )٢٠١١(؛ زامبيا   )٢٠١٢(؛ جيبويت   )٢٠١٣ (مجهورية مولدوفا ؛  )٢٠١١(كوريا  
؛ غابون  )٢٠١٢(؛ الصني   )٢٠١١(؛ شيلي   )٢٠١٣ (سويسرا؛  )٢٠١٢(؛ السنغال   )٢٠١١(
؛ قريغيزستان  )٢٠١٣(؛ قطر   )٢٠١١(؛ فرنسا   )٢٠١٣ (غواتيماال؛  )٢٠١١(؛ غانا   )٢٠١١(
؛ )٢٠١٢(املكـسيك    ؛)٢٠١٣ (ماليزيـا ؛  )٢٠١٢(؛ كوبا   )٢٠١٢(؛ الكامريون   )٢٠١٢(

؛ اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        )٢٠١٢(؛ اململكة العربية السعودية     )٢٠١٣ (ملديف
 ؛)٢٠١٢(؛ نيجرييـا    )٢٠١٢(؛ النرويج   )٢٠١٢(؛ موريشيوس   )٢٠١١(الشمالية   وآيرلندا
  ). ٢٠١١(؛ اليابان )٢٠١٢(كية ؛ الواليات املتحدة األمري)٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٢(هنغاريا 

__________ 

 .يف السنة املبينة بني قوسنيتنتهي عضوية كل دولة  )١(
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  مكتب جملس حقوق اإلنسان    
: ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٨فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لسنته اخلامسة، حىت           -٥

سـيمنتو  أركاجنو ماريا دو نا   : ؛ نواب الرئيس  )تايلند(سيهاساك فوانغكيتكييو   : رئيس اجمللس 
؛ ونائب الـرئيس    )سلوفاكيا(، فيدور روسوشا    )كوبا(، رودولفو رييس رودريغيس     )أنغوال(

  ).النرويج(هانسن  - بينيت آجنيل: واملقرر

  برنامج العمل السنوي    
من النظام الداخلي جملس حقوق اإلنسان، الوارد يف الفرع السابع          ) أ(٨وفقاً للمادة     -٦

النظر يف برنامج العمل السنوي لـسنة اجمللـس اخلتاميـة يف         ، مت   ٥/١من مرفق قرار اجمللس     
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢١االجتماع التنظيمي املعقود يف 

  اختيار املكلفني بواليات وتعيينهم    
 وللـشروط املبينـة يف مقـرر        ٥/١ من مرفـق قـرار اجمللـس         ٤٧وفقاً للفقرة     -٧

 وماريـا   ،)فنلنـدا (انو هيمانن   ، سيقترح الفريق االستشاري، املكون من ه      ٦/١٠٢ اجمللس
، )اهلنـد (، وغوبيناتـان أشـامكوالنغار      )بنمـا (، وألفارو نافارو برين     )رومانيا(سيوبانو  

، على رئيس اجمللس قائمة باملرشحني الثنني من الواليات ينبغـي           )زامبيا(ودارلينغتون موايب   
عين مبـسألة التعـذيب   املقرر اخلاص امل (تعيني من يكلفون هبما خالل الدورة اخلامسة عشرة         

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعـين               
  ). حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

، ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -٨
. اإلجراءات اخلاصة لدى موافقة اجمللس عليه الحقاً      سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار       

  . وسيعني املكلفون بواليات املعنيون قبل هناية الدورة اخلامسة عشرة

  االعتداءات اخلطرية للقوات اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية    
 أجـل   أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق مـن    ١٤/١قرر اجمللس يف قراره       -٩

التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل              
كما  .حلقوق اإلنسان، الناشئة عن االعتداءات اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية          
لـيهم  قرر تكليف الرئيس بتعيني أعضاء بعثة تقصي احلقائق املذكورة أعاله، الذين يتعني ع            

     / متـوز ٢٣ويف .  مبا سيتوصلون إليه من اسـتنتاجات إبالغ اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة  
   فيليـبس،   - هودسـون . ، أعلن رئيس جملس حقوق اإلنسان تعيني كارل ت        ٢٠١٠يوليه  

وسيعرض . والسري ديزموند دي سيلفا وماري شانثي ديريام يف البعثة الدولية لتقصي احلقائق           
  ). A/HRC/15/21(البعثة على اجمللس تقرير هذه 
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  تقرير الدورة     
. سيعرض على اجمللس يف هناية دورته مشروع تقرير يعده املقرر من أجل اعتمـاده               -١٠

وسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت يعتمدها اجمللس، وبيانات الرئيس، فـضالً عـن             
  .عشرةملخص فين للمداوالت اليت جرت أثناء الدورة اخلامسة 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير           -٢  
  املفوضية السامية واألمني العام

