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   املسائل التنظيمية واإلجرائية- ١البند  

  موعد ومكان انعقاد الدورة

 إىل ١٩، قرر اجمللس يف اجتماعه التنظيمي األول الذي ُعقد يف الفترة مـن       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢يف    - ١
م املتحدة يف  يف مكتب األم٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ إىل ٣يونيه أن ُتعقد دورته السابعة يف الفترة من   / حزيران ٢٢

  . جنيف

 ١٨ املؤرخ ٥/١ من النظام الداخلي للمجلس، كما يرد يف اجلزء السابع من مرفق القرار ٨ووفقاً للمادة   - ٢
  .٢٠٠٨فرباير / شباط١٨، ُعقد االجتماع التنظيمي للدورة السابعة يف ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  جدول أعمال الدورة

وسُتعرض علـى   . ٥/١اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس       يرد جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان يف          - ٣
  .اجمللس هذه الشروح للدورة السابعة واملتصلة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال

  تكوين جملس حقوق اإلنسان

؛ )٢٠٠٩(؛ أذربيجـان    )٢٠٠٩(االحتاد الروسي   : يتكون اجمللس يف دورتـه السابعة من الدول التالية         - ٤
؛ أوكرانيـا   )٢٠٠٩(؛ أوروغـواي    )٢٠١٠(؛ أنغوال   )٢٠١٠(؛ إندونيسيا   )٢٠٠٩(أملانيا  ؛  )٢٠٠٩(األردن  

؛ البوسنة واهلرسـك    )٢٠٠٩(؛ بنغالديش   )٢٠٠٨(؛ الربازيل   )٢٠٠٨(؛ باكستان   )٢٠١٠(؛ إيطاليا   )٢٠٠٨(
؛ جيبـويت   )٢٠١٠(؛ جنوب أفريقيـا     )٢٠٠٨(؛ مجهورية كوريا    )٢٠٠٨(؛ بريو   )٢٠١٠(؛ بوليفيا   )٢٠١٠(
؛ )٢٠٠٩(؛ السنغال   )٢٠١٠(؛ سلوفينيا   )٢٠٠٨(؛ سري النكا    )٢٠٠٨(؛ زامبيا   )٢٠٠٨(؛ رومانيا   )٢٠٠٩(

؛ )٢٠٠٨(؛ فرنسا   )٢٠٠٨(؛ غواتيماال   )٢٠٠٨(؛ غانا   )٢٠٠٨(؛ غابون   )٢٠٠٩(؛ الصني   )٢٠٠٩(سويسرا  
؛ ماليزيا )٢٠٠٨(؛ مايل )٢٠٠٩(؛ كوبا )٢٠٠٩(؛ كندا )٢٠٠٩(؛ الكامريون )٢٠١٠(؛ قطر )٢٠١٠(الفلبني 

؛ اململكة )٢٠٠٩(؛ اململكة العربية السعودية )٢٠٠٩(؛ املكسيك )٢٠١٠(؛ مصر )٢٠١٠(؛ مدغشقر )٢٠٠٩(
؛ نيكـاراغوا   )٢٠٠٩(؛ نيجرييـا    )٢٠٠٩(؛ موريشيوس   )٢٠٠٨(املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

  .)١()٢٠٠٨(؛ اليابان )٢٠١٠(؛ هولندا )٢٠١٠(؛ اهلند )٢٠١٠(

  ب جملس حقوق اإلنسانمكت

من النظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان، كما يرد يف اجلزء السابع من مرفـق قـرار                ) أ(٨تنص املادة     - ٥
  ".يعقد اجمللس يف بداية سنة اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه"، على أن ٥/١اجمللس 

تماعه التنظيمي األول، رئيسه ونواب رئيـسه       ، يف اج  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩وقد انتخب اجمللس يف       - ٦
  .من نظامه الداخلي) أ(٩الذين يشكلون مكتب اجمللس وفقاً للمادة 

                                                      

  .نة بني قوسنيتنتهي مدة عضوية كل دولة يف السنة املبيَّ )١(
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؛ ونـواب الرئيس،   )رومانيا(رئيس اجمللس، السيـد دورو كوستيـا      : ويتكون مكتب اجمللس كما يلي      - ٧
سـري  (، والسيد دايان جاياتيليكـا      )داهولن(، والسيد بودوين فان إينينام      )جيبويت( سياد دواله    - السيد حممد   

  ).أوروغواي(؛ ونائب الرئيس واملقرر، السيد أليخاندرو أرتوسيو )النكا

  برنامج العمل السنوي

انظر تقريـر    (٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤اعُتمد برنامج العمل السنوي للسنة الثانية للمجلس يف           - ٨
  ).اجمللس عن دورته السادسة

  ، مبا يف ذلك املسائل األخرىبرنامج عمل الدورة

تعتمد كل جلنة، يف بداية الـدورة،       " على أن    )٢(من النظام الداخلي للجمعية العامة    ) ب(٩٩تنص املادة     - ٩
بّين، إن أمكن، التاريخ املستهدف إلهناء عملها والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات  برناجماً لعملها ُي

 وتبعاً لذلك، سُيعرض على اجمللس لإلقرار مشـروع برنامج عمل للدورة يبني ترتيب             .اليت ستخصص لكل منها   
  .لكل جزء مـن برنامج العمل/وتوزيع وقت اجللسات املخصص لكل بند من جدول األعمال

، أن حييط علماً بتأجيل مشاريع القرارات ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/١٠٥وقرر اجمللس، يف مقرره   - ١٠
  ، A/HRC/2/L.37، و A/HRC/2/L.33/Rev.1:  الواردة يف الوثائق التالية إىل إحدى دوراتـه املقبلـة          واملقررات

  .A/HRC/2/L.43، وA/HRC/2/L.42/Rev.1، وA/HRC/2/L.38/Rev.1 و

 ١/١٠١/، قرر اجمللس مبوجب مقرره إ ت      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ويف االجتماع التنظيمي املعقود يف        - ١١
، واملؤجل مـن دورات سـابقة، إىل        A/HRC/2/L.19 بشأن مشروع القرار الوارد يف الوثيقة        تأجيل اختاذ إجراء  

وقرر اجمللس يف دورته السادسة تأجيل اختاذ إجراء        . ٤/١٠٥سبتمرب، عمالً مبقرره    /دورته املقرر عقدها يف أيلول    
  .بشأن مشروع القرار، بناًء على طلب املقدمني الرئيسيني لذلك املشروع

 اجمللس يف دورته السادسة تأجيل اختـاذ إجـراء بـشأن مـشروع القـرار الـوارد يف الوثيقـة               وقرر  - ١٢
A/HRC/6/L.19إىل دورته السابعة، بناًء على طلب املقدمني الرئيسيني لذلك املشروع .  

  استعراض الواليات وترشيدها وحتسينها

ل والية وترشيدها وحتـسينها يف   على أن جيري استعراض ك٥/١ من مرفق قرار اجمللس     ٥٥تنص الفقرة     - ١٣
سياق املفاوضات املتعلقة بالقرارات ذات الصلة، وعلى أنه جيوز أن جيري تقييم الوالية يف جزء مستقل من احلوار          

  .التفاعلي بني اجمللس وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

                                                      

)٢( A/520/Rev.16. 
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اليات وترشيدها وحتسينها اليت بدأها يف      وقرر اجمللس، يف دورته السابعة، أن يواصل عملية استعراض الو           - ١٤
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال         : ومن املقرر استعراض الواليات التالية    . دورته السادسة 

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية          
؛ واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ واملقرر اخلاص املعين حبمايـة                الدميقراطية

وتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات؛ واخلبري املستقل املعين بآثار سياسات                
لكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـصادية        اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع ا      

واالجتماعية والثقافية؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنـف                
عامل املعين ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي؛ والفريق ال             

مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري؛ واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان 
والتضامن الدويل؛ واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل       

ملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ واخلبري املـستقل           بذلك من تعصب؛ واخلبري املستقل ا     
  .املعيَّن من األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال

  اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم

العمـل،  ، جيوز ألصحاب الواليات احلاليني االسـتمرار يف         ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٦٢وفقاً للفقرة     - ١٥
وبصفة استثنائية، جيوز متديد فتـرة عمـل        . شريطة أال يكونوا قد جتاوزوا فترة السنوات الست احملددة لعملهم         

 سنوات إىل حني نظر اجمللس يف الوالية ذات الصلة وانتهاء عملية ٦أصحاب الواليات الذين جتاوزت فترة عملهم 
، حيثما ينطبق ذلك، إىل أن حيني ٥/١تذييل األول لقرار اجمللس وسُتجدد الواليات املدرجة يف ال. االختيار والتعيني

