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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١  

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة    

 ٢١ السنوي جمللس حقوق اإلنـسان، الـذي نظـر فيـه يف              وفقاً لربنامج العمل    -١
 يف االجتماع التنظيمي للجولة اخلامسة للمجلس، يعقد اجمللس دورتـه         ٢٠١٠يونيه  /حزيران

 يف مكتب األمـم     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧مايو إىل   / أيار ٣٠السابعة عشرة يف الفترة من      
  .املتحدة يف جنيف

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

  .٢٠١١مايو / أيار١٦عشرة يف 

  جدول أعمال الدورة    

وستعرض علـى   . ٥/١يرد جدول أعمال اجمللس يف الفرع اخلامس من مرفق قراره             -٣
  .روح املتعلقة بالبنود املدرجة يف جدول أعمال الدورة السابعة عشرةاجمللس هذه الش

  جملس حقوق اإلنسانكوين ت    

؛ )٢٠١٢(االحتاد الروسي  : )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(غواي  ؛ أورو )٢٠١٣(
؛ بوركينا فاسو   )٢٠١٢(؛ بنغالديش   )٢٠١٢(؛ بلجيكا   )٢٠١١(؛ الربازيل   )٢٠١١(البحرين  

؛ مجهورية  )٢()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(؛ الواليات املتحدة األمريكية )٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٢(هنغاريا 

__________ 

 .عضوية كل دولة يف السنة املبينة بني قوسنيمدة نتهي ت )١(
 .٢٠١١مارس / آذار١ الصادر بتاريخ ٦٥/٢٦٥علقت اجلمعية العامة عضوية البلد مبوجب قرار اجلمعية  )٢(
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   حقوق اإلنسانمكتب جملس    

سيهاسـاك  : رئـيس اجمللـس   : فيما يلي تكوين مكتب اجمللس لـسنته اخلامـسة          -٥
، رودولفو رييس   )أنغوال(أركاجنو ماريا دو ناسيمنتو     : ؛ نواب الرئيس  )تايلند(فوانغكيتكييو  

 -بيـنيت آجنيـل     : ؛ ونائب الرئيس واملقرر   )سلوفاكيا(، فيدور روسوشا    )كوبا(رودريغيس  
  ).جالنروي(هانسن 

، ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٠سادسة، اليت ستعقد يف     ويف الدورة التنظيمية لسنة اجمللس ال       -٦
  .للمجلس من النظام الداخلي) أ(٩سينتخب الرئيس ونواب الرئيس وفقاً للمادة 

  برنامج العمل السنوي    

بع من النظام الداخلي جملس حقوق اإلنسان، الوارد يف الفرع السا         ) أ(٨وفقاً للمادة     -٧
، جرى النظر يف برنامج العمل السنوي لسنة اجمللس اخلامـسة يف            ٥/١من مرفق قرار اجمللس     

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢١االجتماع التنظيمي املعقود يف 
وسيعتمد برنامج العمل السنوي لسنة اجمللس السادسة خالل الدورة التنظيمية لسنة             -٨

  .اجمللس السادسة

  اليات اختيار وتعيني املكلفني بو    

 ،٦/١٠٢  وللشروط املبينة يف مقرر اجمللـس      ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧وفقاً للفقرة     -٩
، )رومانيـا (، وماريا سيوبانو    )فنلندا(سيقترح الفريق االستشاري، املكون من هانو هيمانن        

ـ (، ودارلينغتون موايب    )اهلند(، وغوبيناتان أشامكوالنغار    )بنما(وألفارو نافارو برين     ، )ازامبي
على رئيس اجمللس قائمة باملرشحني للواليات اليت ينبغي تعيني املكلَّفني هبا خـالل الـدورة               

الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان          : السابعة عشرة 
ق املقرر اخلاص املعـين حبقـو    ؛ و )ثالثة أعضاء  (وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري      

اخلبري املستقل املعين حبقـوق     ؛ و اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات    ؛ و اإلنسان للمهاجرين 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات          ؛ و اإلنسان والتضامن الدويل  

املمثل اخلاص املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان          ؛ و األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    
املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       و ؛رب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال     والشركات ع 

  . يف مجهورية إيران اإلسالميةاإلنسان
 من مرفق قرار جملس حقـوق       ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني         -١٠

ـ            ٥/١اإلنسان   ة ، سيكتمل تعيني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عنـد موافق
  . وسيعني املكلفون بالواليات املعنيون قبل هناية الدورة السابعة عشرة. اجمللس عليه الحقاً
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  استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان    