تقدم كافة تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية الـسامية            -١١
 للنقـاش طـوال      من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً       ٢واألمني العام يف إطار البند      

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

عمـل وأداء جملـس      ُيعىن باستعراض الذي  فتوح العضوية   املعامل  الدويل  الكومي  احلفريق  ال    
  انحقوق اإلنس

إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عـشرة             اجمللس  طلب    -١٢
وسيعكف اجمللـس علـى     . بشأن كيفية حتسني خدمات املؤمترات واألمانة املتاحة للمجلس       

  ). A/HRC/15/17(دراسة تقرير األمني العام 

  مسألة عقوبة اإلعدام    
، سينظر اجمللس   ٢٠٠٥/٥٩ر جلنة حقوق اإلنسان      وقرا ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      -١٣

انظـر   ((A/HRC/15/19)يف تقرير األمني العام بشأن مسألة عقوبة اإلعدام الوارد يف الوثيقة            
  ). أدناه٤٨أيضاً الفقرة 

  احلق يف التنمية    
تقريرا مؤقتا إىل   األمني العام أن يقدم      إىل   ٦٤/١٧٢طلبت اجلمعية العامة يف قرارها        -١٤

وسينظر اجمللس يف التقرير املوحد املقـدم مـن         . قوق اإلنسان عن تنفيذ هذا القرار      ح جملس
   ). أدناه٣٩انظر أيضا الفقرة ( )A/HRC/15/24(األمني العام واملفوضة السامية 

  احلق يف معرفة احلقيقة    
أن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        إىل   ٩/١١طلب اجمللس يف قراره       -١٥
د تقريراً تقدمه إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، تتناول فيه استخدام اخلرباء الشرعيني               تع

ات وأفضل املمارسات يف    يف حالة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان هبدف حتديد االجتاه        
أن تلـتمس مـن الـدول        ١٠/٢٦يف قراره   املفوضية السامية   طلب إىل   ، كما   هذا الصدد 
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ية الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن املمارسات الفـضلى يف           واملنظمات احلكوم 
جمال استخدام علم الطب الشرعي الوراثي يف حتديد هوية ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق             
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بغية النظر يف إمكانية صياغة دليل ميكن االسترشاد بـه يف               

الوراثي، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، القيام طوعاً بإنشاء وتـشغيل  تطبيق علم الطب الشرعي   
وسـينظر اجمللـس يف تقريـر املفوضـية الـسامية           .  للمواد الوراثية بضمانات مناسبة    بنوك

)A/HRC/15/26) (ًأدناه٣٦ الفقرة انظر أيضا .(  
 ريـر سامية حلقوق اإلنسان إعداد تق     إىل املفوضية ال   ١٢/١٢ اجمللس يف قراره     طلب  -١٦

بشأن الربامج والتدابري األخرى حلماية الشهود اليت يتم تنفيذها يف إطار اإلجراءات اجلنائيـة              
املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،          

مبادئ بغية البّت يف احلاجة لوضع معايري مشتركة وتعزيز أفضل املمارسات اليت ستستخدم ك            
توجيهية للدول يف محاية الشهود وسواهم من املعنيني بتوفري التعاون يف احملاكمات املتـصلة              

وسينظر . باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل 
  ). أدناه٣٧انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/33(اجمللس يف تقرير املفوضية السامية 

  الجتار باألشخاصا    
 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريـرا          ١١/٣طلب اجمللس يف قراره       -١٧

القائمة يف جمال تطوير تـصد   عن وقائع احللقة الدراسية الرامية إىل حتديد الفرص والتحديات          
وسيعرض تقرير املفوضية الـسامية علـى اجمللـس         . وق لالجتار باألشخاص  قائم على احلق  

)A/HRC/15/27) ( أدناه٤٣انظر أيضا الفقرة .(  

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن      ١٢/٤طلب اجمللس، يف قراره       -١٨

، وذلـك   للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان     لمرحلة الثانية للربنامج العاملي      ل تعد خطة عمل  
ون مع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، وال سيما اليونسكو واملنظمـات غـري              بالتعا

. احلكومية والتشاور مع الدول هبذا الشأن، وتقدمي اخلطة إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة             
  ). أدناه٥٢انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/28(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية 

  ان لألطفالاهلجرة وحقوق اإلنس    
 املفوضية السامية أن ُتعد دراسة عن التحديات وأفضل         إىل ١٢/٦طلب اجمللس يف قراره       -١٩

املمارسات يف جمال تنفيذ اإلطار الدويل حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة، وذلك بالتشاور              
مع املـدين   مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة مبن فيهم الدول واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملت           