  .موعد نظر اجمللس فيها وفقاً لربنامج عمله

 على أن يوافق اجمللس يف دورته السادسة على الشروط الفنية ٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٤١تنص الفقرة و  - ١٦
مهام أصحاب الواليات، حرصاً علـى أن يكـون         واملوضوعية اليت ينبغي أن يستوفيها املرشحون املؤهلون لتقلد         

املرشحون من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان               
 الـذي يـبني الـشروط الفنيـة         ٦/١٠٢، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف  . حقوق اإلنسان 

  .ة أعالهواملوضوعية املذكور

 على إنشاء فريق استشاري يقترح على الرئيس، قبل بدء الدورة           ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٤٧وتنص الفقرة     - ١٧
اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب الواليات بشهر واحد على األقل، قائمة بأمساء املرشحني من ذوي أعلـى                   

ويف بداية اجلولة السنوية لدورات     . فون املعايري العامة والشروط اخلاصة    املؤهالت اخلاصة بالواليات املعنية والذين يستو     
وسيحصل هذا الفريق . اجمللس، ُتدعى اجملموعات اإلقليمية إىل تعيني عضو يف الفريق االستشاري يعمل بصفته الشخصية

  .)٥/١ من مرفق قرار اجمللس ٤٩الفقرة (على املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

 من الشروط   ٤٧، اقترح الفريق االستشاري على رئيس اجمللس، وفقاً للفقرة          ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٧ويف    - ١٨
  . املقرر تعيينهم يف الدورة السابعةلتقلد مهام أصحاب الواليات، قائمة بأمساء املرشحني ٦/١٠٢املبينة يف املقرر 
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، يكتمـل تعـيني     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٥٣ و ٥٢ووفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني         - ١٩
وُيعيَّن أصحاب الواليات املذكورون قبل     . أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة اجمللس عليه         

  هناية الدورة السابعة 

  انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان

 ٥/١ة السابعة وفقاً لألحكام ذات الصلة من قرار اجمللـس           سُينتخب أعضاء اللجنة االستشارية يف الدور       - ٢٠
  .٦/١٠٢ومن مقرره 

 على أن ينتخب اجمللس، يف اقتراع سري، أعضاء اللجنـة           ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ٧٠وتنص الفقرة     - ٢١
  ).اه أدن٢٢انظر الفقرة (االستشارية من قائمة املرشحني الذين قُدمت أمساؤهم وفقاً للشروط املتفق عليها 

 ٦/١٠٢، املقـرر    ٥/١ من مرفق قراره     ٦٧، عمالً بالفقرة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧واعتمد اجمللس يف      - ٢٢
الذي يتضمن الشروط الفنية واملوضوعية لتقدمي الترشيحات لعضوية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بغية 

  .ضمان أن تتوافر للمجلس أفضل اخلربات املمكنة

، أتيحت قائمة املرشحني واملعلومات ذات الصلة للدول األعضاء         ٥/١ من قرار اجمللس     ٧١فقرة  ووفقاً لل   - ٢٣
  .(A/HRC/7/64)واجلمهور يف مذكرة من إعداد األمني العام بشأن انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية 

  تقرير الدورة

وسيتضمن التقريـر   . جل اعتماده سُيعرض على اجمللس، يف هناية دورته، مشروع تقرير ُيعّده املقرر من أ             - ٢٤
القرارات واملقررات اليت اختذها اجمللس والبيانات اليت أدىل هبا الرئيس، فضالً عن ملخص فين للمـداوالت الـيت                  

  .جرت خالل الدورة السابعة

التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،   - ٢البند 
  )٣(لعاموتقارير املفوضية السامية واألمني ا

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

، إنشاء منـصب    ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ٢٥
ة أمور، أن ُتقّدم إليها تقريراً      مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وطلبت إىل املفوضة السامية، يف مجل           

وسُيعرض على اجمللس التقرير السنوي للمفوضة السامية، فضالً عن التقارير املتعلقة بأنشطة            . سنوياً عن أنشطتها  
  ).Add.2 وAdd.1 وA/HRC/7/38(مكتيب املفوضية يف غواتيماال وأوغندا 

                                                      

 مدرجةيف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام                 )٣(
 . من جدول األعمال، فإن اجمللس سينظر فيها يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة، على النحو املشار إليه٢يف إطار البند 
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  التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان يف أفغانستان

، إىل املفوضة السامية حلقـوق      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١٣ب اجمللس، يف مقرره     طل  - ٢٦
اإلنسان أن تواصل، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان، رصد حالة حقـوق اإلنـسان يف                  

ن حقوق اإلنسان وسيادة القانون،     أفغانستان، وتوفري وتوسيع نطاق اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدا         
وموافاة اجمللس بصورة منتظمة بتقارير عن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مع إيالء اهتمام خـاص حلقـوق          

وسيعرض على اجمللس تقرير املفوضـة الـسامية        . زات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان      اجنإاملرأة، وعن   
(A/HRC/7/27).  

  اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسانتطوير األنشطة 

، إىل األمني العام وإىل مفوضـية األمـم         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٩طلب اجمللس، يف قراره       - ٢٧
راً مرحلياً مـشتركاً، يف حـدود   املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أن يقدما إىل اجمللس، قبل دورته السابعة، تقري         
 مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا       ،امليزانية العادية لألمم املتحدة، عن األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان          

منظومة األمم املتحدة على الصعيدين الدويل والوطين طوال فترة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق               
وسيعرض على اجمللس التقريـر املرحلـي       .  املكاتب امليدانية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان      اإلنسان، وخباصة 

  .(A/HRC/7/34)املشترك لألمني العام واملفوضة السامية 

  حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا

باسم جلنـة    والبيان املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا الذي أدىل به            ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٨
، سيعرض على اجمللـس تقريـر   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢حقوق اإلنسان رئيس الدورة احلادية والستني للجنة يف      

  .(A/HRC/7/39)املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

  مسألة حقوق اإلنسان يف قربص

مني العـام   رض على اجمللس مذكرة من األ     ع، ست ٢٠٠٥/١٠٣ ومقرر اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٢٩
  .(A/HRC/7/46)فوضية السامية حلقوق اإلنسان املحييل فيها تقرير 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

، سينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية حلقـوق         ٢٠٠٥/١١ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٠
  .(A/HRC/7/47)اإلنسان 
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  ين واخلدمات االستشارية يف كمبودياالتعاون التق

، سيعرض على اجمللس تقرير األمني العام عن دور         ٢٠٠٥/٧٧ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣١
وإجنازات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

(A/HRC/7/56))  ًأدناه١٤٣الفقرة انظر أيضا .(  

  تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

، سينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية حلقـوق         ٢٠٠٥/٧٢ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٢
  .(A/HRC/7/57)اإلنسان 

  تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان

، سينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية حلقـوق         ٢٠٠٥/٧٦ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢مبقرر اجمللس   عمالً    - ٣٣
  .(A/HRC/7/66) اإلنسان عن تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف ميدان حقوق اإلنسان 

  التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف نيبال

ـ       ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٤ ر املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان         ، سيعرض علـى اجمللـس تقري
(A/HRC/7/68).  

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان

، سـينظر اجمللـس يف تقريـر األمـني العـام            ٢٠٠٤/٨١ وقرار اللجنـة     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٥
(A/HRC/7/74).  

) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ة البشرية إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناع        
  والسل واملالريا

، إىل األمني العام أن يواصـل       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٧طلب اجمللس، يف مقرره       - ٣٦
 غري التماس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات

احلكومية بشأن ما اختذته من خطوات يف سبيل حتسني إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعـة                  
والسل واملالريا، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف أية ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

مني العام أن يضمِّن تقريره لدى تقدميه إىل اجمللس دراسة عـن            كما طلب اجمللس إىل األ    . دورة بعد دورته الرابعة   
إتاحة األدوية حتسني  استكشاف آليات متويل جديدة ومبتكرة، واضعاً يف اعتباره اآلليات القائمة، مبا يساعد على              

لتقرير تقييماً وطلب اجمللس أيضاً إىل األمني العام أن يضمِّن ا. اليت تكافح هذه اجلوائح، من منظور حقوق اإلنسان
متالزمة نقـص   /آلثار حقوق امللكية الفكرية على إتاحة التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشرية             

والسل واملالريا، من منظور حقوق اإلنسان، واضعاً يف اعتباره املناقشات اليت جرت يف             ) اإليدز(املناعة املكتسب   
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ين بالصحـة العامـة واالبتكـار وحبوث الصحة األساسـية وحقـوق          إطار الفريق احلكومي الدويل العامل املع     
امللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية، وبالتشاور مع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا              

تقرير األمني وسينظر اجمللس يف . املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص
  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/30)العام 

  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

، مبـشروع  ٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٧ املؤرخ   ٢/٢أحاط جملس حقوق اإلنسان علماً، يف قراره          - ٣٧
رار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية     حقوق الفقراء، املرفق بق   : املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان      

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتعّمم مشروع             . ٢٠٠٦/٩حقوق اإلنسان   
املبادئ التوجيهية التماساً آلراء الدول ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات              

دة واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، معاهدات األمم املتح
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت ُيعرب فيها األشـخاص الـذين               

 تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته يعانون من الفقر املدقع عن آرائهم، وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة، وأن
انظـر  ( من جدول األعمال     ٣ يف إطار البند     (A/HRC/7/32)وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية       . السابعة

  ). أدناه٧٦أيضاً الفقرة 

  املفقودون

قرير ، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن ت      ٢٠٠٤/٥٠ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٣٨
  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/33)األمني العام 

  منع اإلبادة اجلماعية

، أن يتيح للمجلس يف دورته السابعة تقريراً حمدثاً عـن  ٦/١٠٤طلب اجمللس إىل األمني العام، يف مقرره         - ٣٩
كما دعا اجمللس   . بادة اجلماعية تنفيذ خطة العمل ذات النقاط اخلمس وعن أنشطة املستشار اخلاص املعين مبنع اإل            

وسيعرض على . املستشار اخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجمللس يف الدورة نفسها عن التقدم احملرز يف اضطالعه مبهامه
إىل تقرير شفوي للمستشار اخلاص عن منع اجمللس ، وسيستمع (A/HRC/7/37)اجمللس التقرير احملّدث لألمني العام 

  . من جدول األعمال٣ إطار البند اإلبادة اجلماعية يف

  التعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

، سينظر اجمللس يف تقرير األمني العام عن التقدم احملرز ٢٠٠٥/٩ وقرار اللجنة ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس   - ٤٠
 يف  (A/HRC/7/45)تحدة املعنية حبقوق اإلنسان     يف التقارير والدراسات املتعلقة بالتعاون مع ممثلي هيئات األمم امل         

  . من جدول األعمال٣إطار البند 
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  حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير       ٢٠٠٥/٧٩ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤١
  ). أدناه١١٦ و٨٨انظر أيضاً الفقرتني ( من جدول األعمال ٣ يف إطار البند (A/HRC/7/48)األمني العام 

  إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

، يوجَّه نظر اجمللس    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٠ وقراره   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٢
ام الذي حييل فيه خطة العمل املشتركة لشعبة النهوض باملرأة ومفوضية األمم املتحدة السامية              إىل تقرير األمني الع   

 وقرار جلنـة    ٣٩/٥ اليت أُعدت عمالً بقرار جلنة وضع املرأة         (A/HRC/7/52-E/CN.6/2008/8)حلقوق اإلنسان   
انظر أيضاً الفقرة (األعمال  من جدول ٣، وهو تقرير سينظر فيه اجمللس يف إطار البند ١٩٩٧/٤٣حقوق اإلنسان 

  ). أدناه١٣١

  القضاء على العنف ضد املرأة

، سُتعرض على اجمللس مذكرة من األمني العام ٥٠/١٦٦ وقرار اجلمعية العامة ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس   - ٤٣
-A/HRC/7/53(حييل فيها تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن القضاء على العنف ضـد املـرأة                  

E/CN.6/2008/9( من جدول األعمال ٣ يف إطار البند ) أدناه٨٥انظر أيضاً الفقرة .(  

  مسألة العنف ضد األطفال

، سينظر اجمللس يف التقرير املرحلي لألمـني العـام   ٢٠٠٥/٤٤ وقرار اللجنة   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٤
(A/HRC/7/54) من جدول األعمال٣ يف إطار البند .  

  طفال يف أفريقيااختطاف األ

عرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير      ت، س ٢٠٠٥/٤٣ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٥
  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/55)املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

  مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

، بتقرير األمني العام عن مسألة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ املؤرخ ٤/١أحاط اجمللس علماً باهتمام، يف قراره   - ٤٦
 وبقرار جلنة ٢/١٠٢ املقدم عمالً مبقرر اجمللس )٤(إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان       

عام أن يقدم إليه تقريراً سنوياً عن تنفيذ ذلك القرار،          كما طلب اجمللس إىل األمني ال     . ٢٠٠٥/٢٢حقوق اإلنسان   
وسينظر اجمللس . وقرر أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تنفيذ القرار

  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/58)يف تقرير األمني العام 
                                                      

)٤( A/HRC/4/62. 
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  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ريوس نقص املناعة البشريةمحاية حقوق اإلنسان يف سياق ف

 ستعرض على اجمللس مذكرة عن التقرير املرحلي        ،٢٠٠٥/٨٤ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٧
  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/59)لألمني العام 

  حالة الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

، ٢٠٠٤/٥٦ و ٢٠٠٥/٤٤ و ٢٠٠٥/٣٩ و ٢٠٠٤/٦٩ وقـرارات اللجنـة      ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٤٨
سينظر اجمللس يف تقرير األمني العام عن حالة كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين      القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية ال         
  . من جدول األعمال٣ يف إطار البند (A/HRC/7/60)وأفراد أسرهم؛ والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان 

ولالطالع على نصوص التحفظات واإلعالنات واإلخطارات واالعتراضات املتصلة بالصكوك الدوليـة             - ٤٩
لرجوع إىل املوقع اإللكتروين لكل من مكتب األمم املتحـدة          لالدول األعضاء   ى  تدعاألساسية حلقوق اإلنسان،    

  ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان        )http://untreaty.un.org(للشؤون القانونية، قسم املعاهدات     
)www.ohchr.org.(  

  حقوق اإلنسان واإلعاقة

، سيعرض على اجمللس تقرير املفوضة السامية حلقوق ٢٠٠٥/٦٥ وقرار اللجنة ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس   - ٥٠
 (A/HRC/7/61)اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلعاقة 

  .دول األعمال من ج٣يف إطار البند 

  املعايري اإلنسانية األساسية

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عـن         ٢٠٠٤/١١٨ ومقرر اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥١
  . من جدول األعمال٣يف إطار البند ) A/HRC/7/62(تقرير األمني العام 

  قضايا السكان األصليني

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير       ٢٠٠٥/٤٩نة   وقرار اللج  ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥٢
  . من جدول األعمال٣يف إطار البند ) A/HRC/7/65(املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

ـ          ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥٣ ن تقريـر األمـني العـام       ، ستعرض على اجمللس مذكرة مـن األمانـة ع
)A/HRC/7/71 ( من جدول األعمال ٣يف إطار البند ) أدناه٩٩انظر أيضاً الفقرة .(  
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  مسألة عقوبة اإلعدام

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن امللحق ٢٠٠٥/٥٩ وقرار اللجنة ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس   - ٥٤
 مـن   ٣يف إطار البنـد     ) A/HRC/7/72(ة اإلعدام   ـم عن عقوب  السنوي للتقرير اخلماسي الذي يعده األمني العا      

  .جدول األعمال

  االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير       ٢٠٠٤/٣٥ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥٥
  . من جدول األعمال٣يف إطار البند ) A/HRC/7/73(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

  احلق يف التنمية

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير املفوضة السامية حلقـوق     ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٥٦
  ). أدناه٩٣ و٩٢انظر أيضاً الفقرتني ( من جدول األعمال ٣، يف إطار البند )A/HRC/7/75(اإلنسان 

  حقوق اإلنسان واحلصول على املاء

، إىل مفوضية األمم املتحـدة      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٤ب اجمللس، يف مقرره     طل  - ٥٧
السامية حلقوق اإلنسان، أن جتري دراسة مفصلة، يف حدود املوارد املتاحة، وعلى ضوء آراء الـدول واجلهـات                

باحلصول العادل على مياه    صاحبة املصلحة يف األمر، بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة             
الشرب املأمونة وخدمات اإلصحاح وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات            

ويف اجلزء األول من الدورة السادسة، نظر اجمللس يف تقرير          . بشأهنا، على أن تقدَّم قبل الدورة السادسة للمجلس       
، مجيع الدول إىل    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٨ودعا اجمللس، يف قراره     ). A/HRC/6/3(املفوضة السامية   

وسُينظر يف املسألة . إيالء االهتمام الواجب لتقرير املفوضة السامية، وقرر أن ينظر يف هذه املسألة يف دورته السابعة
  . من جدول األعمال٣يف إطار البند 