 املتعلـق  ١٦/٢١، اعتمد جملس حقوق اإلنسان قـراره    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥يف    -١١
االستعراض، سُيعرض على    من وثيقة نتائج     ٥٦ للفقرة   ووفقاً. باستعراض عمل وأداء اجمللس   

  ).A/HRC/17/19(اجمللس تقرير األمانة املتعلق مبكتب رئيس اجمللس 

  تقرير الدورة والتقرير السنوي    

سيعرض على جملس حقوق اإلنسان يف هناية دورته مشروع تقريـر يعـده املقـرر         -١٢
نـات الـرئيس،    وسيتضمن التقرير القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس، وبيا       . العتماده

  .فضالً عن موجز فين ملداوالت الدورة السابعة عشرة
وسيعرض على اجمللس أيضاً التقرير السنوي للمجلس املقدم إىل اجلمعية العامة وفقاً              -١٣

، ٥/١ من النظام الداخلي للمجلس الوارد يف الفرع السابع من مرفـق القـرار               ١٥للمادة  
  .يعتمده اجمللس كي

 السامية حلقوق اإلنسان وتقارير     املتحدة ملفوضة األمم    التقرير السنوي   -٢  
  مية واألمني العاماسلاملفوضية ا

تقدم مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملفوضية السامية             -١٤
.  من جدول األعمال الذي يظل بنداً مفتوحاً طـوال الـدورة           ٢واألمني العام يف إطار البند      

.  هذه التقارير عند النظر يف بنود جدول األعمال املتصلة هبا، حبسب االقتـضاء             وسينظر يف 
  .وسيتضمن برنامج العمل التوقيت احملدد لتقدمي هذه التقارير

  متابعة تقرير البعثة الدولية لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية    
 أن تقدم تقريراً إىل اجمللـس يف         إىل املفوضة السامية   ١٦/٢٠طلب اجمللس يف قراره       -١٥

دورته السابعة عشرة، عن حالة تنفيذ االستنتاجات الواردة يف تقرير بعثة تقـصي احلقـائق               
(A/HRC/15/21) . وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية(A/HRC/17/47).  

  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان    
إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعـة        األمني العام   ،  ١٢/٢، يف قراره    اجمللسدعا    -١٦

عشرة وكل عام بعد ذلك، وفقاً لربنامج عمل اجمللس، تقريراً يتضمن جتميعاً وحتليالً ملا قـد                
       عى ارتكاهبـا يتاح من مجيع املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتقامية الـيت يـدَّ      
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 من القرار، فضالً عن تقدمي توصيات بشأن كيفيـة          ١ألشخاص املشار إليهم يف الفقرة      ضد ا 
 مذكرة من األمانة بشأن هذا  جمللسوُتعرض على ا  . تناول مسائل الترهيب واألعمال االنتقامية    

   سـيقدَّم يف الـدورة الثامنـة       تقرير األمني العام    تبلغ اجمللس بأن     )A/HRC/17/20(املوضوع  
  .لسعشرة للمج

  احلق يف معرفة احلقيقة    
املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان إىل       ١٢/١٢دعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١٧

آخذةً بعني االعتبار خمتلف التجارب بشأن أمهية إنشاء وتنظـيم وإدارة            عقد حلقة دراسية،  
اجـة إىل   نظم احملفوظات العامة كوسيلة لضمان احلق يف معرفة احلقيقة، هبدف دراسـة احل            

أيضا أن تقدم إىل اجمللـس يف        مبادئ توجيهية عن هذه القضية، وطلب اجمللس إىل املفوضية        
وسينظر اجمللـس يف تقريـر املفوضـية        . دورته السابعة عشرة تقريراً عن نتيجة املشاورات      

)A/HRC/17/21 () أدناه٣٨انظر أيضا الفقرة .(  

  القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    
ة الـسامية   إىل مفوضية األمم املتحد   ،  ١١/٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١٨

حلقوق اإلنسان أن تعقد، يف حدود ما تسمح به املوارد املتاحة، وبالتعاون مع الكيانات األخرى               
ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، حلقة عمل للخرباء، ُيفـتح بـاب املـشاركة فيهـا             

ظمات اإلقليمية، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، ومنظمات اجملتمع املدين،          للحكومات، واملن 
واخلرباء من خمتلف النظم القانونية، من أجل مناقشة التدابري احملددة الالزمة لتـذليل العقبـات               
وجماهبة التحديات اليت قد تواجه الدول يف منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها               