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وطلب إتاحة الدراسة على املوقع اإللكتـروين للمفوضـية             
  ).  أدناه٤٢ الفقرة انظر أيضاً(للمجلس ) A/HRC/15/29(وقد أُتيحت الدراسة  .السامية
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  حقوق الطفل    
مل املفتـوح   الفريق العا " املعنون   ١٣/٣طلب اجمللس إىل املفوضية السامية يف قراره          -٢٠

العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي             
 املوجودة  للبالغاتموجز مقارن   املتعلق بوضع    تقرير األمني العام   استكمال ونشر    "البالغات

وإلجراءات وممارسات التحقيقات مبوجب الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان ويف إطـار             
وستعرض على اجمللـس    .  وتقدميه إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة       ة األمم املتحدة  منظوم

مذكرة من إعداد املفوضة السامية حتيل فيهـا تقريـر األمـني العـام املـذكور أعـاله                  
)A/HRC/15/49.(  

  لشعوب األصليةحقوق اإلنسان وا    
ر سنوي إىل اجمللـس      تقدمي تقري   إىل املفوضة السامية   ١٢/١٣طلب اجمللس يف قراره       -٢١

عن حقوق الشعوب األصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عن أنشطة             
ميدانياً والـيت   وهيئات وآليات حقوق اإلنسان واألنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف املقرر            

ويف تسهم يف تعزيز واحترام أحكام إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية               
وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة     . فعالية هذا اإلعالن  التطبيق الكامل هلذه األحكام، ومتابعة      

  ). أدناه٤٥انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/34(السامية 
كما طلب إىل املفوضية يف القرار ذاته أن تقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة                 -٢٢

 للسكان ة املترتبة على إجراء تغيري يف والية صندوق التربعات تفصيلية حتدد اآلثار العملي   وثيقة  
  ).  أدناه٤٦انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/38(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية . األصليني

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلقليمية لالترتيبات     
حلقوق اإلنسان أن ة األمم املتحدة السامية ي مفوضإىل ١٢/١٥طلب اجمللس يف قراره   -٢٣

تعقد بصورة منتظمة حلقة عمل بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأن             
 بغية مواصـلة تقاسـم   ٢٠١٠تدعو إىل عقد حلقة العمل القادمة يف النصف األول من عام         

 املعلومات وتقدمي مقترحات ملموسة بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون بني األمم املتحـدة            
دورته اخلامـسة   يف   كما طلب إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس تقريراً        . والترتيبات اإلقليمية 

تعزيز التعاون بـني آليـات      "عشرة عن املناقشات اليت جرت يف حلقة العمل الدولية بشأن           
. ٢٠١٠مـايو   / أيار ٤ و ٣ اليت عقدت يف جنيف يومي       "حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية   

   ). أدناه٥٤ الفقرة انظر أيضاً) (A/HRC/15/39(جمللس تقرير املفوضة السامية وسيقدم إىل ا

  القضاء على التمييز ضد املرأة    
وتقدم إليـه يف دورتـه      إىل املفوضة السامية أن ُتعّد       ١٢/١٧اجمللس يف قراره    طلب    -٢٤

عن كيفية تناول   دراسة مواضيعية عن التمييز ضد املرأة، يف القانون واملمارسة، و         اخلامسة عشرة   
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هذه املسألة يف منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بأكملها، وذلك بالتشاور مـع الـدول               
وهيئات وآليات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك جلنة القضاء على              

املعـين  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والوكاالت املشمولة بكيان األمم املتحـدة املركـب              
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة باملوضوع،            

وتـرد هـذه    . مع مراعاة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، وخباصة من جانب جلنة وضع املرأة            
  ).دناه أ٤٠ الفقرة انظر أيضاً (A/HRC/15/40الدراسة اليت أعدهتا املفوضية السامية يف الوثيقة 

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد    
 إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس، يف دورته اخلامـسة            ١٢/٢٢ اجمللس يف قراره     طلب  -٢٥

عشرة، تقريراً حتليلياً عن تأثري التدابري القسرية املّتخذة من جانب واحد علـى التمتـع حبقـوق                 
  ). أدناه٥٥انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/43(لس يف تقرير األمني العام وسينظر اجمل. اإلنسان

  حقوق األشخـاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية    
 إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير سـنوي إىل اجمللـس           ١٣/١٢ اجمللس يف قراره     طلب  -٢٦

لة يف هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم         يتضمن معلومات عن التطورات ذات الص     
املتحدة، وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف املقر ويف امليدان لإلسهام يف تعزيز واحترام               