  وق اإلنسانالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبق

، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٢/٥شجع اجمللس، يف قراره       - ٥٨
على إجراء دراسة بشأن خمتلف اخليارات املتاحة إلصالح نظام هيئات املعاهدات وعلى التماس آراء الدول وغريها 

وستعرض دراسـة املفوضـة     . ر إىل اجمللس يف هذا الشأن     من اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا الصدد وتقدمي تقري        
  . من جدول األعمال٣السامية على دورة من الدورات اليت يعقدها اجمللس مستقبالً يف إطار البند 

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

 عملية استعراض الواليات وترشيدها     ، بأن ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٦سلم اجمللس، يف قراره       - ٥٩
وحتقيقاً هلذه الغاية، طلـب اجمللـس إىل        . وحتسينها متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل يف جمال احلقوق الثقافية           
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املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن 
ية اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية، على أن يكون أساس هذه الوالية التنفيذ الـشامل                مضمون ونطاق وال  

وسيعرض علـى  . ، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله السنوي   ٦/٦للقرار  
  .األعمال من جدول ٣اجمللس تقرير املفوضة السامية يف دورة مقبلة يف إطار البند 

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

، من األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٧طلب اجمللس، يف قراره   - ٦٠
نب األعضاء إىل ذلك القرار وأن يلتمس آراءها ويطلب معلومات عما يترتب على التدابري القسرية املتخذة من جا

واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس حسب االقتضاء، وفقاً لربنـامج   
  . من جدول األعمال٣وسيعرض على اجمللس تقرير األمني العام يف دورة مقبلة يف إطار البند . عمله السنوي

  االجتماع الرابع عشر املتصل باإلجراءات اخلاصة

، ستعرض على اجمللس مذكرة من املفوضة السامية حتيل فيهـا إليـه تقريـر      ٢/١٠٢قرر اجمللس   عمالً مب   - ٦١
يف ) A/HRC/7/29(املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملـة   /االجتماع الرابع عشر للمقررين   

  . من جدول األعمال٥إطار البند 

  استنتاجات اإلجراءات اخلاصة وتوصياهتا

، سينظر اجمللس يف تقرير األمني العام بشأن استنتاجات وتوصيات اإلجراءات           ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٦٢
  . من جدول األعمال٥يف إطار البند ) A/HRC/7/49(اخلاصة 

  صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب

لـس تقريـر األمـني العـام        ، سيعرض على اجمل   ٢٠٠٥/٣٩ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٦٣
)A/HRC/7/50 ( من جدول األعمال٥يف إطار البند .  

  الصندوق االستئماين اخلاص بأشكال الرق املعاصرة

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير       ١٩٩٩/٤٦ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٦٤
  .ول األعمال من جد٥يف إطار البند ) A/HRC/7/63(األمني العام 

  مسألة الفلسطينيات احلوامل اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية

، سينظر اجمللس يف تقرير املفوضة الـسامية حلقـوق   ٢٠٠٥/٧ وقرار اللجنة   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٦٥
 ٧يف إطار البند ) A/HRC/7/44(اإلنسان بشأن مسـألة الفلسطينيات اللوايت يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية 

  ). أدناه١٢٧ إىل ١٢١انظر كذلك الفقرات (من جدول األعمال 
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  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/١٠٤طلب اجمللس، يف مقرره   - ٦٦
نظمات غري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون واحلـوار  تستشري الدول واملنظمات احلكومية الدولية وامل     

الدوليني يف إطار آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، حسب ما هو مسلم به                    
وسـينظر اجمللـس يف تقريـر املفوضـة الـسامية           . ٦٠/٢٥١يف الفقرة التاسعة من ديباجة قرار اجلمعية العامة         

)A/HRC/7/31 ( من جدول األعمال٨يف إطار البند .  

  التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٥طلب اجمللس، يف قراره       - ٦٧
 السابعة يتضمن استنتاجات حلقة العمل السنوية الرابعة عـشرة بـشأن            تقدم إليه تقريراً لينظر فيه خالل دورته      

التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ 
  .ول األعمال من جد٨يف إطار البند ) A/HRC/7/35(وسينظر اجمللس يف تقرير املفوضة السامية . ٦/٢٥القرار 

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقرير األمني العام عـن حالـة   ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس    - ٦٨
 انظر أيضاً( من جدول األعمال ٨يف إطار البند ) A/HRC/7/51(الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  ). أدناه١٢٩الفقرة 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

، سينظر اجمللس يف تقريري األمـني العـام عـن           ٢٠٠٥/٧٤ وقرار اللجنة    ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس      - ٦٩
وعن العملية الراهنة اليت تتوخاها جلنة التنسيق       ) A/HRC/7/69(املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

سات حقوق اإلنسان من أجل اعتماد املؤسسات الوطنية وفقاً ملبادئ باريس، وكفالة تعزيـز هـذه         الدولية ملؤس 
العملية من خالل االستعراض الدوري املالئم وبشأن سبل ووسائل تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنيـة حلقـوق                

  . من جدول األعمال٨فيإطار البند ) A/HRC/7/70(اإلنسان يف عمل جملس حقوق اإلنسان 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب ومجيع أشكال التمييز

، ستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن اجلهود ٢٠٠٥/٦٤ وقرار اللجنة ٢/١٠٢عمالً مبقرر اجمللس   - ٧٠
ة للقضاء  املبذولة من قبل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والرامية إىل تأمني التصديق العاملي على االتفاقية الدولي              

، فضالً عن مذكرة من األمانة عن تقرير املفوضة الـسامية           )A/HRC/7/40(على مجيع أشكال التمييز العنصري      
ومذكرة من األمانة عـن  ) A/HRC/7/41(املتضمن ملشروع وثيقة أساسية حول وضع مؤشر عن املساواة العرقية   

 الصلة بالدورة اخلامسة للفريق العامل احلكـومي        التقرير املرحلي للمفوضية السامية بشأن تنفيذ التوصيات ذات       
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 ةت اآلنف اوسينظر اجمللس يف املذكر   ). A/HRC/7/43(الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان         
  ). أدناه١٤٠- ١٣٢انظر أيضاً الفقرات ( من جدول األعمال ٩الذكر يف إطار البند 

نـسان املدنيـة والـسياسية      تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإل        - ٣البند 
  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

يف حني أن مجيع تقارير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العام مدرجة يف إطار      - ٧١
 من ٣ سينظر فيها يف إطار البند ٦٠إىل  ٣٦ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرات من ٢البند 

  .جدول األعمال

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )أ(  

  والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

، املقرر اخلاص الذي ينتهي من إجناز واليته        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٦/٢دعا اجمللس، يف قراره       - ٧٢
 بتقرير هنائي شامل عما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات بعد مضي             ٢٠٠٨ عام   إىل موافاة اجمللس يف   

وطلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يقدم إليه يف         . أكثر من ست سنوات على توليه الوالية اخلاصة باحلق يف الغذاء          
لس يف تقرير املقرر اخلاص، جان وسينظر اجمل. ، وفقاً لربنامج عمله السنوي٦/٢ تقريراً عن تنفيذ قراره ٢٠٠٨عام 

  ).Add.1-3 وA/HRC/7/5(زيغلر 

  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

، إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٢٩طلب اجمللس، يف قراره   - ٧٣
وسينظر اجمللس يف تقارير املقـرر      . ا خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات      سنوياً إىل اجمللس عن أنشطته وم     

  ).Add.1-4و(A/HRC/7/11 اخلاص، بول هانت 

، إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٨وطلب اجمللس، يف مقرره   - ٧٤
عقلية ميكن بلوغه أن يقوم، يف إطار واليته احلالية ولدى تقـدمي            فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية وال        

تقريره إىل اجمللس يف أي دورة تعقد بعد دورته الرابعة، بتناول إمكانية حتديد واستكشاف اخلصائص الرئيسية لنظام                 
ظور احلق يف التمتع صحي فعال ومتكامل يكون يف املتناول، مراعياً يف ذلك مستوى التنمية يف البلدان وانطالقاً من من

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة مقبلة. بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، يف تقارير اخلبري املستقل، برنارد أندرو نياموايا مودهو، املعين بآثـار            ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٧٥
سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقـوق               

  ).Add.1 وA/HRC/7/9(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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  اإلنسان والفقر املدقعحقوق 

، يف تقرير اخلبري اخلاص املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع،             ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٧٦
  ). أعاله٣٧انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/7/15)أرجون سينغوبتا 

  السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب

، إىل املقرر اخلاص املعين بالسكن ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤، املؤرخ ٦/٢٧لس، يف قراره طلب اجمل  - ٧٧
، ٢٠٠٨الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف عـام                