ة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضالً عن التدابري الالزمة لتوفري احلمايـة والـدعم واملـساعدة              ومقاضا
.  أن تعّد للمجلس تقريراً مـوجزاً عـن ذلـك          للضحايا وإنصافهن، وطلب إىل املفوضية أيضاً     

وسينظر اجمللـس   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤وُعقدت حلقة العمل يف جنيف يومي       
  ). أدناه٣٩ الفقرة انظر أيضاً) (A/HRC/17/22(السامية حلقوق اإلنسان يف تقرير املفوضية 

املفوضية السامية أن تعد جتميعاً للممارسـات        إىل   ١٤/١٢وطلب اجمللس يف قراره       -١٩
اجليدة يف جمال اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنيـة                

وأسبابه وعواقبه، ومع الدول واجملتمع املدين وغري ذلك من اجلهـات           مبسألة العنف ضد املرأة     
املعنية صاحبة املصلحة، وأن تقدم تقريراً عن ذلك أثناء اليوم الكامل من املناقـشة الـسنوية                

وسـينظر اجمللـس يف تقريـر    . ملسألة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف دورهتا السابعة عشرة  
  ). أدناه٥٩ و٤٠ الفقرتني انظر أيضاً) (A/HRC/17/23(نسان املفوضية السامية حلقوق اإل
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   مجيع البلدانإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف    
إىل املفوضة السامية مواصلة  ١٤/١٣ و ١٠/١طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراريه         -٢٠

تـصادية واالجتماعيـة    إعداد تقرير سنوي وتقدميه إىل اجمللس عن مسألة إعمال احلقوق االق          
) A/HRC/17/24(وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضـة الـسامية         . والثقافية يف مجيع البلدان   

  ). أدناه٣٣ الفقرة انظر أيضاً(

  حقوق الطفل    
 إىل املفوضة السامية أن تعد مـوجزاً        ١٦/١٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢١

وسـينظر  . قبل الدورة السابعة عشرة للمجلـس الجتماع اليوم الكامل بشأن حقوق الطفل  
  ). أدناه٤٤انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/17/46)اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية    
، إىل املفوضة السامية أن تقـدم إىل  ١٥/١-إ د هطلب جملس حقوق اإلنسان يف قرار       -٢٢

 السابعة عشرة تقرير متابعة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية            اجمللس يف دورته  
  .(A/HRC/17/45)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . الليبية

  حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار    
 إىل   إىل املفوضة الـسامية أن تقـدم       ١٦/٢٥طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢٣

وسـينظر  .  تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار        ا السابعة عشرة  اجمللس يف دورهت  
  .(A/HRC/17/49)اجمللس يف تقرير املفوضة السامية 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ١٦/١-إطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره د        -٢٤

اجل بعثة إىل اجلمهورية العربية السورية للتحقيـق يف مجيـع االنتـهاكات       أن ُترسل بشكل ع   
املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإثبات وقائع وظروف هذه االنتـهاكات واجلـرائم             
املرتكَبة، بغية جتنُّب اإلفالت من العقاب وضمان املساءلة الكاملة، وأن تقـدم إىل اجمللـس يف                

ريراً أولياً وحتديثاً شفوياً بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف اجلمهوريـة            دورته السابعة عشرة تق   
العربية السورية وأن تقدم تقرير متابعة إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة، وطلب إىل املفوضـة                
السامية أيضاً أن ُتنظِّم حواراً تفاعلياً بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية الـسورية    

وعليه سينظر اجمللـس يف التقريـر األويل والتحـديث          . الدورة الثامنة عشرة للمجلس   يف أثناء   
  .(A/HRC/17/51)الشفوي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 
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  تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان    
 تقدمي  أن تواصل  إىل املفوضة السامية     ١٤/١٤ه  طلب جملس حقوق اإلنسان يف قرار       -٢٥

 مع حكومة قريغيزسـتان     وأن تعمل املساعدة التقنية عن طريق مكتب املفوضية يف بشكيك         
واجلهات الفاعلة األخرى، حسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت ستساعد           

 اجمللـس   وأن حتـيط  حقوق اإلنسان،   قريغيزستان على التمكُّن من الوفاء بالتزاماهتا يف جمال         
 ينظر فيـه يف دورتـه   وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس كي بالتقدم احملَرز يف هذا الصدد      

انظر أيـضاً    ((A/HRC/17/41)وسُيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية       . السابعة عشرة 
  ). أدناه٦٥الفقرة 