. أحكام إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة              
  ). أدناه٤٧انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/42(لسامية وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة ا

   محاية الصحفيني يف حاالت الرتاع املسلح    
إعداد تقرير عـن نتـائج حلقـة        السامية   إىل املفوضية    ١٣/٢٤اجمللس يف قراره    طلب    -٢٧

بشأن محاية الصحفيني يف حاالت الرتاع املسلح اليت ُعقـدت خـالل الـدورة الرابعـة          النقاش
انظـر أيـضا    ) (A/HRC/15/54(وسيعرض تقرير املفوضة السامية على اجمللس       . مجلسلل عشرة
  ). أدناه٣٥الفقرة 

  لإلجراءات اخلاصة  عشراالجتماع السابع    
 حتيل مبقتضاها   املفوضة السامية ، يف مذكرة من     ٢/١٠٢ هعمالً مبقرر سينظر اجمللس،     -٢٨

املمثلني، اخلرباء املستقلني ورؤساء    /اصني عشر للمقررين اخل   إىل اجمللس تقرير االجتماع السابع    
  ). أدناه٦٠انظر أيضاً الفقرة  (A/HRC/15/44)(لإلجراءات اخلاصة األفرقة العاملة 

   السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي    
إىل األمني العام أن يتيح للمجلس، يف دورته اخلامـسة           ١٤/١٦اجمللس يف قراره    طلب    -٢٩

 والذي يتضمن مقترحـات   ٦٤/١٦٩دم إىل اجلمعية العامة عمالً بقرار اجلمعية        عشرة، تقريره املق  
وسيعرض على اجمللس تقريـر     . تعلقة باملنحدرين من أصل أفريقي    لوضع برنامج عمل لألنشطة امل    

  ). أدناه٧٠ الفقرة انظر أيضاً( )A/HRC/15/18(األمني العام 
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    كمبوديات االستشارية والتعاون التقين يفاخلدما    
إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس يف دورتـه             ١٢/٢٥اجمللس يف قراره    طلب    -٣٠

اخلامسة عشرة تقريراً عن دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف              
وسينظر اجمللس يف   . جمال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         

  ).  أدناه٧٤انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/47(لعام تقرير األمني ا

   التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
أن  السامية حلقوق اإلنـسان   األمم املتحدةفوضةمإىل  ١٤/٨اجمللس يف قراره   طلب  -٣١
 املتعلقةالسنوية  حلقة العمل   عن استنتاجات     إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة      تقريراً تقدم

 اليت عقدت    يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،     ومحايتها اإلنسانتعزيز حقوق   لالتعاون اإلقليمي   ب
وسيعرض تقرير املفوضية السامية    . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣ إىل   ٢١يف بانكوك يف الفترة من      

   ).أدناه ٧٦انظر أيضا الفقرة ) (A/HRC/15/39(على اجمللس 

 واالقتصاديـة تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيـة        -٣  
   والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع    
 إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقـوق اإلنـسان          ١٢/١٩طلب اجمللس يف قراره       -٣٢

والفقر املدقع أن تقدم تقريرا مرحليا يعرض توصياهتا املتعلقة بكيفية حتسني مشروع املبـادئ              
وسينظر اجمللس يف تقرير اخلـبرية املـستقلة،        . التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     

  ).A/HRC/15/41(ا ماجدالينا سيبولفيدا السيدة ماري

   احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي    
اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامـات حقـوق         إىل   ١٢/٨طلب اجمللس يف قراره       -٣٣

اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي أن تقـدم              
الـسيدة  وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبرية املـستقلة،        .  لربنامج عمل اجمللس   قاً وف  سنوياً تقريراً

   ).Add.1-3 وA/HRC/15/31 (،كاتارينا دي البوكريكيه
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  الفقر املدقع واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي    
ة املـستقلة   واخلبري قامت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع          -٣٤

الشرب املأمونة وخدمات   املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه          
وسـيعرض  .  مشترك عن املهمة اليت قامتا هبا إىل بـنغالديش          بإعداد تقرير  الصرف الصحي 

   ).A/HRC/15/55(التقرير املشترك على اجمللس 

  احلقوق املدنية والسياسية  - باء  

   الصحفيني يف حاالت الرتاع املسلحمحاية     
 بشأن محايـة الـصحفيني يف       عن نتائج حلقة النقاش   ُيشار إىل تقرير املفوضة السامية        -٣٥

  ). أعاله٢٧انظر الفقرة ) (A/HRC/15/54(حاالت الرتاع املسلح اليت ُعقدت 

  احلق يف معرفة احلقيقة    
اخلـرباء الـشرعيني يف حالـة       ُيشار إىل تقرير املفوضية السامية بشأن اسـتخدام           -٣٦