ته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورتـه         كما دعا اجمللس املقرر اخلاص املنتهية مدة والي       . وفقاً لربنامج عمله السنوي   
وسينظر اجمللس يف تقارير املقـرر      . السابعة تقريراً هنائياً شامالً عمَّا توصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات          

  ).Add.1-4 و(A/HRC/7/16اخلاص، ميلون كوثاري 

  شروعة على التمتع حبقوق اإلنساناآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري م

، يف تقارير املقرر اخلاص، أوكيشكوو إيبينو، املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره   - ٧٨
  ).Add.1-3 و(A/HRC/7/21املنتجات والنقايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان 

ملفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            الفريق العامل ا  
  واالجتماعية والثقافية

، أن ميدد لفترة سنتني والية الفريق العامل املفتوح ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/٣قرر اجمللس، يف قراره   - ٧٩
ق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك         العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري يلح     
وطلب اجمللس كذلك إىل الفريق العامل أن جيتمع ملدة عشرة أيام عمل كل . من أجل أن يعد مشروعاً أولياً للربوتوكول

 ٨ إىل   ٤يف الفتـرة مـن      وقد عقد اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريـق العامـل            . سنة وأن يوايف اجمللس بتقرير    
مارس / آذار ٣١ومن املقرر أن يعقد اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة للفريق العامل يف الفترة من               . ٢٠٠٨فرباير  /شباط
  . وسينظر اجمللس يف دورة مقبلة يف تقرير الفريق العامل عن دورته اخلامسة. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤إىل 

  احلقوق املدنية والسياسية  )ب(  

  ت االختفاء القسري أو غري الطوعيحاال

، يف تقارير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره   - ٨٠
A/HRC/7/2)و Add.1-2.(  

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، يف تقارير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            ٥/١اً لقراره   سينظر اجمللس، وفق    - ٨١
  ).Add.1-7 و(A/HRC/7/3العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوفاك 
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  االحتجاز التعسفي

ـ     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٤طلب اجمللس، يف قراره       - ٨٢ ين باالحتجـاز   ، إىل الفريق العامل املع
وسينظر . القسري أن يقدم تقريراً سنوياً عن أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات إىل اجمللس               

  ).Add.1-4 و(A/HRC/7/4اجمللس يف تقارير الفريق العامل 

  القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٧ قراره   طلب اجمللس، يف    - ٨٣
الدين واملعتقد أن تعرض على اجمللس التقارير اليت فات موعد تقدميها وذلك وفقاً لربنامج عمله السنوي وأن تقدم 

ره يف إطار البند نفسه من جدول وقرر اجمللس كذلك إبقاء هذه املسألة موضع نظ. ٢٠٠٩تقريرها السنوي يف عام 
األعمال ومواصلة النظر يف اختاذ تدابري لتنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني علـى                 

وستعرض على اجمللس مذكرة من األمانة عن تقارير املقررة اخلاصـة، أمسـا جاهـاجنري               . أساس الدين أو املعتقد   
A/HRC/7/10)و Add.1-4.(  

  ة الرأي والتعبريحري

، يف تقارير املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، آمبـاي             ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٨٤
  ).Add.1-3 و(A/HRC/7/14ليغابو 

  حقوق الشعوب وفئات حمددة من اجلماعات واألفراد  )ج(  

  العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

، يف تقارير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه،            ٥/١قراره  سينظر اجمللس، وفقاً ل     - ٨٥
  ). أعاله٤٣انظر أيضاً الفقرة ) (Add.1-5 و(A/HRC/7/6ياكني إرتورك 

  بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال          ، يف تقرير املقرر     ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٨٦
  ).Add.1-2 و(A/HRC/7/8واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، خوان ميغيل بتيت 

  حقوق اإلنسان للمهاجرين

. ، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، خورخي أ          ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٨٧
  ).Add.1-2 و(A/HRC/7/12بوستامنيت 
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  قضايا األقليات

، يف تقارير اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليـات، غـاي مكـدوغل             ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٨٨
A/HRC/7/23)و Add.1-4) ( أدناه١١٦ أعاله والفقرة ٤١انظر أيضاً الفقرة .(  

  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

، يف تقارير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق            ٥/١ لقراره   سينظر اجمللس، وفقاً    - ٨٩
  ).Add.1-4 و(A/HRC/7/28اإلنسان، هينا جيالين 

  حالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

ملعين حبالة حقـوق    ، إىل املقرر اخلاص ا    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٢طلب اجمللس، يف قراره       - ٩٠
اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني أن يقدم تقريراً عن تنفيذ واليته إىل اجمللس وفقاً لربنـامج عملـه                  

  . وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة مقبلة. السنوي

  املشردون داخلياً

، ممثل األمني العام إىل أن يقـدم        ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٢دعا اجمللس، يف قراره       - ٩١
تقاريره السنوية عن تنفيذ واليته مع تقدمي اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبا                

وقرر اجمللس أيضاً أن يواصـل نظـره يف         . يف ذلك تأثري التدابري اليت اختذت على املستوى املشترك بني الوكاالت          
  .وسينظر اجمللس يف تقرير ممثل األمني العام يف دورة مقبلة. يتفق مع برنامج عمله السنوياملسألة مبا 

  احلق يف التنمية  )د(  

  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية

، أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤قرر اجمللس، يف قراره       - ٩٢
نتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل منها مخسة أيام عمل، وأن يقدم تقاريره                التنمية ملدة س  

. ٢٠٠٨فربايـر  / شباط٢٩ إىل ٢٥وكان مقرراً أن تعقد الدورة التاسعة للفريق العامل يف الفترة من   . إىل اجمللس 
توى املعنية بإعمال احلق يف التنمية، وأن تعقد        وقرر اجمللس أيضاً أن جيدد ملدة سنتني والية فرقة العمل الرفيعة املس           

وقد عقدت  . فرقة العمل دورات سنوية تستغرق كل منها سبعة أيام عمل، وأن تقدم تقاريرها إىل الفريق العامل               
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ إىل ٧فرقة العمل الرفيعة املستوى دورهتا السنوية يف الفترة من 

ر اجمللس أيضاً أن يستعرض على سبيل األولوية يف دوراته املقبلة ما حيرز من تقدم يف ويف القرار نفسه، قر  - ٩٣
  ). أعاله٥٦انظر أيضاً الفقرة (وسينظر اجمللس يف تقرير الفريق العامل يف دورة مقبلة . ٤/٤تنفيذ القرار 
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  الترابط بني حقوق اإلنسان واملسائل املواضيعية املتعلقة حبقوق اإلنسان  )ه(  

  خدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصرياست

، يف تقرير الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة           ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ٩٤
  ).Add.1-5 و(A/HRC/7/7ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري 

  ألشخاص وال سيما النساء واألطفالاملقررة اخلاصة املعنية باالجتار يف ا

، تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتار يف األشخاص وال سـيما           ٥/١سيعرض على اجمللس، وفقاً لقراره        - ٩٥
  .(A/HRC/7/13)النساء واألطفال، سيغما هدى، 

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٦/٣قرر اجمللس، يف قراره       - ٩٦
اإلنسان والتضامن الدويل مواصلة عمله املتصل بإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التـضامن                

  .  إىل اجمللس يف دورته التاسعة ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك٦/٣الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ القرار 

  ا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسانالعوملة وتأثريه

  . ، أن ينظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٥قرر اجمللس، يف قراره   - ٩٧

  أشكال الرق املعاصرة 

، أن يعّين ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٤قرر اجمللس، يف قراره       - ٩٨
. بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، كي حيل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرةيعىن 

وطلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطة واليته إىل اجمللس مشفوعة بتوصيات تتنـاول                  
ة واملمارسات الشبيهة بالرق والقضاء عليها ومحاية حقوق التدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة أشكال الرق املعاصر

  .وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة مقبلة. اإلنسان لضحايا مثل هذه املمارسات

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٨طلب اجمللس، يف قراره       - ٩٩
وقرر . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب أن يقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس              

وسينظر اجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف دورة . اجمللس أن يواصل النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي
  ). أعاله٥٣انظر أيضاً الفقرة (ة بلمق
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   حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا-  ٤البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، بـاولو             ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ١٠٠
  .(A/HRC/7/18)سريجيو بنهريو 

  ة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحال

، يف تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا            ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ١٠١
  .(A/HRC/7/20)الشعبية الدميقراطية، فيتيت مونتارهبورن 

  داناملقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السو

املقررة اخلاصة املعنية حبالة     ، إىل ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٤طلب اجمللس، يف قراره       - ١٠٢
حقوق اإلنسان يف السودان أن تقدم تقريرها السنوي الذي مل تقدمه بعد إىل اجمللس يف دورته السابعة وأن تقدم                   

وسينظر اجمللس يف التقرير السنوي . ٢٠٠٨سبتمرب /عقد يف أيلولتقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته التاسعة اليت سُت
  .(A/HRC/7/22)املطلوب من املقررة اخلاصة، سيما مسر 

  متابعة دورة اجمللس االستثنائية اخلامسة

 يف دورته االستثنائية    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢ الذي اعتمده يف     ٥/١- طلب اجمللس، يف قراره دإ        - ١٠٣
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن ُيقّيم احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان وأن يرصد   اخلامسة، إىل   

، وذلك بطرق منها طلب القيام بزيارة عاجلة إىل ميامنار، وأن يقدم تقريراً إىل اجمللـس يف                 ٥/١- تنفيذ القرار دإ  
 يف دورته السادسة املستأنفة اليت ُعقدت يف كانون )٥(خلاصونظر اجمللس يف تقرير املقرر ا. دورته السادسة املستأنفة

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول

، إىل املقرر اخلاص أن يرصـد       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣وطلب اجمللس، يف قراره       - ١٠٤
ظر اجمللـس يف    وسين. تنفيذ هذا القرار وأن يقوم يف هذا الصدد ببعثة متابعة إىل ميامنار يف أقرب وقت مناسب له                

  .(A/HRC/7/24)تقرير املقرر اخلاص، باولو سريجيو بنهريو 

  متابعة دورة اجمللس االستثنائية الرابعة

 يف دورته االستثنائية    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣ الذي اعتمده يف     ٤/١٠١- قرر اجمللس، يف مقرره دإ      - ١٠٥
 اإلنسان يف دارفور واحتياجات السودان يف هذا الـصدد،          الرابعة، أن يوفد بعثة رفيعة املستوى لتقييم حالة حقوق        

ـ ةتتألف من مخسة أشخاص مؤهلني تأهيالً عالياً يعينهم رئيس اجمللس بعد التشاور مع أعضائه ومع املقـرر    ة اخلاص
                                                      

)٥( A/HRC/6/14. 
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وى بشأن ، بتقرير البعثة الرفيعة املست٤/٨وقد أحاط اجمللس علماً، يف قراره .  حبالة حقوق اإلنسان يف السودانةاملعني
  .)٦(حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

 ة اخلاصة، أن يشكِّل فريقاً برئاسة املقرر٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرخ ٤/٨وقرر اجمللس أيضاً، يف قراره   - ١٠٦
 حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، يتألف من املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة،   ةاملعني
رر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملمثل اخلاص لألمني العـام    واملق

املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص 
وطلب اجمللس إىل الفريق أن . سألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهاملعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مب

يف االحتاد األفريقي، وأن يتشاور على حنو وثيق مع املناسبة يعمل مع حكومة السودان ومع آليات حقوق اإلنسان 
لتنفيذ القـرارات   رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني األطراف يف دارفور، لضمان املتابعة الفعالة               

والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمدها اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، وغريمها من مؤسسات حقوق اإلنسان يف 
ليات اآلتنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت وضعتها       على  لتشجيع  لاألمم املتحدة وللتشجيع على تنفيذها، وكذلك       

لسودان يف هذا الصدد، ولضمان احتياجات اعلى أن تؤخذ يف االعتبار قوق اإلنسان يف األمم املتحدة، األخرى حل
، قدم الفريق إىل ٤/٨ووفقاً للقرار . االتساق بني هذه التوصيات، واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً

  .)٧(اجمللس تقريراً يف دورته اخلامسة

 يف اجتماعه التنظيمـي     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٠ الذي اعتمده يف     ١/٣/ورحب اجمللس، يف قراره إ ت       - ١٠٧
وطلب إىل الفريق أن يواصل عمله ملدة ستة أشهر وأن يقدم إليه تقريراً حمـدثاً يف                 )٧(األول، بتقرير فريق اخلرباء   

  .)٨( وتقريراً هنائياً يف دورته التالية٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلولاملقرر عقدها دورته 

، إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ؤرخ  امل٦/٣٤وطلب اجمللس، يف قراره   - ١٠٨
حقوق اإلنسان يف السودان أن تكفل متابعة فعالة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات القصرية األجل واملتوسطة األجل                 

ع حكومة الـسودان،     وأن تعزز هذا التنفيذ بإجراء حوار صريح وبّناء م         )٧(احملددة يف التقرير األول لفريق اخلرباء     
 وردود احلكومة عليه، وأن تدرج معلومـات يف هـذا           )٨(على أن تضع يف اعتبارها التقرير النهائي لفريق اخلرباء        

  الصدد يف تقريرها إىل اجمللس يف دورته التاسعة

   هيئات وآليات حقوق اإلنسان-  ٥البند 

وق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام       يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلق           - ١٠٩
 سُينظر فيها يف ٦٤ إىل ٦١ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرات من ٢مدرجة يف إطار البند 

  . من جدول األعمال٥إطار البند 

                                                      

)٦( A/HRC/4/80. 

)٧( A/HRC/5/6. 

)٨( A/HRC/6/7و A/HRC/6/19على التوايل ،. 
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  االستشارية جمللس حقوق اإلنساناللجنة  )أ(  

يف ة ـة العامـة اليت أسندهتا إليه اجلمعيـ، وطبقاً للوالي٥/١اره ب قرـ مبوج، حقوق اإلنسانجملس قام  - ١١٠
ويف القرار نفسه، أعلن اجمللس أنه سوف يبت  .اإلنسان، بإنشاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق ٦٠/٢٥١ قرارها

ل الـرق   املعنية بالسكان األصـليني؛ وأشـكا     العاملةدورته السادسة يف أنسب اآلليات ملواصلة عمل األفرقة         يف  
 أعـاله   ٩٨انظر أيـضاً الفقـرة      ) (٥/١ من مرفق القرار     ٨٤الفقرة   (االجتماعي فلاملعاصرة؛ واألقليات؛ واحمل  

  .) أدناه١١٧- ١١٥والفقرات 

قّر يف دورته السادسة الشروط         ٥/١قراره  مرفق   من   ٦٧ عمالً بالفقرة    اجمللس، وقرر  - ١١١  الفنية، أن يضع وُي
، هبدف ضمان إتاحـة أفـضل        لعضوية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان      واملوضوعية لتقدمي الترشيحات  

 الذي يتضمن الـشروط     ٦/١٠٢، اعتمد اجمللس املقرر     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف  . اخلربات املمكنة للمجلس  
رة السابعة وسيجري انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية الثمانية عشر أثناء الدو. الفنية واملوضوعية املذكورة أعاله

  ). أعاله٢٣- ٢٠انظر الفقرات (

  إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

، إىل اللجنة االستشارية جمللس حقـوق       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١١٢
وطلب اجمللس أيضاً إىل اللجنة . وق اإلنساناإلنسان أن تعد مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حق

االستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، واملفوضية الـسامية              
حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك منظمات اجملتمع املدين، ومنـها املنظمـات غـري                

وطلـب  . لعناصر املمكنة حملتوى اإلعالن، وأن تضع يف اعتبارها الصكوك احلالية ذات الـصلة            احلكومية، بشأن ا  
 يتضمن عناصـر    ٢٠٠٩اجمللس إىل اللجنة االستشارية أن تقدم تقريراً مرحلياً إىل اجمللس يف دورته الرئيسية لعام               

  .ملشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

  قدمي الشكاوى تإجراء  )ب(  

.  ذلك القرارمرفق إجراء تقدمي الشكاوى على النحو الوارد يف اجلزء الرابع من ،٥/١قراره ، يف اجمللس أنشأ  - ١١٣
 باحلاالت أن يقوم، بناء على املعلومات والتوصيات املعين من مرفق القرار، ُيطلب إىل الفريق العامل ٩٨ووفقاً للفقرة 

 بأدلة املؤيدة بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة، عيناملاملقدمة من الفريق العامل 
.  بشأن اإلجراء الواجـب اختـاذه      توصياتموثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن يقدم إىل اجمللس           

  . يف جلستني مغلقتني منفصلتنيالت يف تقرير الفريق العامل املعين باحلا يف دورته السابعةوسينظر اجمللس

إىل  الذي قرر فيه، كتدبري انتقايل، أن يطلـب          ٦/١٠١ املقرر   ٣٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧واعتمد اجمللس يف      - ١١٤
أعضاء الفريق العامل السابق املعين بالبالغات أن يعملوا كأعضاء يف الفريق العامل املعين بالبالغات التابع إلجـراء                 