 والـسياسية واالقتـصادية     تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة        -٣  
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -ألف   

  حق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية    
حبـق كـل     إىل املقرر اخلاص املعـين       ٦/٢٩طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢٦

شخص يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية أن يقدِّم تقريراً سنوياً   
  .Add.1-3) و(A/HRC/17/25وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص، أناند غروفر . إىل اجمللس

 ة، دعا اجمللس مفوضية حقوق اإلنسان إىل عقد مـشاور         ١٢/٢٤ويف قرار اجمللس      -٢٧
خرباء من أجراء تبادل لآلراء بشأن اعتبارات حقوق اإلنسان املتصلة بإتاحة فرص احلصول             لل

على األدوية كعنصر من العناصر األساسية للتوصل تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل حلق كل فرد              
 اخلاص إىل أن    يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، ودعا املقررَ           

وسينظر اجمللـس   .  اخلرباء هذه  مناقشات اليت جرت يف إطار مشاورة     للمجلس موجزاً لل  يقدم  
  .(A/HRC/17/43) اخلرباء يف تقرير املقرر اخلاص عن مشاورة

  احلق يف التعليم    
 إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        ٨/٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢٨

وسينظر اجمللس يف تقارير املقـرر      .  اجمللس وفقاً لربنامج عمله    أن يقدم يف كل سنة تقريراً إىل      
  .Add.1-2) و(A/HRC/17/29اخلاص، كيشور سينغ 
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  حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال    
 إىل املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين         ٨/٧طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢٩

سان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال التوسـع يف    مبسألة حقوق اإلن  
معاجلة نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام مجيع حقوق اإلنسان وتقدمي توجيـه             
حمدد لقطاع األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين، وحتديد أفضل املمارسـات والـدروس            

 من مؤسسات األعمال وتبادل هـذه       املستخلصة بشأن مسألة الشركات عرب الوطنية وغريها      
وسينظر اجمللس يف تقـارير     . املمارسات والدروس وتعزيزها، وتقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس       

  .Add.1-3) و(A/HRC/17/31املمثل اخلاص لألمني العام، جون روجي 
وعمالً بالقرار ذاته، سينظر جملس حقوق اإلنسان أيضاً يف تقرير املمثـل اخلـاص                -٣٠

ألعمـال التجاريـة وحقـوق       املتعلق با  واصلة تفعيل إطار العمل   مل باخليارات املتاحة    املتعلق
  .(A/HRC/17/32)اإلنسان واملبادئ التوجيهية من أجل تنفيذه 

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع    
 إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق       ٨/١١طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٣١

وسينظر اجمللس  .  املدقع أن تقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن تنفيذ ذلك القرار           اإلنسان والفقر 
  .Add.1-2) و(A/HRC/17/34يف تقارير اخلبرية املستقلة، ماريا ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا 

آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية املتصلة هبا على التمتع الكامل حبقوق                 
  ان وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلنس
 إىل اخلبري املستقل    ١٦/١٤ و ١٤/٤ و ١١/٥طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراراته         -٣٢

املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية املتصلة هبا على التمتـع الكامـل               
تماعية والثقافية، أن يقدم إىل اجمللس تقريراً   حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالج     

وسينظر اجمللس يف تقارير اخلـبري املـستقل، سـيفاس لومينـا            . حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار    
A/HRC/17/37)و (Add.1-2.  

  احلقوق الثقافية    
، الذي أنشأ اجمللس مبوجبه والية اخلـبرية املـستقلة يف           ١٠/٢٣عمالً بقرار اجمللس      -٣٣

، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل اخلبرية املـستقلة أن       ١٤/٩ميدان احلقوق الثقافية، وبقراره     
وسينظر اجمللس يف تقارير اخلـبرية      . تقدم تقريرها القادم إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة        

  .Add.1-2) و(A/HRC/17/38ة، فريدة شهيد املستقل
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  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان    
 إىل التقرير السنوي للمفوضة السامية عن مسألة إعمـال احلقـوق            ميكن الرجوع   -٣٤

  ).عاله أ٢٠انظر الفقرة  ((A/HRC/17/24)االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء   

  حرية الرأي والتعبري    
، إىل املقرر اخلاص املعـين      ١٢/١٦ و ٧/٣٦طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراريه         -٣٥