  ). أعاله١٥انظر الفقرة ) (A/HRC/15/26 (االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان
ُيشار إىل تقرير املفوضية السامية بشأن الربامج والتدابري األخرى حلمايـة الـشهود               -٣٧

)A/HRC/15/33) ( أعاله١٦انظر الفقرة .(  

  احلق يف التنمية  - جيم  
، سيقدم الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية تقريـرا عـن            ٩/٣لس  عمالً بقرار اجمل    -٣٨

وسيعرض . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠ إىل   ٢٦دورته احلادية عشرة اليت عقدت يف الفترة من         
  ).A/HRC/15/23(تقرير الفريق العامل على اجمللس 

 التنميـة  وُيشار إىل التقرير املوحد لألمني العام واملفوضة الـسامية عـن احلـق يف           -٣٩
)A/HRC/15/24) ( أعاله١٤انظر الفقرة .(  

   حقوق الشعوب وحقوق فئات حمددة من اجلماعات واألفراد  - دال  

  القضاء على التمييز ضد املرأة    
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورتـه           ١٢/١٧طلب اجمللس يف قراره       -٤٠

القانون وعن كيفية تناول هذه املسألة على نطاق اخلامسة عشرة دراسة عن مساواة املرأة أمام 
، وقرر تنظيم مناقشة ملـدة      ) أعاله ٢٤انظر الفقرة   ) (A/HRC/15/40(منظومة األمم املتحدة    

نصف يوم بشأن هذه املسألة بغية النظر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات املمكنة خـالل تلـك     
  ). انظر املرفق(الدورة 
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  حقوق الطفل    
ـ     ة اخلاص ةاملمثل إىل   ٦٤/١٤٦معية العامة يف قرارها     طلبت اجل   -٤١ ة  لألمني العـام املعني
والرتاع املسلح أن تواصل تقدمي تقارير إىل جملس حقوق اإلنسان عـن األنـشطة              ألطفال  با

وسيعرض على اجمللس تقرير اخلـبرية املـستقلة الـسيدة          . املضطلع هبا يف إطار أداء واليتها     
  ). A/HRC/15/58(رادهيكا كوماراسوامي 

وُيشار إىل تقرير املفوضة السامية بشأن التحديات وأفضل املمارسات فيما يتعلـق              -٤٢
  ). أعاله١٩انظر الفقرة ) (A/HRC/15/29(حبماية حقوق الطفل يف سياق اهلجرة 

  االجتار باألشخاص    
يد الفرص  عن وقائع احللقة الدراسية الرامية إىل حتد      ُيشار إىل تقرير املفوضية السامية        -٤٣

ـ           والتحديات    وق لالجتـار باألشـخاص    القائمة يف جمال تطوير تـصد قـائم علـى احلق
)A/HRC/15/27) ( أعاله١٧انظر أيضاً الفقرة .(  

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية    
سبتمرب يف تقريـر    / أن ينظر يف دورته السنوية يف أيلول       ١٢/١٣قرر اجمللس يف قراره       -٤٤

وسـينظر  . لة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية       املقرر اخلاص املعين حبا   
  ).Add. 1-9 وA/HRC/15/37(اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص، جيمس أنايا 

حقوق اإلنـسان للـسكان      بشأنوُيشار أيضاً إىل تقرير املفوضة السامية السنوي          -٤٥
  ). أعاله٢١انظر الفقرة ) (A/HRC/15/34( األصليني

 اآلثار العملية املترتبة على إجراء تغـيري  بشأن إىل تقرير املفوضة السامية    أيضاًوُيشار    -٤٦
  ). أعاله٢٢انظر الفقرة ) (A/HRC/15/38(  للسكان األصلينييف والية صندوق التربعات

  حقوق األشخـاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية    
تعزيز واحتـرام أحكـام إعـالن حقـوق          بشأنضة السامية   املفوتقرير   إىل   ُيشار  -٤٧

انظر ) (A/HRC/15/42(األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية          
  ).  أعاله٢٦الفقرة 

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  - هاء  

  مسألة عقوبة اإلعدام    
انظـر  ) (A/HRC/15/19(ة عقوبة اإلعـدام     ألتقرير األمني العام بشأن مس    ُيشار إىل     -٤٨

  ). أعاله١٣الفقرة 
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  أشكال الرق املعاصرة    
يف التقرير الـسنوي    ،  ٦/١٤ ارهقرسينظر اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة، عمالً ب         -٤٩

غولنـارا  ،  وعواقبـه للمقرر اخلاص املعين مبسألة أشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه            
  ).Add. 1-4 وA/HRC/15/20(شاهينيان 