وسُتعقد الدورة  . لعامل ضمن بارامترات اإلجراء اجلديد إىل أن يتم إنشاء الفريق العامل اجلديد           الشكاوى اجلديد وا  
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ١٤القادمة للفريق العامل يف الفترة من 
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  احملفل االجتماعي  )ج(  

جتماعي بوصـفه   ، اإلبقاء على احملفل اال    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٣قرر اجمللس، يف قراره       - ١١٥
حيزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك 

وقرر اجمللس أيضاً أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة ملدة ثالثة أيام،              . منظمات القاعدة الشعبية  
جتمـاعي  ودعا اجمللس احملفل اال   .  يف جنيف  ٢٠٠٨االجتماعي خالل عام    وطلب عقد االجتماع القادم للمحفل      

تقريراً يشمل اقتراحاً بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا احملفل االجتماعي عـام              إىل أن يقدم إليه      ٢٠٠٨لعام  
تقرير موافاته ب وقرر اجمللس مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند. ٢٠٠٩

  .٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام 

  احملفل املعين بقضايا األقليات  )د(  

، إنشاء حمفل معين بقضايا األقليات ليكون ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٥قرر اجمللس، يف قراره     - ١١٦
 أقليات قومية أو إثنيـة وإىل       مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل           

وقرر . أقليات دينية ولغوية، يقدم مسامهات مواضيعية وخربات يف أعمال اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات             
وقرر اجمللس أيضاً أن تقوم  . اجمللس أن جيتمع احملفل سنوياً ملدة يومي عمل وخيصص االجتماع ملناقشات مواضيعية           

ملعنية بقضايا األقليات بتوجيه أعمال احملفل والتحضري الجتماعاته السنوية، ودعاها إىل أن تضمِّن          اخلبرية املستقلة ا  
انظر (تقريرها توصيات احملفل املواضيعية وتوصيات بشأن املسائل املواضيعية يف املستقبل، لكي ينظر فيها اجمللس               

  ). أعاله٨٨ و٤١أيضاً الفقرتني 

  قوق الشعوب األصليةحباملتعلقة آلية اخلرباء   )ه(  

إنشاء آلية خرباء فرعية لتزويـد  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٦قرر اجمللس، يف قراره       - ١١٧
وقرر اجمللس أن تكون . اجمللس خبربة مواضيعية عن حقوق الشعوب األصلية بالطريقة والشكل املطلوبني من اجمللس    

 من مرفق   ٥٣ إىل   ٣٩ني يتم اختيارهم وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرات         آلية اخلرباء مؤلفة من مخسة خرباء مستقل      
بأن يويل اجمللس، يف عملية االختيار والتعيني، االعتبار الواجب للخرباء مـن الـسكان                بقوة ى وأوص ٥/١ هقرار

ل، أن يدعو املقرر    وقرر اجمللس أيضاً، لكي يتسىن آللية اخلرباء تعزيز التعاون وتفادي االزدواج يف العم            . األصليني
اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وعضواً من أعضاء احملفـل الـدائم إىل                 

وقرر اجمللس أن جتتمع آلية اخلرباء مرة واحدة يف السنة ملدة           . حضور االجتماع السنوي آللية اخلرباء واملسامهة فيه      
 مث بعد ذلك ملدة تصل إىل مخسة أيام، وأن تقدم هذه اآللية إىل اجمللس تقريراً سنوياً ثالثة أيام عمل يف السنة األوىل

  .وسينظر اجمللس يف تقرير آلية اخلرباء يف دورة مقبلة. عن أعماهلا

   االستعراض الدوري الشامل-  ٦البند 

سـتعراض الـدوري    ، بإنشاء آلية اال   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قام اجمللس، مبوجب قراره       - ١١٨
من مرفق القرار علـى أن      ) أ(١٥وتنص الفقرة   . الشامل على النحو الوارد يف اجلزء األول من مرفق ذلك القرار          

 ٢٧ويف  . يعتمد اجمللس يف دورته السادسة مبادئ توجيهية عامة فيما يتصل باملعلومات اليت تعدها الدولة املعنيـة               
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ووضع .  الذي يتضمن املبادئ التوجيهية العامة املذكورة أعاله٦/١٠٢، اعتمد اجمللس املقرر ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 دولة من الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة يف إطـار آليـة               ١٩٢اجمللس أيضاً جدوالً زمنياً للنظر يف حاالت        

  .االستعراض الدوري الشامل أثناء اجلولة األوىل

 ١٨ إىل   ٧مل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف الفترة من         ومن املقرر أن ُتعقد الدورة األوىل للفريق العا         - ١١٩
 ١، والدورة الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٦ إىل   ٥، والدورة الثانية يف الفترة من       ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢إىل 

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

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ١٢٠
 من ٧ سُينظر فيه يف إطار البند ٦٥ من جدول األعمال، فإن التقرير املشار إليه يف الفقرة ٢مدرجة يف إطار البند 

  .جدول األعمال

ما يترتب على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وغريها من األراضي انتهاكات حقوق اإلنسان و  )أ(
  العربية احملتلة من آثار على حقوق اإلنسان

  ١٩٦٧احملتلة منذ عام  تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية

حبالة حقوق اإلنـسان يف األراضـي      املقرر اخلاص املعين    ، تقرير   ٥/١سُيعرض على اجمللس، وفقاً لقراره        - ١٢١
  .(A/HRC/7/17)، جون دوغارد ١٩٦٧احملتلة منذ عام  الفلسطينية

  متابعة الدورات االستثنائية

 يف دورته االستثنائية األوىل، أن يوفد       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦ الذي اعتمده يف     ١/١- قرر اجمللس، يف قراره دإ      - ١٢٢
 اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عـام        لتقصي احلقائق برئاسة املقرر   بعثة عاجلة   

، أن  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٣/١- ويف الدورة االستثنائية الثالثة، قرر اجمللس، يف قراره دإ        . ١٩٦٧
  .لسيوفد بصورة عاجلة إىل بيت حانون بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق يعيِّنها رئيس اجمل

، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ الذي اعتمده يف اجتماعه التنظيمي األول يف ١/٢- ودعا اجمللس، يف قراره إت  - ١٢٣
كما طلب اجمللس إىل الرئيس . ، مبا يف ذلك إيفاد البعثة العاجلة لتقصي احلقائق٣/١- ا ودإ/ا- إىل تنفيذ القرارين دإ

 بشأن اجلهود املبذولة ٢٠٠٧سبتمرب /رته التالية اليت ستعقد يف أيلولواملفوضة السامية تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دو
  . وبشأن امتثال إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين٣/١-  ودإ١/١- لتنفيذ قراري اجمللس دإ

 تقـدمي   ، إىل الرئيس واملفوضة السامية    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٨وطلب اجمللس، يف قراره       - ١٢٤
 وعن امتثـال  ٣/١-  ودإ١/١- تقرير إىل اجمللس يف دورته السابعة عن جهودمها الرامية إىل تنفيذ قراري اجمللس دإ           

  .إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، هلذين القرارين
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ادسة، إىل   يف دورته االستثنائية الـس     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ املؤرخ   ٦/١- وطلب اجمللس، يف قراره دإ      - ١٢٥
  .املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التالية تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار

  احلقوق الدينية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

، إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٩دعا اجمللس، يف قراره   - ١٢٦
إىل احترام احلقوق الدينية والثقافية املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا       

وطلب اجمللس  . فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلني الفلسطينيني بالوصول دون أية قيود إىل مواقعهم الدينية            
  .٦/١٩يضاً إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً عن تنفيذ القرار أ

  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه  )ب(  

  .٥/١أُدرج هذا العنوان وفقاً إلطار برنامج العمل الوارد يف اجلزء اخلامس من مرفق قرار اجمللس   - ١٢٧

  برنامج عمل فيينا متابعة وتنفيذ إعالن و- ٨البند 

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ١٢٨
 سُينظر فيها يف إطار ٦٨ إىل ٦٥ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرات ٢مدرجة يف إطار البند 

  . من جدول األعمال٨البند 

  ات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الترتيب

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٠طلب اجمللس، يف قراره       - ١٢٩
 لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه الترتيبات اإلقليمية وقيمتها          ٢٠٠٨تدعو إىل عقد حلقة عمل يف عام        

يات اليت تواجهها، مبشاركة ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة مـن املنـاطق               املضافة والتحد 
املختلفة واخلرباء ومجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة هبا واملراقبني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان               