وطلب اجمللـس   . بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري أن يقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً            
اص أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة  إىل املقرر اخل١٦/٤أيضاً يف قراره   

تقريراً سنوياً يتناول مجيع األنشطة املتصلة بواليته بغية حتقيق الفائدة القصوى مـن عمليـة               
  .Add.1-3) و(A/HRC/17/27وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص، فرانك ال رو . اإلبالغ

  أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء     
 إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق          ٨/٣طلب اجمللس يف قراره       -٣٦

. القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن يقدم إىل اجمللس سنوياً ما يتوصل إليه من نتـائج                
  .Add.1-6) و(A/HRC/17/28وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص 

  قالل القضاة واحملامنياست    
 إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني أن          ٨/٦طلب اجمللس يف قراره       -٣٧

وسينظر اجمللس يف تقرير املقررة . يقدم بانتظام تقريراً إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمل هذا األخري
  .Add.1-3) و(A/HRC/17/30اخلاصة، غابرييال كارينا كنو دي ألبوكريكي ي سيلفا 

  احلق يف معرفة احلقيقة    
ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن نتائج احللقة الدراسـية واملـشاورة               -٣٨

  ). أعاله١٧انظر الفقرة  ((A/HRC/17/21)املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة 

  حقوق الشعوب وحقوق فئات وأفراد معيَّنني  -جيم   

   وعواقبهالعنف ضد املرأة، وأسبابه    
، إىل املقررة اخلاصة املعنيـة      ١٦/٧ و ٧/٢٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراريه         -٣٩

مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، أن تقدم تقريراً إىل اجمللس وفقـاً لربنـامج عملـه                 
  .Add.1-5) و(A/HRC/17/26و قارير املقررة اخلاصة، رشيدة ماجنوسينظر اجمللس يف ت. السنوي
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وميكن الرجوع إىل التقرير املوجز للمفوضة السامية املتعلق حبلقة عمل اخلرباء اليت              -٤٠
تناولت التدابري احملددة الالزمة لتذليل العقبات وجماهبة التحديات اليت قد تواجِه الدول يف منع              
أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، فضالً عـن           

انظر  ((A/HRC/17/22). لتدابري الالزمة لتوفري احلماية والدعم واملساعدة للضحايا وإنصافهن       ا
  ). أعاله١٨أيضاً الفقرة 

وميكن الرجوع أيضاً إىل تقرير املفوضة السامية عن جتميع املمارسات اجليـدة يف               -٤١
 أعاله  ١٩ الفقرتني   انظر أيضاً  ((A/HRC/17/23)جمال اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة         

  ). أدناه٦١و

  حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين    
 إىل املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق         ٨/١٠طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٤٢

ويف . اإلنسان للمهاجرين أن يقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس، وفقاً لربنامج عملـه الـسنوي         
 اخلاص، واإلجراءات اخلاصة األخرى للمجلـس،       ، طلب اجمللس أيضاً إىل املقرر     ٩/٥قراره  

واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل االهتمام بشكل خاص حباالت االحتجـاز التعـسفي      
للمهاجرين، وخباصة احتجاز األطفال واملراهقني املهاجرين، وشّجع املقرر اخلـاص علـى            

 أمام احلماية الكاملـة     مواصلة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة       
والفعلية حلقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين، مبا يف ذلك اجلهود الوطنية والدوليـة املبذولـة              
ملكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين، من أجل الوصول إىل فهم أفـضل هلـذه              

 وسـينظر   .الظاهرة وجتنُّب املمارسات اليت قد تنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة باملهـاجرين          
  .Add.1-6) و(A/HRC/17/33اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص، خورخي بوستامانيت 

  االتِّجار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال    
        إىل املقرر اخلاص املعـين باالتِّجـار باألشـخاص،          ٨/١٢طلب اجمللس يف قراره       -٤٣

وسـينظر  . لس تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار     ال سيما النساء واألطفال، أن يقدم سنوياً إىل اجمل        
  .Add.1-6) و(A/HRC/17/35اجمللس يف تقارير املقرر اخلاص، جوي نغوزي إيزيلو 

  حقوق الطفل    
، عقد الفريق العامـل املفتـوح بـاب         ١٣/٣عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -٤٤

ل تقدمي إجراء لتقدمي    العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أج         
 ١٦ إىل ١٠ ومـن    ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ١٠ إىل   ٦البالغات دورته الثانية من     