  اآلثار الضارة لنقل املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان    
اآلثار الضارة لنقل املنتجات     يف تقرير املقرر اخلاص املعين ب      ٩/١سينظر عمال بقراره      -٥٠

 A/HRC/15/22( أوكيشوكو إبينـاو     ،والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان      
  ).Add.1-3و

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف                    
  مصريها تقرير
اسـتخدام املرتزقـة     من الفريق العامل املعين مبسألة       ١٠/١١طلب اجمللس يف قراره       -٥١

 تقدمي تقريـر  ب يف تقرير مصريها   كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعو       
  ).Add.1-6 وA/HRC/15/25(إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة عن تنفيذ القرار 

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
ُيشار إىل تقرير املفوضية السامية بشأن خطة العمل املتعلقة باملرحلـة الثانيـة مـن                 -٥٢

  ). أعاله١٨انظر الفقرة ( )A/HRC/15/28( يف جمال حقوق اإلنسان الربنامج العاملي للتثقيف

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
 من اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان والتـضامن          ١٢/٩طلب اجمللس يف قراره       -٥٣

وسينظر اجمللس يف   . الدويل تقدمي تقرير إىل الدورة اخلامسة عشرة للمجلس بشأن تنفيذ القرار          
  ). A/HRC/15/32(رير اخلبري املستقل، رودي حممد رزقي تق

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
ُيشار إىل تقرير املفوضة السامية بشأن حلقة العمل املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز              -٥٤

  ). أعاله٢٣انظر الفقرة ) (A/HRC/15/39(ومحاية حقوق اإلنسان 

  نسان والتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحدحقوق اإل    
ُيشار على تقرير األمني العام عن تأثري التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد على                -٥٥

  ). أعاله٢٥انظر الفقرة ) (A/HRC/15/43. (التمتع حبقوق اإلنسان
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  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا  -٤  

  إلنسان يف السودانحالة حقوق ا    
 إنشاء والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان         ١١/١٠قرر اجمللس يف قراره       -٥٦

وإذ حييط . يف السودان وطلب منه تقدمي تقرير إىل اجمللس للنظر فيه خالل دورته الرابعة عشرة
اب صحية، مـن     حبقيقة أن اخلبري املستقل مل يتمكن، ألسب       ١٤/١١٧اجمللس علماً يف قراره     

تقدمي تقريره إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة، كما هو خمطط له يف األصل، قرر اجمللـس،                 
بالنظر إىل الطابع االستثنائي للظروف ودون أن يشكل ذلك سابقة، متديـد واليـة اخلـبري                

وسـينظر  . املستقل حىت هناية الدورة اخلامسة عشرة بغية السماح بإجراء حوار تفاعلي معه           
  ).Add.1 وA/HRC/14/41(اجمللس يف تقارير اخلبري املستقل، السيد حممد شندي عثمان 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  - ألف  

  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أُسرهم    
ستشارية أن تضع وتقدم إىل اجمللـس يف         إىل اللجنة اال   ١٢/٧ اجمللس يف قراره     طلب  -٥٧

لقـضاء  دورته اخلامسة عشرة الصيغة النهائية ملشروع جمموعة املبادئ واخلطوط التوجيهية ل          
وسينظر اجمللس يف تقرير اللجنة     . على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أُسرهم       

  ). A/HRC/15/30(االستشارية 

  قة حبقوق الشعوب األصليةآلية اخلرباء املتعل  - باء  
لتزويد اجمللس خبربة موضـوعية      إنشاء آلية خرباء فرعية      ٦/٣٦قرر اجمللس يف قراره       -٥٨

وسيعرض على اجمللـس  . عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس  
 ٢٠١٠ليـه   يو/ متـوز  ١٦ إىل   ١٢مـن    يف الفترة    ةتقرير الدورة الثالثة آللية اخلرباء املعقود     

)A/HRC/15/36 .(  
 من اآللية إجراء دراسة بشأن الشعوب األصلية واحلق ١٢/١٣طلب اجمللس يف قراره    -٥٩

. يف املشاركة يف اختاذ القرارات وتقدمي تقرير مرحلي إىل اجمللس يف دورته اخلامـسة عـشرة      
  ).A/HRC/15/35(وسينظر اجمللس يف تقرير آلية اخلرباء 
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  اءات اخلاصةاجتماع اإلجر  - جيم  
إىل اجمللس تقرير االجتماع    حتيل مبقتضاها   اليت   املفوضة السامية مذكرة من   ُيشار إىل     -٦٠

لإلجراءات املمثلني، اخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة       / عشر للمقررين اخلاصني   السابع
  ).ه أعال٢٨انظر الفقرة  (A/HRC/15/44)(اخلاصة 