حقوق اإلنسان من ترتيبات، من بينها قـرار اجمللـس          جلنة  طبقته  وممثلي املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل ما        
أيضاً إىل املفوضية السامية أن تقدم إليه       وطلب اجمللس   . ممارساتما اتبعته من    و ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   

  ). أعاله٦٨انظر أيضاً الفقرة  (موجزاً عن مناقشات حلقة العمل يف وقت يتفق مع برنامج عمله

  ثقيف يف جمال حقوق اإلنسانالربنامج العاملي للت

، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٤طلب اجمللس، يف قراره       - ١٣٠
  .٦/٢٤ عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار ٢٠٠٨تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام 

  ومة األمم املتحدةإدماج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة على نطاق منظ

، أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٠ اجمللس، يف قراره قرر  - ١٣١
ومناسباً لعقد اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت                   
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. ن اجلهات صاحبة املصلحة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء           ميكن تتخذها الدول وغريها م    
قشة منا  وأن يشمل االجتماع   ٢٠٠٨أن يعقد أول اجتماع من هذا القبيل يف النصف األول من عام              أيضاً وقرر اجمللس 

ديـسمرب  / كانون األول١٩رخ  املؤ٦١/١٤٣ملسألة العنف ضد املرأة، حسبما صدر به تكليف يف قرار اجلمعية العامة          
، ووضـع   ٢٠٠٨، الذي يدعو اجمللس إىل مناقشة مسألة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، حبلول عام                ٢٠٠٦

فوضية السامية حلقوق امل إىل وطلب اجمللس. األولويات الالزمة ملعاجلة هذه القضية يف سياق جهوده وبرامج عمله املقبلة  
 والتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذا القرار على صعيد جملس حقـوق            بات عن العق  ٢٠٠٨ عام   تقرير يف تقدمي  اإلنسان  

 مواصلة النظر يف حقـوق      وقرر اجمللس .  والتحديات باتاإلنسان وتقدمي توصيات حمددة بإجراءات للتصدي لتلك العق       
  ). أعاله٤٢الفقرة انظر أيضاً (ه  لربنامج عملنساين على حد سواء وفقاًاجلنظور املاملرأة وإدماج 

العنصرية والتمييز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بـذلك           - ٩البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان: من أشكال التعصب

يف حني أن مجيع تقارير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية واألمني العـام                  - ١٣٢
 ٩ سُينظر فيها يف إطار البند       ٧٠ من جدول األعمال، فإن التقارير املشار إليها يف الفقرة           ٢د  مدرجة يف إطار البن   
  .من جدول األعمال

  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز        ، يف تقارير املقر   ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ١٣٣
  ).Add.1-6 و(A/HRC/7/19العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، دودو ديني 

، إىل املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١٠٦وطلب اجمللس، يف مقرره       - ١٣٤
 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يدرج، يف حدود             باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز   

واليته، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي دورة من دوراته ُتعقد بعد دورته الرابعة، مسألة املشاركة والتمثيـل                   
يف عملية السياسيني للجماعات املعرضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

صنع القرار يف احلكومات الوطنية واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يضع يف االعتبـار                 
وسينظر . إسهامها احملتمل يف تعزيز املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطية

  .ورة مقبلةاجمللس يف تقرير املقرر اخلاص يف د

  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

، تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من ٥/١سيعرض على اجمللس يف دورته السابعة، وفقاً لقراره   - ١٣٥
  .(A/HRC/7/36) ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٤أصل أفريقي عن دورته الثامنة اليت ُعقدت يف الفترة من 
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  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

، أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ١٣٦
ن  أ،٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره . الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

 وأن يتم يف تلك الـدورة  ٢٠٠٧سبتمرب  /يوصي الفريق العامل بأن يعقد اجلزء الثاين من دورته اخلامسة يف أيلول           
وسيستمع اجمللس إىل تقرير شفوي     . إجناز وإهناء مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية         

  .٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين٢١لفترة من عن الدورة السادسة للفريق العامل اليت ُعقدت يف ا

، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مـع            ١/٥كما طلب اجمللس، يف قراره        - ١٣٧
اجملموعات اإلقليمية، باختيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً لدراسة مضمون ونطاق الفجوات املوضـوعية يف               

صكوك الدولية القائمة الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن                 ال
، رحب اجمللس بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنـيني             ٣/١٠٣ويف املقرر   . تعصب

وفيما يلي  . ٢٠٠٧يونيه  /يرهم قبل هناية حزيران   باملعايري التكميلية وطلب إليهم وضع اللمسات األخرية على تقر        
سيايف أنور، وجيين غولدمشيت، وتياجنانا مالووا، ودمييترينا بيتروفا،         : أمساء اخلرباء الذين عينتهم املفوضة السامية     

الباندو   .وفالدو لويس فّي

نة خمصصة تابعـة    ، أن ينشئ جل   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣وقرر اجمللس، يف مقرره       - ١٣٨
لـه معنية بوضع املعايري التكميلية، وأوصى بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها عشرة أيـام                 

 رهناً بإجنـاز الفريـق   ٢٠٠٧عمل بغية وضع الصكوك القانونية املطلوبة، وأن تعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام      
ول ذلك التاريخ، وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف   العامل مهمته بشأن املعايري التكميلية حبل     
  .العملية الفعلية لوضع املعايري التكميلية

، أن يعقد الـدورة االفتتاحيـة للجنـة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٢١وقرر اجمللس، يف قراره       - ١٣٩
ر أيضاً أن خيصص فترة ال تتجاوز يـومني يف بدايـة    لبدء واليتها، وقر٢٠٠٨املخصصة يف الربع األول من عام   

الدورة االفتتاحية للجنة املخصصة للتفكري يف مجيع املسامهات والدراسات املقدمة من خمتلف اجلهـات صـاحبة                
وسيستمع اجمللس إىل تقرير شفوي عـن الـدورة األوىل    . املصلحة واآلليات ذات الصلة، والالزمة إلجناز واليتها      

  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ إىل ١١ة اليت ُعقدت يف الفترة من للجنة املخصص

  مؤمتر ديربان االستعراضي

، أن تنتخب اللجنة التحضريية يف دورهتـا  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ٨ املؤرخ   ٣/٢قّرر اجمللس، يف قراره       - ١٤٠
يف الدورة نفسها، يف مجيع الطرائـق       التنظيمية، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل، مكتباً للجنة التحضريية، وأن تبت            

املناسبة للمؤمتر وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت يف أهداف املؤمتر االستعراضي                  
ـ  . ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واألنشطة التحضريية اإلقليمية وموعد ومكان انعقاد املؤمتر   ز وقرر اجمللس أيـضاً أن يرك

االستعراض على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك اإلجراءات واملبادرات واحللول العملية األخرى الالزمة        
  .وقرر اجمللس إبقاء هذه املسألة ذات األولوية على برنامج عمله. ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية
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   القدرات املساعدة التقنية وبناء- ١٠البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، يف تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره   - ١٤١
  .(A/HRC/7/25)الدميقراطية، تيتينغا فريديريك باسريي 

  حالة حقوق اإلنسان يف الصومال

، يف تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، غامن            ٥/١جمللس، وفقاً لقراره    سينظر ا   - ١٤٢
  .(A/HRC/7/26)النجار 

  حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا

، يف تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا،            ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ١٤٣
  ). أعاله٣١انظر أيضاً الفقرة  ((A/HRC/7/42)ياش غاي 

  حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

، يف تقرير اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقـوق اإلنـسان يف ليبرييـا،              ٥/١سينظر اجمللس، وفقاً لقراره       - ١٤٤
  .(A/HRC/7/67)شاركوت أباكا 

دمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مـدى           اخلبرية املستقلة إىل تق   ،  ٦/٣١ودعا اجمللس، يف قراره       - ١٤٥
  .فعالية وكفاءة التدابري املطبقة عملياً

  حالة حقوق اإلنسان يف هاييت

، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨يف بيان الرئيس عن حالة حقوق اإلنسان يف هاييت، كما اُتفق عليه بتوافق اآلراء يف   - ١٤٦
مهمتـه   نه األمني العام للنظر يف حالة حقوق اإلنسان يف هاييت، على مواصـلة            شجع اجمللس اخلبري املستقل، الذي عي     

  .وتقدمي تقرير عنها إىل اجمللس يف دورته الثامنة

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي

حبالـة  ، متديد والية اخلبري املستقل املعـين        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/٥قرر اجمللس، يف قراره       - ١٤٧
وطلب اجمللس أيضاً إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً هنائيـاً إىل            . حقوق اإلنسان يف بوروندي ملدة سنة واحدة      

  .اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية وكفاءة التدابري املطبقة عملياً

 -  -  -  -  - 

  