وسُيعرض على اجمللـس    . ، واعتمد نص الربوتوكول االختياري بالتوافق     ٢٠١١فرباير  /شباط
  .(A/HRC/17/36)تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية 
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املفوضة السامية املتعلق باجتماع اليوم الكامـل بـشأن      وميكن الرجوع إىل موجز       -٤٥
  ). أعاله٢١انظر الفقرة  ((A/HRC/17/46)حقوق الطفل 

  الترابط بني حقوق اإلنسان والقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان  -دال   

  حقوق اإلنسان اخلاصة بضحايا اإلرهاب    
ورته السابعة عشرة،    أن يعقد يف د    ١٦/١١٦قرر جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         -٤٦

حلقة مناقشة بشأن مسألة حقوق اإلنسان اخلاصة بضحايا اإلرهاب، مراعياً يف ذلك مجلـة              
 ٩أمور منها توصيات ندوة األمني العام عن دعم ضـحايا اإلرهـاب، الـيت ُعِقـدت يف                  

 يف نيويورك، وطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
ُتنسِّق مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب ومع مجيع      أن  

األطراف املعنية وأصحاب املصلحة مبا فيها هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا، بغيـة كفالـة              
  ).انظر املرفق(مشاركتها يف حلقة النقاش 

  احاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هب  -٤  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية    
 إيفاد جلنة دولية مستقلة على وجـه االسـتعجال          ١٥/١-أقرر اجمللس يف قراره د      -٤٧

للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان املزعوم ارتكاهبا يف اجلماهرييـة             
وقوع تلك االنتهاكات واجلرائم املرتكَبة     العربية الليبية، وذلك للوقوف على حقائق وظروف        

وحتديد هوية الضالعني فيها، حيثما أمكن، وأن يقدم توصيات، على وجه اخلصوص، بشأن             
تدابري املساءلة، وكل ذلك هبدف ضمان مساءلة مجيع األفراد املسؤولني، وأن يقدم تقريراً إىل              

أعلن رئيس اجمللـس تعـيني      ،  ٢٠١١مارس  /آذار ١١ويف  . اجمللس يف دورته السابعة عشرة    
وسينظر اجمللـس يف    . شريف بسيوين، وأمساء خضر وفيليب كريش أعضاء يف جلنة التحقيق         

  .(A/HRC/17/44)تقرير جلنة التحقيق 
وميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية              -٤٨

  ). أعاله٢٢انظر الفقرة . ((A/HRC/17/45)العربية الليبية 

  حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار    
 إيفاد جلنة دولية مستقلة للتحقيق يف الوقائع والظروف         ١٦/٢٥قرر اجمللس يف قراره       -٤٩

احمليطة بادعاءات وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار عقـب     
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 حتديد املسؤولني   ، من أجل  ٢٠١٠رب  نوفم/تشرين الثاين  ٢٨االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف      
عن هذه األعمال وتقدميهم إىل العدالة، وتقدمي نتائج التحقيق إىل اجمللس يف دورته الـسابعة               

، عّين رئيس اجمللس فيتيت مونتاهبورن، وسليمان بالدو،  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٢ويف  . عشرة
 تقريـر جلنـة التحقيـق       وسينظر اجمللـس يف   . ورين أالبيين غانسو أعضاء يف جلنة التحقيق      

(A/HRC/17/48).  
وميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنـسان يف كـوت                -٥٠

  ). أعاله٢٣انظر الفقرة  ((A/HRC/17/49)ديفوار 

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية    
الـة اإلنـسان يف   ميكن الرجوع إىل التقرير األويل والتحديث الـشفوي عـن ح     -٥١

  .(A/HRC/17/51)اجلمهورية العربية السورية 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -٥  

  اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  -ألف   

  حق الشعوب يف السالم    
 إىل اللجنة االستشارية أن تقوم، بالتشاور مع الـدول          ١٤/٣طلب اجمللس يف قراره       -٥٢

جلهات األكادميية ومجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، بإعـداد         األعضاء واجملتمع املدين وا   
مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف السالم وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن 

وسُيعرض على اجمللس التقرير املرحلي للجنة االستشارية       . إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة     
)A/HRC/17/39.(  

  ء تقدمي الشكاوىإجرا  -باء   

، إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف الفرع الرابع          ٥/١أنشأ اجمللس، يف قراره       -٥٣
، طُِلب إىل الفريق العامـل املعـين   ٥/١ من مرفق القرار     ٩٨ويف الفقرة   . من مرفق ذلك القرار   