  لاالستعراض الدوري الشام  -٦  
ـة يف الفترة   ـراض الدوري الشامـل دورته الثامن    عقد الفريق العامل املعين باالستع      -٦١
 عـشرة، يف النتـائج      اخلامسةوسينظر اجمللس، يف دورته     . ٢٠١٠ مايو/ أيار ١٤ إىل   ٣من  

سبانيا، بيالروس، تركيا، مجهورية الو     إأرمينيا،  : ستعراض البلدان التالية ويعتمدها   النهائية ال 
بيساو، قريغيزستان، الكويـت،     - السويد، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا    ،  قراطية الشعبية الدمي

  .، كينيا، ليسوتوكرييباس
وعمالً ببيان الرئيس بشأن طرائق وممارسات عملية االستعراض الدوري الـشامل،             -٦٢

راء الدولة ، فإن تقرير الفريق العامل، إضافة إىل آ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٩الذي ووفق عليه يف     
أو االستنتاجات، وإىل االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا /موضع االستعراض يف التوصيات و    

الدولة موضع االستعراض والردود اليت قدمتها هذه الدولة، قبل اعتماد اجمللـس للنتـائج يف               
فـاعلي يف   اجللسة العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كاٍف أثناء احلوار الت             

الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض، اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامـة باختـاذ              
واتُّفق أيضاً على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس موجز لآلراء اليت تعرب عنها              . مقرر موحد 

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

  .الصلة اآلخرين، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

   اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرىحقوقحالة   -٧  

  ي احلقائق بشأن الرتاع يف غزةمتابعة تقرير بعثـة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقص    
يف سياق متابعة تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقـصي         ،  ١٣/٩اجمللس يف قراره     قرر  -٦٣

احلقائق، إنشاء جلنة من خرباء مستقلني يف القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنـسان              
ذها كل من حكومـة     تختت داخلية أو قانونية أو غري ذلك        الدويل لرصد وتقييم أي إجراءا    

، مبا يف ذلك رصد وتقييم      ٦٤/٢٥٤إسرائيل واجلانب الفلسطيين يف ضوء قرار اجلمعية العامة         
، وطلبت من   ها وتوافقها مع املعايري الدولية    مدى استقاللية هذه التحقيقات وفعاليتها وصدقيت     

ه، عّينت املفوضة   وعمالً بالقرار أعال  . اللجنة تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة        
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بارام كوماراسوامي، وماري ماك غـوان دافـيس،        : السامية أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم    
  ).A/HRC/15/50(وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام . وكريستيان توموشات

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة           ١٣/٩اجمللس يف قراره    طلب    -٦٤
ريراً شامالً عن التقـدم الذي أحرزته مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلـك هيئـات               عشرة تق 

" بـاء " من اجلزء ٣األمم املتحدة، يف تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق، وذلك وفقاً للفقرة       
  ).A/HRC/15/51(وسينظر اجمللس يف تقرير األمني العام . ١٢/١-من القرار د إ

فوضة السامية، يف القرار ذاته، أن تقدم إىل اجمللس يف دورته            اجمللس إىل امل   طلبكما    -٦٥
 وسيعرض تقرير املفوضة السامية علـى اجمللـس       . اخلامسة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار      

)A/HRC/15/52 .(  

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

  إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة    
مناقشة سنوية بـشأن إدمـاج       برنامج عمله    يضمن أن   ٦/٣٠قرر اجمللس يف قراره       -٦٦

املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب عمله وعمل آلياته، مبا يف ذلـك تقيـيم التقـدم احملـرز                  
  ).انظر املرفق(وسيقوم اجمللس بتنظيم املناقشة السنوية . والتحديات املطروحة

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

  األديان تشويه صورةمناهضة     
إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية        ١٣/١٦اجمللس يف قراره    طلب    -٦٧

 اجمللـس يف    والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب أن يقـدم إىل             
اخلامسة عشرة تقريراً عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة اآلثار اخلطـرية              دورته

 وسينظر اجمللـس يف تقريـر املقـرر         .املستمرة لكره اإلسالم على متتع أتباعه جبميع احلقوق       
  ).A/HRC/15/53(اخلاص، غيثو مويغاي 

  القضاء على التمييز العنصري    
عدم جواز ممارسات معينـة      بشأن   ٦٤/١٤٧ و ٦٣/١٦٢ اجلمعية العامة    عمالً بقراري   -٦٨

 األجانب ومـا يتـصل      هن العنصرية والتمييز العنصري وكر    تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة م     
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب     ، سيقدم املقرر اخلاص املعين مبسألة       بذلك من تعصب  

  ).A/HRC/15/45( تقريره بشأن تنفيذ هذين القرارين بوما يتصل بذلك من أشكال التعص
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  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي    
 سينظر اجمللس يف تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من      ٩/١٤عمالً بالقرار     -٦٩

  ). A/HRC/15/57(أصل أفريقي عن الزيارة اليت قام هبا إىل الواليات املتحدة األمريكية 

   السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي    
تعلقة يتضمن مقترحات لوضع برنامج عمل لألنشطة امل      ُيشار إىل تقرير األمني العام الذي         -٧٠
  ). أعاله٢٩انظر الفقرة ) (A/HRC/15/18( أفريقي لمنحدرين من أصللدولية لاالسنة ب

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  
  املساعدة املقدمة للصومال يف جمال حقوق اإلنسان    

 من اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف           ١٢/٢٦طلب اجمللس يف قراره       -٧١
الصومال تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورتيه الثالثة عشرة واخلامسة عشرة عن حالة حقـوق               

وسينظر اجمللس يف تقرير . ل الصومالاإلنسان يف الصومال وعن حالة تنفيذ التعاون التقين داخ     
  ).A/HRC/15/48(اخلبري املستقل، مشس الباري 

 اتفاعلي احوارينظم خالل دورته اخلامسة عشرة      أن   ١٤/١١٩قرر اجمللس يف قراره       -٧٢
اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف        و تشارك فيه املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     

حالة التعـاون الـتقين   الصومال، وذلك بشأن    لشؤون  اص لألمني العام    واملمثل اخل الصومال  
وبرامج بناء القدرات داخل البلد والتدابري الفعالة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الصومال             

كمـا  . وتعزيز فعالية ما تقدمه األمم املتحدة من دعم من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             
احلكومة االحتادية االنتقالية وأحد كبار ممثلي االحتاد األفريقـي          يف   قرر دعوة كبار املسؤولني   

  ).انظر املرفق(للمشاركة يف هذا احلوار التفاعلي 

   كمبوديات االستشارية والتعاون التقين يفاخلدما    
 من املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف           ١٢/٢٥طلب اجمللس يف قراره       -٧٣

وسينظر اجمللس يف   . نفيذ واليته إىل الدورة اخلامسة عشرة للمجلس      كمبوديا تقدمي تقرير عن ت    
  ).A/HRC/15/46(تقرير املقرر اخلاص، سوريا براساد سوبيدي 

وُيشار إىل تقرير األمني العام بشأن املساعدة املقدمة من املفوضية السامية لكمبوديا              -٧٤
)A/HRC/15/47) ( أعاله٣٠انظر الفقرة  .(  

  ارية والتعاون التقين يف بوروندياخلدمات االستش    
 متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف          ٩/١٩قرر اجمللس يف قراره       -٧٥

ودعا اجمللس اخلبري املـستقل     . بوروندي إىل حني تأسيس جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان        
وطلب مـن اخلـبري     . سيس اللجنة لتأ إىل تقدمي تقرير عن أنشطته إىل اجمللس يف دورته التالية         
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املستقل تقدمي عرض شفهي خالل دورة اجمللس الرابعة عشرة عن األنشطة اليت اطلـع هبـا                
ومع أنه مل يتمكن من تلبية      . ٢٠٠٨واالستنتاجات اليت توصل إليها منذ جتديد واليته يف عام          

ة عشرة اليت سـتعقد     هذه الدعوة، فقد قرر اجمللس تأجيل احلوار التفاعلي إىل الدورة اخلامس          
   .أثناء فترة املكلف اجلديد هبذه الوالية

   التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
التعـاون  ب السنوية املتعلقة حلقة العمل   املفوضة السامية عن استنتاجات      ُيشار إىل تقرير    -٧٦

 اليت عقدت يف بانكوك      يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،     ومحايتها اإلنسانتعزيز حقوق   لاإلقليمي  
  ). أعاله٣١انظر الفقرة ) (A/HRC/15/39 (٢٠١٠ أبريل/ نيسان٢٣ إىل ٢١يف الفترة من 
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  املرفق
األفرقة واملناقشات املقرر عقدها يف الدورة اخلامسة عشرة جمللس 

  حقوق اإلنسان
  املناقشات/األفرقة  املقرر/القرار

١٢/١٧  
  القضاء على التمييز ضد املرأة

  
  مناقشة مدهتا نصف يوم

٦/٣٠  
إدماج حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة 

 األمم املتحدة

  
  مناقشة سنوية

١٤/١١٩  
  املساعدة املقدمة للصومال يف جمال حقوق اإلنسان

  
  حوار تفاعلي مستقل

  
        