 املعين بالبالغات،   باحلاالت أن يقوم، بناء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل          
مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبـا حلقـوق               

  . اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب اختاذه
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اء تقدمي الـشكاوى   وسينظر اجمللس يف دورته السابعة عشرة يف القضايا املتعلقة بإجر           -٥٤
  .يف جلستني مغلقتني

  االستعراض الدوري الشامل  -٦  

     عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل دورته العاشـرة يف الفتـرة               -٥٥
وسينظر اجمللس، يف دورته الـسابعة      . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١من  

 ناورو، ورواندا، ونيبـال،     :ستعراض البلدان التالية وسيعتمدها   عشرة، يف النتائج النهائية ال    
وسانت لوسيا، وعمان، والنمسا، وميامنار، وأستراليا، وجورجيا، وسانت كيتس ونـيفس،           

  .وسان تومي وبرينسييب، وناميبيا، والنيجر، وموزمبيق، وإستونيا، وباراغواي
لية االستعراض الدوري الـشامل     وعمالً ببيان الرئيس املتعلق بطرائق وممارسات عم        -٥٦

، فإن تقرير الفريق العامل، باإلضـافة إىل آراء         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩والذي ُووفق عليه يف     
أو االستنتاجات، فضالً عن االلتزامات الطوعيـة       /الدولة موضع االستعراض يف التوصيات و     

ة، قبل اعتماد اجمللس    اليت تعهدت هبا الدولة موضع االستعراض والردود املقدمة من هذه الدول          
للنتائج يف جلسته العامة، على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل بشكل كاٍف أثنـاء احلـوار                 
التفاعلي يف الفريق العامل، ستشكل نتائج االستعراض اليت سيعتمدها اجمللس يف جلسته العامة             

 موجز لآلراء اليت تعرب  على أن ُيدرج يف تقرير دورة اجمللس     واُتفق أيضاً . باختاذ مقرر موحد  
عنها الدولة موضع االستعراض بشأن نتائج االستعراض، وآلراء الدول األعـضاء والـدول             
املراقبة يف اجمللس، فضالً عن التعليقات العامة املقدمة من أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين،             

  . قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة

  ني واألراضي العربية احملتلة األخرى حالة حقوق اإلنسان يف فلسط  -٧  

  . عشرةالسابعة الدورة يف مل ُيقدَّم أي تقرير يف إطار هذا البند  -٥٧

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨  

   منظومة األمم املتحدةنطاق حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على إدماج    
 عمله وقتاً كافياً ومناسباً لعقـد        أن خيصص يف برنامج    ٦/٣٠قرر اجمللس يف قراره       -٥٨

ملرأة، مبا يف   اخلاصة با اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان            
بل الدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين للتـصدي          ذلك التدابري اليت ميكن اختاذها من قِ      
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قد اجمللس مناقشة ملـدة     ومن املقرر أن يع   . النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء      
  . عشرةالسابعةيوم كامل بشأن حقوق اإلنسان للمرأة يف دورته 

أن ُيضّمن املناقشة السنوية ملسألة حقوق اإلنـسان         ١٤/١٢وقرر اجمللس يف قراره       -٥٩
للمرأة اليت تستغرق يوماً كامالً، يف دورته السابعة عشرة، بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية              

لعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، موضوع العنف ضد النساء والفتيات مع التركيـز             مبسألة ا 
على منعه، بغية تقاسم املمارسات اجليدة وحتديد الثغرات املتبقية يف جمال منع هذا العنـف،               
وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد مـوجز عـن املـداوالت               

  .)انظر املرفق(وتعميمه 
     ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل املفوضية السامية إعـداد جتميـع للممارسـات         -٦٠

اجليدة يف جمال اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، بالتشاور مع املقررة اخلاصة والدول               
واجملتمع املدين وغري ذلك من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، وتقدمي تقرير عن ذلك أثنـاء               

ناقشة السنوية ملسألة حقوق اإلنسان للمرأة اليت تستغرق يومـاً كـامالً يف دورة اجمللـس         امل
 انظـر أيـضاً   ) (A/HRC/17/23(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضية السامية       . السابعة عشرة 

  ). أعاله٤١ و١٩الفقرتني 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن             -٩  
  صب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التع

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب    
 املعين باألشـكال    املقرر اخلاص  إىل   ١٦/٣٣طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٦١

دم  أن يق  املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          
عن مجيع األنشطة املتعلقة بواليته هبدف حتقيق أقصى          سنوياً تقريراً لس واجلمعية العامة  اجملإىل  

وسينظر اجمللس يف تقارير املقرر اخلـاص، جيثـو مويغـاي           . حد من فوائد عملية اإلبالغ    
)A/HRC/17/40و Add.1-2.(  

    مـل يف إطـار     ، قرر اجمللس ختصيص جزء من برنامج الع       ١٤/١٦ويف قرار اجمللس      -٦٢
 من دورته السابعة عشرة ملناقشة مجلة أمور منها أفضل املمارسات يف جمال مكافحة              ٩البند  

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف سياق الـذكرى              
. عامةالسنوية العاشرة إلعالن وبرنامج عمل ديربان أثناء اجلزء الرفيع املستوى من اجلمعية ال            

  .وسُيخصص اجمللس مناقشة هلذه املسألة
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، قرر اجمللس أن يعقد يف دورته السابعة عشرة، حلقة نقاش           ١٦/١٨ويف قرار اجمللس      -٦٣
لتشجيع حوار عاملي لتعزيز ثقافة التسامح والسالم علـى مجيـع          بشأن تعزيز اجلهود الدولية     

  ).انظر املرفق (ديان واملعتقداتاملستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األ

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠  

  تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان     
عن تقدمي املساعدة التقنية إىل قريغيزسـتان  ميكن الرجوع إىل تقرير املفوضة السامية         -٦٤

  ). أعاله٢٥انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/17/41)نسان والتعاون معها يف جمال حقوق اإل

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت    
 متديد  ، وافق جملس حقوق اإلنسان على طلب السلطات اهلايتية        ١٥/١يف بيان الرئيس      -٦٥

وشجع . ٢٠١١سبتمرب  /أيلولإىل غاية   اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت         بعثة  
على التعاون مع املؤسسات الدولية واجلهات املاحنة واجملتمع الدويل لتقدمي          ري املستقل   اجمللس اخلب 

 بعـد اليت تبذهلا السلطات إلعادة بناء البلد       كافية لدعم اجلهود    مهارات وموارد   ما لديهم من    
 ٢٠٠٨منـذ عـام     الذي يقوم به     وعلى مواصلة العمل     ،٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢زلزال  

قوق اإلنسان يف هاييت، مـع التركيـز         يف ذلك إىل خربته يف النهوض حب       ، مستنداً تهإجناز مهم و
، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    على  بوجه خاص   

 اخلبري املـستقل إىل  ودعا اجمللس أيضاً. الوصول إىل العدالة احلق يف    و ،وحقوق النساء واألطفال  
ة إىل هاييت يف املستقبل القريب وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجمللـس يف دورتـه                الذهاب يف بعث  
  ).A/HRC/17/42(وسينظر اجمللس يف تقرير اخلبري املستقل، ميشيل فورست . السابعة عشرة

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي    
ين حبالة حقوق اإلنسان يف      أن يقدم اخلبري املستقل املع     ١٦/٣٤قرر اجمللس يف قراره       -٦٦

. بوروندي تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة، على أن يعقب ذلك حـوار تفـاعلي               
  ).A/HRC/17/50(وسيعرض على اجمللس تقرير اخلبري املستقل، فاتساه أوغرغوز 
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  املرفق

حلقات النقاش واملناقشات املقرَّر عقدها يف الدورة الـسابعة عـشرة               
   اإلنسان جمللس حقوق

 الوالية املناقشة/حلقة النقاش

إدماج حقوق اإلنسان   : ٦/٣٠قرار جملس حقوق اإلنسان     
 ة على نطاق منظومة األمم املتحدةاخلاصة باملرأ

مناقشة سنوية ليوم كامل بـشأن      
تـسريع اجلهـود    : ١٤/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان      حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة

:  مجيع أشكال العنف ضد املـرأة      الرامية إىل القضاء على   
  ضمان التزام احلرص الواجب ملنع العنف

مـن اخلطابـة إىل     : ١٤/١٦قرار جملس حقوق اإلنسان      مناقشة
نداء عاملي من أجل اختاذ إجـراءات ملموسـة         : الواقع

 ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب        
 وما يتصل بذلك من تعصب

مكافحة التعـصب    :١٦/١٨لس حقوق اإلنسان    قرار جم  حلقة نقاش
والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على       

 العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم

حلقة نقاش بشأن : ١٦/١١٦مقرر جملس حقوق اإلنسان  حلقة نقاش
 حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب

        


